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Apresentação 

 

A pesquisa descrita no presente relatório é fruto de considerações metodológicas e teóricas 

que envolveram e inspiraram alunos e professores de um dos núcleos de pesquisa na área de 

Economia – o NPQV (Núcleo de Pesquisa em Qualidade de Vida) – do Centro de Ciências 

Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2011.  Vários colegas 

participaram voluntariamente das inúmeras reflexões, discussões e iniciativas de aplicação dos 

experimentos. Percebemos que nossa tarefa de investigar o potencial de ensino de conceitos 

econômicos complexos oferecidos pelos experimentos econômicos no formato de jogos de 

tomada de decisão não despertou apenas a curiosidade de vários docentes e discentes, mas 

também as paixões intelectuais de vários membros da nossa unidade CCSA que, como nós, 

permanecem intrigados ou fascinados pelos desafios associados à tarefa de bem ensinar e a 

de aprender fenômenos complexos, aos quais nossos conceitos, modelos e teorias 

econômicas abstratas se referem. 

Inspirada nos resultados de um projeto de extensão desenvolvido pela Universidade de São 

Paulo em Ribeirão Preto que faz uso de um experimento de mercado para ensinar a 

estudantes do Ensino Médio a noção abstrata de equilíbrio de mercado, esta pesquisa 

investiga a contribuição da abordagem experimental como ferramenta promissora de ensino 

(HOLT 1999, EMERSON; HAZZLET 2012). Para tanto, adaptamos e/ou desenhamos e 

aplicamos três desenhos experimentais – o jogo de coordenação e equilíbrio de mercado, o 

jogo dos enigmas da escolha pública e o jogo da relação entre moeda e inflação - em colégios 

do Ensino Médio de São Paulo, que nos acolheram e também participaram da reflexão sobre 

estratégias de ensino mais ativo de noções de economia já presentes na vida de estudantes 

colegiais dentro e fora dos muros da escola. Adicionalmente, nossa análise do potencial dos 

jogos dependeu da comparação do desempenho dos alunos que participaram dos 

experimentos relativamente ao daqueles que tiveram acesso aos mesmos conceitos ensinados 

por meio da abordagem tradicional, a aula expositiva.   

Aproveitamos para agradecer o apoio de todos que ajudaram nossa pequena equipe a 

percorrer uma distância de 615 km para obter uma amostra de 839 estudantes do ensino 

médio, que participaram dos nossos jogos e palestras. Nada disso seria possível sem o auxílio 

do MackPesquisa, que nos ofereceu uma oportunidade de melhor compreender como 

podemos genuinamente integrar Ensino e Pesquisa. 

Roberta Muramatsu  

 Paulo Rogério Scarano 

Waleska A. Ferreira 



Resumo 

 

O objetivo do presente trabalho é analisar a contribuição da utilização de jogos, 
baseados em experimentos, para o ensino de conceitos econômicos aos estudantes 
colegiais. O ponto de partida é a conjectura de que a assimilação de tais conceitos não 
ocorre de maneira natural e intuitiva, em função da abstração associada a tais temas. 
Para enfrentar tais desafios, são utilizadas novas técnicas baseadas na metodologia 
experimental, envolvendo jogos e simulações, que possuem forte apelo entre os 
jovens. Acredita-se que a abordagem experimental contribui para uma melhor 
compreensão de conceitos e fenômenos econômicos, que são essenciais para: (a) o 
avanço na qualidade da tomada de decisão (individual e coletiva); (b) a condução mais 
responsável das finanças dos indivíduos e famílias; (c) sustentação para a conduta 
empreendedora; (d) melhoria e ampliação das condições de empregabilidade; (e) 
aumento do interesse dos cidadãos pelos fenômenos (micro e macro) econômicos; e 
(f) os resultados da presente pesquisa podem gerar informações que contribuam para 
a formulação e implementação de políticas públicas. Ademais, os fenômenos 
econômicos são tratados em diferentes disciplinas a partir do ensino médio e seu 
domínio é cada vez mais cobrado em situações como ENEM, vestibulares e concursos 
públicos. Inspirados pela literatura e perspectiva metodológica das agendas de 
Economia Experimental, foram desenvolvidos e adaptados três experimentos: jogo da 
coordenação e equilíbrio de mercado; jogo dos enigmas da escolha púbica; jogo da 
relação entre moeda e preços. Para aplicação dos experimentos, foram reunidas 
escolas do ensino médio, das redes pública e privada, de São Paulo. De cada uma 
destas escolas foram trabalhadas duas turmas, uma em que se realizou um dos jogos e 
outra que funcionou como grupo de controle. Todos os participantes responderam a 
um questionário, envolvendo questões que contemplavam conceitos econômicos 
usualmente utilizados nas disciplinas cursadas pelos estudantes e, portanto, objeto de 
exames. O trabalho, em sua conclusão, avalia o desempenho, em termos da 
compreensão dos conceitos envolvidos, das turmas participantes dos jogos e dos 
grupos de controle. As turmas que participaram dos jogos apresentaram uma 
assimilação satisfatória dos conceitos econômicos discutidos, na avaliação a que foram 
submetidos ao final de cada visita às escolas (aproveitamento médio da turma superior 
a 60%).  

 

Palavras-chave: conceitos econômicos; economia comportamental; economia 
experimental; ensino; jogos; metodologia. 
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INTRODUÇÃO: O Quê? Por quê? Como? 

Parece lugar comum afirmar que os jovens (como tomadores de decisão de consumo 

de vários bens e serviços, além de potenciais formadores de capital físico e humano) 

influenciam e são influenciados pela esfera da vida econômica. Ademais, o bom 

desempenho educacional dos estudantes depende da familiaridade e compreensão de 

complexos conceitos de Economia, cobrados em disciplinas importantes do Ensino 

Médio (por exemplo, história e geografia) e em exames, tais como o ENEM, os 

concursos públicos e os vestibulares.  Há, ainda, a percepção crescente de que temas 

econômicos e financeiros vêm se inserindo cada vez mais cedo na vida dos estudantes. 

Porém, o sistema educacional tradicional age como se a assimilação de tais conceitos 

abstratos ocorresse de maneira automática e intuitiva. O ponto de partida desta 

pesquisa é o reconhecimento da existência de lacunas no ensino e aprendizado de 

noções de economia, dos quais a qualidade das escolhas e ações dos estudantes 

depende. Tal reconhecimento inspira a busca de ferramentas pedagógicas 

complementares para o aumento do entendimento de noções econômicas abstratas. 

Diante do crescente apelo das experiências envolvidas em jogos e simulações, a 

questão que norteia esta pesquisa é a seguinte: 

 A utilização de jogos aplicados à Economia influencia o aprendizado de 

conceitos econômicos para estudantes do ensino médio? 

Objetivos da pesquisa 

Mais precisamente, nosso objetivo geral é investigar o potencial da abordagem 

experimental (sob o formato de jogos de tomada de decisão individual e coletiva) para 

ensinar a estudantes, a partir do ensino médio, conceitos econômicos relevantes, tais 

como a formação dos preços no mercado, a influência das motivações econômicas nas 

decisões políticas, a determinação da inflação. Com o intuito de efetuar nossa tarefa, 

os seguintes objetivos específicos são perseguidos:  

• Revisar a literatura sobre Economia Experimental, que permite a apropriação de um 

marco teórico adequado para o desenvolvimento dos experimentos propostos, bem 

como o contato com os avanços empíricos mais recentes sobre o tema; 

• Depurar os procedimentos metodológicos à luz da revisão da literatura efetuada, 



com vistas à adequação de experimentos existentes sugeridos pela bibliografia de 

Economia Experimental e ao desenho de novos jogos econômicos não 

computadorizados, capazes de serem aplicados em colégios de infraestrutura distinta; 

• Realizar visitas para aplicação dos experimentos envolvendo os seguintes jogos 

selecionados: “Coordenação e Equilíbrio de Mercado”; “Enigmas da Escolha Pública” e; 

“Relação entre Moeda e Preços”.  

• Efetuar uma análise exploratória e tratamento estatístico dos resultados obtidos 

Organização da nossa empreitada  

O presente relatório está estruturado da seguinte forma. A seção 1 apresenta e analisa 

o referencial teórico da Economia Experimental. O propósito é destacar as 

perspectivas da utilização de jogos econômicos como uma promissora ferramenta para 

trabalhar noções abstratas de economia. A segunda seção desvenda os procedimentos 

metodológicos associados à formulação e à aplicação dos três desenhos experimentais 

propostos na presente pesquisa. A seção 3, por seu turno, analisa os resultados da 

nossa tarefa de avaliação do desempenho dos alunos (em termos das notas dos testes 

objetivos com proposições do tipo verdadeira ou falsa, elaborados pela própria equipe 

da pesquisa) que participaram dos experimentos relativamente ao dos alunos que 

receberam informações sobre os mesmos conceitos econômicos através de aulas 

expositivas. Conclusões são elaboradas e questões para pesquisa futura são 

endereçadas.  

  



SEÇÃO 1 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Nos últimos trinta e cinco anos, podemos observar desenvolvimentos alternativos em 

termos de metodologia e teorização econômica. Isso se deve, em parte, às restrições 

explanatórias e preditivas enfrentadas por pesquisadores que endossam a definição de 

economia como a “ciência que estuda o comportamento como uma relação entre fins 

e meios com usos alternativos” (ROBBINS 1935). Em virtude do reconhecimento de 

que a economia é uma ciência comportamental que lida com fenômenos complexos 

associados à tomada de decisão individual e coletiva, inúmeros artigos a partir da 

década de 1980 passam a sugerir novas perspectivas de análise empírica para a 

Economia. Os métodos tradicionais – procedimentos estatísticos e econometria – 

dependem de dados naturais ou field data, que nem sempre estão disponíveis e 

envolvem problemas sérios de tratabilidade formal (BARDSLEY ET AL 2010).  

 1.1 A agenda de Economia Experimental 

O momentum da Economia Experimental e subsequentemente da agenda irmã de 

Economia Comportamental justifica-se pela necessidade crescente de contornar as 

lacunas da abordagem mainstream, ampliando assim as chances de avanço teórico e 

empírico da análise econômica (DAVIS & HOLT 1993, KAGEL& ROTH 1995; STARMER 

1999, SMITH 1987, MURAMATSU 2011).  

A metodologia experimental tem se tornado crescentemente aceita entre os 

economistas devido à sua utilidade para efetuar tarefas importantes, tais como o teste 

de modelos e teorias, identificação de regularidades empíricas importantes para 

diagnóstico de problemas e eventual identificação de soluções de propostas de 

reformas institucionais ou projetos de política pública. Adicionalmente, a metodologia 

experimental pode exercer uma tarefa ainda mais fundamental - contribuir 

positivamente como ferramenta alternativa de ensino de Economia. 

1.2 Blocos de construção de um experimento econômico 

O prestígio da experimentação na Economia cresce com a publicação de artigos em 

periódicos renomados, como o The American Economic Review, The Economic Journal, 

Econometrica, Journal of Economic Theory, entre outros. Surgem também revistas 



especializadas, tais como Experimental Economics, Journal of Economic Psychology, 

Journal of Behavioral Decision Making etc. Pesquisadores convencem-se de que os 

experimentos permitem a criação de condições para o teste das implicações da teoria, 

sua aplicabilidade e valor preditivo. Isso decorre do fato de que a essência de um 

experimento é o controle -  a condução de uma prática experimental exige que as 

variáveis relevantes para a teoria econômica sejam manipuladas de forma controlada.  

Isso porque o objetivo é detectar os efeitos ou impactos dos fatores explanatórios 

controlados sobre determinada variável ou fenômeno de interesse. 

A objeção aos experimentos, amparada na questão do irrealismo dos desenhos 

experimentais e das suas hipóteses simplificadoras, tem perdido força nas últimas 

décasas (STARMER 1999). Isso porque, se o grande objetivo dos experimentos 

econômicos é o teste de teorias torna-se o objetivo dos experimentos econômicos, 

não faz sentido dizer que os desenhos experimentais devem contemplar todos os 

aspectos da vida econômica. Ademais, as próprias teorias são representações parciais 

e incapazes de fazer referência a todos os aspectos da realidade. Porém, os mais 

céticos duvidam se os ambientes artificiais de mercado ou cenário de decisão 

controlado pelos experimentos são adequados e suficientes para o objetivo de teste 

de teorias ou modelos econômicos (HARRISON 1994). 

O economista Vernon Smith, que ganhou o Nobel de Economia em 2002 com o 

psicolólogo Daniel Kahneman (protagonista do desenvolvimento da agenda chamada 

Nova Economia Comportamental), ofereceu os elementos teóricos básicos para a 

construção de um ambiente com incentivos econômicos adequados para o teste 

experimental. O propósito de Smith foi oferecer as condições importantes de uma 

“simulação, em laboratório, das condições do mundo real” (SMITH 1992, p. 924). Mais 

precisamente, o experimento como um sistema microeconômico é composto de dois 

blocos. São eles: o ambiente e a instituição. 

O ambiente de um experimento econômico representa o conjunto de agentes que 

participa dos sistemas e explicita características dos sujeitos, tais como suas 

preferências. Também faz referência aos bens, tecnologia e dotação de fatores 

existentes na economia. A instituição, em contrapartida, representa o modo de 

interação entre os agentes do sistema e acomoda o conjunto de regras do jogo que 



estabelece o tipo de interação. Tal componente do experimento explicita a estrutura 

de incentivos e de direitos de propriedade; as regras de coordenação e formas de 

troca (por exemplo, regras de negociação e leilões). Vale destacar que 

comportamentos ou resultados dos experimentos são frutos da relação entre 

ambiente e instituição. Em tal perspectiva, a tarefa do economista experimental é 

construir e manipular instituição e ambiente de modo a investigar os seus impactos 

sobre o comportamento ou escolhas efetivamente observadas. Com o intuito de 

explicar por que e como experimentos são microeconomias de laboratório, Smith 

(1982, pp. 931-935) apresenta quatro fundamentos ou pressupostos da economia 

experimental (P1- P4): 

(P1) Não Saciedade: dada uma escolha (sem custo algum) entre duas 

alternativas idênticas, exceto pelo fato de que a primeira oferece um prêmio maior do 

que a segunda, a primeira será sempre preferida (escolhida) à segunda, por um 

indivíduo autônomo. 

(P2) Saliência: é garantido aos participantes o direito de ter um ganho 

crescente com base nos bons resultados e um prêmio decrescente para resultados 

ruins de um experimento econômico. 

 (P3) Dominância: a estrutura de incentivos monetários domina qualquer custo 

ou valor subjetivo associado à participação nas atividades de um experimento. 

(P4) Privacidade: cada participante de um experimento só recebe informação 

sobre as suas próprias alternativas de payoffs; 

Note que os fundamentos da experimentação econômica desenvolvido por 

Smith nos ajudam a compreender que os experimentos são artificiais e, como tais, 

devem ser comparados com as teorias e modelos. Os experimentos artificiais, todavia, 

oferecem das vantagens – possibilitam o controle das instituições e/ ou dos incentivos 

dos participantes do experimento e garantem a replicabilidade dos resultados 

(BARDSLEY ET AL 20120; BATTISTI 2011, p. 94). 

 1.3 Experimentos de sala de aula como ferramentas de ensino  

A proposta de utilização de experimentos em sala de aula para ensinar conceitos 



econômicos em sala de aula já está presente em Chamberlin (1948). Para o último, o 

jogo de leilão de um bem hipotético teria a função de explicar para os estudantes 

como a coordenação dos planos de vendedores e compradores se dá no mercado. 

Na década de 1990,  Charles Holt avança no debate sobre o uso de experimentos de 

sala de aula para motivar o ensino e aprendizagem de conceitos e argumentos 

econômicos. Dois artigos relevantes são  “Experimental Economics in the Classroom”  

escrito em co-autoria com Tanga McDaniel em 1996. O artigo mais citado de Holt é seu 

“Teaching Economics with Classroom Experiments” publicado em 1999. 

Mais recentemente, tem sido publicados livros que sugerem a utilização de 

experimentos de sala de aula para complementarem e inspirarem as as aulas 

convencionais dependentes de  “lousa e giz” (BERGSTROM; MILLER 2000, BECKER ET 

AL 2006; JACKSTADT ET AL 2007). Há também um volume crescente de material 

disponível na internet, tais como o website intitulado “Os Jogos que os Economistas 

Jogam” (Games Economists Play website), disponível em 

http://www.marietta.edu/~delemeeg/games, e a página do professor Charles Holt da 

Universidade da Virginia em http:/www.people.virginia.edu/~cah2k/teaching.html.    

Em nosso entendimento, os experimentos no formato de jogos e simulações oferecem 

a chance dos alunos participarem de uma situação de mercado e de tomada de 

decisão em um ambiente de incentivos bem definidos para desvendar um fenômeno 

ou resultado também presente no mundo econômico real (HOLT 1999). Logo, 

experimentos no formato de jogos podem ser utilizados como ferramentas 

pedagógicas complementares. Isso porque os jogos de sala de aula despertam 

interesse dos alunos porque constituem exercícios interativos desenhados para fazer o 

aluno aprender conceitos, teorias ou mesmo fenômenos de modo participativo. 

Por exemplo, professores podem fazer uso de experimentos para que seus alunos 

tenham a chance de vivenciar os incentivos e mecanismos subjacentes a um  problema 

econômico relevante. Desta forma, os alunos “aprendem fazendo”. Logo, os 

estudantes tornam-se capazes de construir o conhecimento de forma menos abstrata. 

Segundo Holt e McDaniel (1996), os experimentos podem induzir um aprendizado em 

um nível mais profundo que resulta do convencimento do aluno sobre a significância 

de uma teoria ou conceito ou fenômeno econômico (NOUSSAIR; WALKER 1998,  

http://www.marietta.edu/~delemeeg/games


EMERSON;HAZZLET 2012). 

O mais conhecido experimento de sala de aula é o chamado experimento de equilíbrio 

de mercado. A versão proposta de tal desenho no presente relatório é uma variante 

dos trabalhos de Holt (1999), que, por seu turno, inspirou-se no experimento de 

Chamberlin. Em tal desenho experimental, toma-se o modelo de oferta e de demanda 

é um conceito fundamental de qualquer curso básico de economia. Conjectura-se que  

a abordagem experimental amplia o entendimento dos alunos sobre como se 

determina o equilíbrio de preço de mercado de um bem no mundo real.  

Adicionamente, o experimento contribui para resolução de dúvidas dos próprios 

estudantes sobre a lógica da coordenação de mercado por meio de gráficos abstratos 

com curvas de oferta e demanda que se cruzam. Para facilitar a aplicação do jogo de 

mercado, os experimentadores usam cartas que sinalizam aos agentes seus preços 

mínimos de venda e máximos de compra de um determinado bem hipotético em 

algumas rodadas de negociação. Os alunos começam jogo sabendo apenas as regras 

do mercado, os seus incentivos e informações sobre seu custo de produção (se forem 

vendedores) e seu valor máximo de compra (se forem compradores). Durante o jogo, 

os estudantes aprendem que em uma economia descentralizada os preços negociados 

carregam informações importantes para nortearem suas estratégias de maximização 

de ganhos de venda e de compra, dependentes de lances simultâneos. Os estudantes 

aprendem sobre a trajetória de convergência dos preços (a despeito do caos e 

dispersão forte nas etapas iniciais de negociação). Os aplicadores do experimento 

registram os preços acordados entre as partes do mercado e mostram para todos os 

participantes para que todos juntos possam desvendar o que se deu e a lógica da 

determinação de equilíbrio. O experimento fornece um exemplo de incentivos 

existentes em um ambiente de economia competitiva. Com base nos dados, os alunos 

aprendem como se dá a derivação das curvas de demanda e de oferta e porque elas se 

alinham com os comportamentos observados respectivamente por consumidores e 

produtores. 

Esta pesquisa também desenhou e aplicou um jogo que se apoia na teoria da escolha 

pública e busca ensinar para os alunos porque incentivos econômicos moldam algumas 

escolhas coletivas de modo a conduzirem resultados sociais desalinhados com o de 



interesse da maioria. No jogo, os alunos percebem os desafios da escolha pública por 

meio de várias rodadas de eleição que possuem custos e despertam o incentivo de 

indivíduos não votarem, apostando no comportamento eleitoral dos outros colegas, 

algo que dá respaldo empírico para o fenômeno da ação coletiva chamado de free 

riding (carona). Para tanto, o jogo faz uso de elementos de controle para moldar os 

incentivos para ensinar a eles que os resultados do processo político podem ser 

distorcidos por várias ineficiências. 

Apesar de grande parte dos experimentos de sala de aula ter um foco 

microeconômico, a literatura de experimentos macroeconômicos está crescendo 

(BATTISTI 2011). Nossa equipe tomou parte significativa do seu tempo de pesquisa 

para desenhar um jogo que permite os alunos aprenderem o seguinte: em uma 

economia que aumenta seu estoque de moeda, sem que haja uma contrapartida de 

expansão da quantidade ofertada dos bens e serviços da economia, existirá pressão 

para elevação sistemática do nível de preços. Desta forma, os alunos podem descobrir 

por si próprios a raiz monetária da inflação – elemento complexo até mesmo para 

jovens alunos de graduação de economia. A descoberta por parte dos alunos os motiva 

e abre espaço para os alunos compreenderem porque emissão de moeda pouco 

refletida pode criar desafios na vida econômica.   

A despeito do uso crescente do uso de experimentos econômicos no ensino de 

economia, Emerson e Taylor (2004) destacam que a evidência empírica sobre a eficácia 

de tal abordagem permanece escassa.  Siegfried e Fels (1979) já sugerem que os 

primeiros trabalhos que fazem uso de jogos, modelos de simulação na educação de 

noções de economia não se mostraram inquestionavalmente promissores, uma vez 

que os resultados encontrados não revelaram impacto extremamente significativo de 

melhora (ou efeito negativo) sobre o desempenho dos estudantes. Muitos dos estudos 

com experimentos de sala de aula  oferecem uma descrição dos experimentos e leves 

evidências da sua eficácia. 

Fels (1993) questiona a maneira pela qual os experimentos de sala de aula são 

conduzidos. Segundo ele, a aplicação de um único experimento numa sessão de aula é 

insuficiente para a tarefa de investigar o efeito da abordagem experimental como 

ferramenta pedagógica. Em resposta a alguns desafios metodológicos, novos trabalhos 



tentam avaliar a eficácia da abordagem experimental por meio de inúmeros jogos 

(EMERSON; HAZZLET 2012). Cardell et al. (1996) não encontram impactos fortemente 

significativos dos jogos no desempenho dos 1800 alunos da amostra. Gremmen e 

Potters (1997) descobriram que participantes de simulações de jogos de relações 

econômicas internacionais exibiram um melhor desempenho nos testes objetivos de 

conceitos econômicos do que o dos estudantes que foram expostos às mesmas noções 

por meio de uma aula expositiva (palestra). Emerson e Taylor (2004) investigam dados 

de duas seções de aula de microeconomia introdutória baseadas na aplicação de 

experimentos no formato de jogos e os de sete seções de aula ministradas no formato 

tradicional durante um semestre; os autores descobrem que os alunos que 

participaram dos jogos tiveram uma leve melhoria  de aprendizado porque tiveram 

notas mais altas no exame “Test of Understanding in College Economics (TUCE)” do 

que os alunos que participaram apenas das aulas tradicionais durante o semestre 

letivo. De forma semelhante, Dickie (2006) analisa o impacto dos experimentos em 

sala de aula sobre a nota no exame TUCE e encontra avanço nas notas daqueles alunos 

dos cursos de microeconomia baseados em experimentos comparativamente àquelas 

dos outros alunos que aprenderam os mesmos conceitos no formato de aula 

convencional. 

1.4  Fontes de resistência ao método experimental na economia 

A despeito do crescimento das práticas experimentais em economia, permanecem 

duas fontes de objeção aos experimentos de mercado e de tomada de decisão. São 

elas: validade externa e validade interna Guala (2002, 2005). 

A primeira refere-se ao fato de que os experimentos são ambientes controlados que, 

como tais, são irrealistas e artificiais. A grande dúvida colocada pelos céticos é se os 

padrões de comportamento exibidos pelos indivíduos e grupos no laboratório ou na 

sala de aula são evidências adequadas sobre os comportamentos nos ambientes do 

ambiente controlado satisfaz as condições exigidas para uma teoria ou mesmo 

fenômeno econômico. Em reação a tal crítica, economistas experimentais fazem 

experimentos de campo e redesenham experimentos para que os incentivos 

econômicos na esfera do laboratório possam se equiparar aos presentes no mercado 



real e detectarem comportamentos robustos e economicamente relevantes. 

A validade interna, por seu turno, expressa a dúvida sobre se as condições controladas 

de um experimento são capazes de desvendar processos ou mecanismos causais que 

explicam padrões de comportamento observados no mundo econômico real. Este 

trabalho se engajou na tarefa de aplicação de três desenhos experimentais ou jogos no 

formato de problemas decisórios controlados que reforçam nossa conjectura de que a 

resposta ao problema da validade interna é mais uma tarefa empírica. A nossa revisão 

da literatura experimental acompanhada com os desenhos experimentais sugerem que 

experimentos oferecem a chance de gerar compreensão de mecanismos que operam 

nos experimentos simplificados e nos ambientes reais, tais como a melhor 

coordenação de interesses de compradores e vendedores quando mercado funciona 

com lances de preços simultâneos (regras de leilão duplo), disposição de indivíduos de 

tomarem carona durante escolha coletiva para maximizarem seus ganhos pessoais e 

de contribuírem para que projeto social vencedor não seja o de preferência da maioria 

em um mundo que envolve custos de participação social e emergência de preços em 

elevação quando os agentes aumentam sua renda monetária sem que exista 

contrapartida na esfera da produção de bens e serviços de uma economia hipotética. 

Evidências de sucesso de experiências de privatização, como a de telefonia móvel em 

2000 na Inglaterra também podem ser destacadas para reforçar as perspectivas de 

validade interna, uma vez que o projeto de mudança no marco institucional foi 

precedido por um importante experimento de campo capaz de sugerir o melhor 

arranjo das regras do jogo para o leilão (BINMORE; KLAMPERER 2002).  

Assim, consideradas as possibilidades da Economia Experimental, justifica-se a 

investigação de tal referencial teórico para proporcionar um melhor entendimento de 

noções de economia, finanças e negócios aos estudantes a partir do ensino médio, 

uma vez que este possibilita: (a) o avanço na qualidade da tomada de decisão 

(individual e coletiva); (b) a condução mais responsável das  finanças dos indivíduos e 

famílias; (c)  sustentação para a conduta empreendedora; (d) melhoria  e ampliação 

das condições de trabalho;  (e) aumento do interesse dos cidadãos pelos fenômenos 

(micro e macro) econômicos; e (f)  uma conduta ambientalmente sustentável, pela 

conscientização sobre a escassez dos  recursos, de modo a utilizá-los para satisfazer 



suas necessidades sem comprometer  o atendimento das necessidades de  gerações 

futuras. 

 A análise sistematizada das perspectivas da experimentação no ensino de economia 

exige detalhes adicionais sobre os procedimentos metodológicos que caracterizam a 

pesquisa, seus resultados e as lições que pudemos tirar do uso da abordagem de jogos 

no formato de experimentos para o ensino de Economia a partir do ensino médio. As 

próximas  duas seções estão voltadas para tal tarefa explanatória. 

 

  



SEÇÃO 2 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa enquadra-se na categoria de análise exploratória, uma vez que 

seu objetivo principal é ampliar a familiaridade dos pesquisadores com a metodologia 

experimental e suas perspectivas para a compreensão de complexos conceitos 

econômicos, que permeiam a vida dos jovens estudantes do ensino médio. 

Como o tema pesquisado é pouco explorado na literatura nacional, a análise 

exploratória permite abrir o caminho para investigações futuras mais aprofundadas, 

pois facilita o processo de sondagem e a visualização dos procedimentos adequados 

para uma análise sistemática das vantagens explanatórias associadas aos 

experimentos econômicos de sala de aula e suas limitações. Nesse sentido, esclarecem 

Theodorson e Theodorson (1970): 

Exploratory study. A preliminary study the major purpose of which is to 
become familiar with a phenomenon that is to investigate, so that the major 
study to follow may be designed with greater understanding and precision. 
The exploratory study (which may use any of a variety of techniques, usually 
with a small sample) permits the investigator to define his research problem 
and formulate his hypothesis more accurately. It also enables him to choose 
the most suitable techniques for his research and to decide on the questions 
most in need of emphasis and detailed investigation, and it may alert him to 
potential difficulties, sensitivities, and areas of resistance. 

Mais precisamente, o presente trabalho consiste em um estudo, composto por três 

experimentos, cujas características serão detalhadas na próxima subseção, que 

procuram avaliar a eficácia de jogos que se propõem a ensinar diferentes conceitos 

econômicos, para estudantes do ensino médio. A escolha desta categoria de 

estudantes se deve: 

 a utilidade desse tipo de conhecimento para as decisões da vida prática e para 

o desempenho acadêmico desse grupo de alunos, uma vez que conceitos 

econômicos permeiam diversas disciplinas do ensino médio; 

 a possibilidade de aprimorar os jogos econômicos, para uso didático em outras 

instâncias de ensino, a partir da interação com os estudantes do ensino médio, 

condição que força a busca pela maior clareza possível, uma vez que não há 

conhecimento prévio sobre o assunto, formalmente adquirido; 

 ao reduzido “viés de seleção” no resultado das avaliações pós-experimento, 



que, além do propósito de fornecer uma medida sobre a compreensão dos 

conceitos abordados, ajuda a orientar tanto eventuais redesenhos dos jogos 

quanto a repensar a própria formulação das questões, de modo a tornar mais 

claras suas proposições. 

Segundo dados do Censo Educacional, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP), do Ministério da Educação, em 2011, no estado de São Paulo, 

estavam matriculados mais de 1,87 milhão alunos no ensino médio e havia 6.244 

escolas deste nível de ensino, das quais 36% eram privadas (não públicas) e 64% 

públicas (quase todas pertencentes à rede estadual). O tamanho do universo de 

estudo evidencia as dificuldades de se visitar uma amostra representativa do todo, 

uma vez que a aplicação do experimento requer a presença efetiva de pesquisadores 

nos locais. Ademais, os números deixam claro que o volume de recursos necessários 

para desenvolver uma pesquisa com amostragem estratificada inviabilizaria 

financeiramente o próprio projeto.  

Desse modo, como já se discutiu, optou-se por uma pesquisa de caráter exploratório, 

em que inicialmente seriam selecionadas randomicamente 30 escolas das redes 

pública e privada. No entanto, no decorrer da pesquisa tornou-se patente a dificuldade 

de obter a amostra proposta. Poucas escolas nos acolheram, apesar do esforço intenso 

da equipe, que realizou centenas de contatos com escolas públicas e privadas, a partir 

da lista de escolas de ensino médio da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 

para a realização dos experimentos. Frequentemente os funcionários que nos 

atendiam passavam a percepção de que entendiam que nosso objetivo era comercial e 

que queríamos divulgar os cursos da UPM e uma metodologia alternativa de ensino. 

Outra percepção da equipe foi a reação receosa de diretores e coordenadores, que 

desconfiavam de que os objetivos da pesquisa embutiam o esforço de avaliar o 

desempenho de sua escola. Por fim, havia a dificuldade manifestada por diversas 

escolas contatadas de compatibilizar a realização dos experimentos com a necessidade 

de cumprimento dos respectivos conteúdos programáticos. Em virtude das 

dificuldades apontadas, tivemos de solicitar a extensão do prazo para a conclusão da 

pesquisa, mudar a estratégia de abordagem e rever a amostra, utilizando a ajuda de 

colegas de alguma forma ligados com pessoas do Ensino Médio e de alunos que se 



prontificaram a contatar suas antigas escolas. 

Dessa maneira, foi possível atingir nove escolas diferentes, em São Paulo e municípios 

próximos, sendo que em uma delas nos foi permitido realizar dois experimentos 

diferentes. As escolas visitadas estão discriminadas no quadro abaixo. 

 

Escola Categoria 
Administrativa 

Experimentos 
realizados 

Colégio Albert Einstein Privada Coordenação e 
Equilíbrio de Mercado 

Colégio Plenitude Privada Enigmas da Escolha 
Pública 

Colégio Presbiteriano Mackenzie Privada Relação entre moeda e 
preços 

Colégio Tomás Agostinho Privada Coordenação e 
Equilíbrio de Mercado e 
Enigmas da Escolha 
Pública 

Escola Estadual Florestan 
Fernandes 

Pública Coordenação e 
Equilíbrio de Mercado 

Escola Estadual José Jorge do 
Amaral 

Pública Coordenação e 
Equilíbrio de Mercado 

Escola Estadual Rural José 
Siqueira Bueno 

Pública Coordenação e 
Equilíbrio de Mercado 

Escola Estadual Therezinha 
Sartori 

Pública Enigmas da Escolha 
Pública 

Etec Jorge Street Pública Enigmas da Escolha 
Pública 

 

As distâncias percorridas, de ida e volta ao campus Higienópolis da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (UPM), totalizaram 615,2 km. Além das escolas visitadas, 

estabeleceu-se um benchmark a partir do desempenho dos estudantes dos cursos da 

área de negócios da UPM. Ao todo a pesquisa abrangeu 588 estudantes do ensino 



médio, além dos 251 estudantes da UPM, que fizeram o papel de grupo de referência 

para esta pesquisa, perfazendo um total de 839 alunos envolvidos, conforme tabela 

abaixo. 

 

Tabela 1 - Distribuição de estudantes por grupo nas escolas visitadas 

Escola 

 

Controle  Jogo 

 

 

Total  

Geral 

Colégio Albert Einstein 14 20 

38 

34 

Colégio Plenitude 22 60 

Colégio Presbiteriano Mackenzie 35 37 72 

Colégio Tomás Agostinho 47 46 93 

Escola Estadual Florestan Fernandes 35 34 69 

Escola Estadual José Jorge do Amaral 54 38 92 

Escola Estadual Rural José Siqueira 
Bueno 21 29 50 

Escola Estadual Therezinha Sartori 29 30 59 

Etec Jorge Street 29 30 59 

Subtotal – Ensino Médio 286 302 588 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(Grupo de Referência) 0 251 251 

Total Geral 

 

286 553 

 

839 

 

Acredita-se que, a despeito das limitações relacionadas a uma pesquisa de caráter 

exploratório, que não autoriza generalizações, foram encontrados importantes indícios 

da contribuição da abordagem dos jogos, baseados nos preceitos da Economia 

Experimental, para a compreensão de conceitos econômicos. Para entender de que 

forma, torna-se necessário detalhar os procedimentos da presente pesquisa. 



2.1. Detalhamento dos Procedimentos da Pesquisa 

Primeiramente foram escolhidos três temas relevantes da área de Economia: formação 

de preços, motivações econômicas nas escolhas coletivas, e inflação. Para cada tema 

foram eleitos alguns conceitos a serem explorados. Os conceitos relacionados à 

formação de preços são: os custos como elementos determinantes das condições de 

oferta; disposição a pagar como fator determinante do comportamento de demanda; 

equilíbrio de preços como resultado da compatibilização de planos de compradores e 

vendedores. Já os conceitos relacionados às motivações econômicas nas escolhas 

coletivas são: os incentivos e consequências do “efeito carona” sobre os resultados 

coletivos; as possíveis diferenças entre projetos escolhidos coletivamente e projetos 

que maximizam o bem estar da maioria; e a racionalidade econômica do voto. 

Finalmente, os conceitos relacionados à inflação são: a interpretação do aumento nível 

geral de preços como um fenômeno monetário; as consequências da emissão 

monetária, desacompanhada da expansão das possibilidades de aumento da oferta, 

sobre consumo e nível de preços em uma economia. 

Tais conceitos são explorados em três experimentos diferentes. Os conceitos relativos 

à formação de preços são explorados no experimento “Coordenação e Equilíbrio de 

Mercado”. Os conceitos relativos às motivações econômicas nas escolhas coletivas são 

explorados no experimento “Enigmas da Escolha Pública”. Já os conceitos relativos à 

inflação são tratados no experimento “A relação entre moeda e preços”. 

Cada experimento é composto por um jogo não computadorizado e por uma palestra. 

A proposta de utilização de jogos não computadorizado decorre da possibilidade de 

utilização desta ferramenta de ensino independentemente de infraestrutura, 

recorrendo a materiais de fácil acesso, como cartas numeradas (de baralho, por 

exemplo) e tiras de papel. Para estimular a competição durante o jogo, sempre é 

oferecido um prêmio (que pode ser um chocolate ou uma caixa de bombons, por 

exemplo) aos ganhadores.  

Nas escolas que recebem os experimentos são abordadas duas turmas de etapa 

compatível, aqui tratadas como TURMA 1 e TURMA 2. A TURMA 1 participa do jogo 

apontado pelo experimento, enquanto a TURMA 2 participa de uma palestra sobre o 



tema do experimento, pois compõe o grupo de controle, uma vez que o foco da 

pesquisa é realizar uma avaliação exploratória sobre a contribuição da utilização de 

jogos no ensino de conceitos econômicos. Por sua vez, não seria justo extrair 

conclusões sobre a contribuição dos jogos para a compreensão de conceitos 

econômicos se o grupo de controle não tivesse sido exposto a esses conceitos. Desse 

modo, a exposição é realizada por meio da técnica expositiva convencional, que é um 

recurso recorrentemente utilizado em salas de aula. Na exposição realizada aos grupos 

de controle, profere-se uma palestra, cujo ponto de partida é a discussão sobre o 

diferencial de remuneração entre os profissionais que apenas concluíram o ensino 

médio e aqueles que possuem formação superior. Aborda-se o curso de Ciências 

Econômicas como uma opção de carreira e, em seguida, discute-se como os 

economistas “pensam”. Neste ponto, que é o cerne da palestra, são introduzidos os 

conceitos relativos ao experimento realizado na escola. É importante frisar que nem o 

os componentes do grupo de controle e nem os participantes do jogo são informados 

de que após a palestra ou o jogo serão submetidos a uma avaliação sobre os conceitos 

tratados. Dessa forma, todos respondem ao questionário logo após ter o acesso ao 

assunto, por meio de alguma técnica, mas sem ter a preocupação específica de se 

preparar para tanto. Busca-se, assim, verificar o que ficou retido, em termos de 

compreensão dos conceitos, após a experiência vivenciada. 

Os trabalhos se iniciam, em cada turma, com o preenchimento de um questionário 

socioeconômico não identificado, cujo modelo pode ser observado no ANEXO 1. Esse é 

um ponto importante a ser ressaltado, pois se sabe que diferentes turmas, tenham 

vivenciado ou não o jogo, podem estar em níveis muito distintos dentro de um mesmo 

colégio ou entre os vários colégios, uma vez que algumas turmas podem ter tido mais 

contato com conceitos econômicos, eventualmente estimuladas por alguns 

professores e outras não. Além disso, há uma importante heterogeneidade no modo 

em que as famílias de diferentes perfis de formação educacional e classes sociais 

incentivam e possibilitam a busca por informações sobre o Brasil e o mundo, 

diferenças essas que podem influenciar significativamente o resultado da avaliação 

pós-experimento. Assim, vale ressaltar que, existindo tantos fatores capazes de pesar 

sobre o desempenho na avaliação, a ponto de comprometer o isolamento do efeito do 



jogo e a comparabilidade dos resultados, parece-nos mais importante observar, a 

partir dos testes realizados, se os jogos não desviam a atenção dos conceitos neles 

implícitos e são capazes de produzir resultados satisfatórios. 

Nesse sentido, o questionário socioeconômico busca mapear variáveis importantes 

como distribuição das turmas por gênero; idades dos componentes; o responsável pela 

família; acesso a bens de maior valor (como imóvel e veículo, entendidos como proxies 

para a renda da família); acessibilidade digital (acesso em casa a computador e 

Internet de banda larga); grau de instrução da mãe e do pai; além de questões que 

indagam ao respondente sobre seu interesse em se informar. Ademais, são 

apresentadas informações de cada escola visitada sobre seu desempenho no ENEM, 

categoria administrativa (pública ou privada), distância do campus Higienópolis do 

Mackenzie e número de estudantes de cada grupo (controle e participantes do jogo). 

Em cada escola, uma vez que: a) todos os envolvidos no experimento (participantes do 

jogo e do grupo de controle) tenham respondido ao questionário socioeconômico; b) a 

TURMA 1 tenha participado do jogo e a TURMA 2 tenha participado da palestra; c) 

para finalizar os trabalhos da visita, as TURMAS 1 e 2 respondem a um teste 

envolvendo sobre os conceitos econômicos tratados. Os processos gerais dos 

experimentos da pesquisa estão sintetizados no quadro abaixo. 

Quadro resumo das atividades desempenhadas pelas turmas 

TURMA 1 TURMA 2 (Grupo de Controle) 

1 – Responde a questionários 
socioeconômico 

2 – Participa de jogo, baseado em 
experimento econômico 

3 – Responde a teste envolvendo 
conceitos econômicos usuais 

1 – Responde a questionários 
socioeconômico 

2 – Participa de uma palestra, que aborda 
os mesmos conceitos econômicos 
tratados no jogo. 

3 - Responde a teste envolvendo 
conceitos econômicos usuais 

 

Dos resultados obtidos pelos grupos de participantes e de controle das escolas 

visitadas realiza-se uma análise, a partir das estatísticas descritivas das notas obtidas 

em cada grupo, destacando as respectivas distribuições de frequência, médias e 



desvios padrões. Mapeia-se, ainda, o desempenho dos grupos em cada questão da 

avaliação pós-experimento. Por fim, confrontam-se os resultados com aqueles obtidos 

pelo grupo de referência formado por estudantes de cursos das áreas de negócios 

(Ciências Econômicas, Administração e Ciências Contábeis) oferecidos pelo Centro de 

Ciências Sociais (CCSA) do Mackenzie. Isso porque, a partir de pré-testes realizados na 

Universidade, observou-se que recorrentemente os grupos de alunos participantes dos 

jogos obtinham os resultados mais satisfatórios nas avaliações pós-experimento. 

Assim, embora este não fosse o foco da pesquisa, optou-se por eleger um conjunto de 

turmas do CCSA para realizar os jogos e utilizar tais resultados como benchmark, de 

modo a verificar o quanto os estudantes do ensino médio das escolas visitadas se 

aproximam do grupo de referência. 

As próximas subseções tratarão os jogos relativos a cada um dos experimentos desta 

pesquisa. Primeiramente, são apresentados os procedimentos de cada jogo. Em 

seguida são apresentadas as questões das respectivas avaliações pós-experimento. 

Vale destacar que todas as adaptações de jogos extraídos da literatura, além do jogo 

desenvolvido pelos pesquisadores deste projeto e as questões das avaliações pós-

experimentos foram submetidos a diversos pré-testes com grupos de alunos 

voluntários do curso de Ciências Econômicas da UPM, antes de chegarem ao desenho 

aplicado nas escolas de ensino médio. 

2.2 O Jogo de “Coordenação e Equilíbrio de Mercado” 

O desenho experimental do jogo de mercado é uma variante do oferecido em Holt 

(1996), adaptado para ser aplicado em escolas de ensino médio. O material utilizado é 

basicamente composto por cartas numeradas, de cores diferentes (de baralho) e 

folhas de registro das transações efetuadas em cada rodada do jogo. As instruções 

podem ser conferidas abaixo. 

 



2.2.1 Coordenação e Equilíbrio de Mercado: instruções 

Instruções 

Nós vamos montar um mercado. Para ajudar, selecionarei alguns assistentes que serão os responsáveis pelo registro 

dos preços
1
 em que cada unidade da mercadoria for negociada. 

Dividiremos a turma em dois grupos iguais, em que as pessoas à minha direita serão os compradores e à esquerda, os 

vendedores.  

Eu darei a cada participante uma carta de baralho numerada. As cartas dos compradores são vermelhas (copas e 

ouros) e as cartas dos vendedores são pretas (paus e espadas). 

Cada carta representa uma “unidade” de uma determinada mercadoria que pode ser adquirida pelos compradores 

ou vendida pelos vendedores. A mercadoria não é especificada por razões que depois serão explicadas. 

Comércio:  

Os jogadores irão ao centro da sala, onde terão 5 minutos para vender ou comprar suas mercadorias.  

Os preços devem ser múltiplos de R$0,50.  

Quando um comprador e um vendedor acertarem um preço, eles irão juntos à mesa de registro para dizer o valor do 

negócio, que será anunciado para todos. Então, o comprador e o vendedor entregam suas cartas, retornam aos seus 

lugares e esperam pelo fim rodada.  

São várias as rodadas de negociação. 

Vendedores:  

Cada vendedor só pode negociar 

uma unidade da mercadoria a cada 

rodada.  

O número de sua carta representa o 

custo, em reais, que o vendedor terá 

se fizer a venda.  

O vendedor não pode vender abaixo 

de seu custo.  

O ganho do vendedor é igual ao valor 

da sua venda menos o custo 

estampado em sua carta.  

Compradores:  

Cada comprador só pode adquirir 

uma unidade da mercadoria a cada 

rodada.  

O número na carta do comprador 

representa o preço máximo que ele 

está disposto a pagar pela 

mercadoria.  

O comprador não pode comprar a 

um preço maior que o número em 

sua carta.  

O ganho do comprador será 

calculado como a diferença entre o 

Registrando Ganhos:  

Pode acontecer que alguns vendedores 

com altos custos e alguns compradores 

com baixos valores não consigam fazer 

negócios em uma determinada rodada. 

Não desanimem, já que novas cartas 

serão distribuídas no início de cada 

período.  

Quando o período terminar, pegarei de 

volta as cartas dos jogadores. 

Aqueles que fizeram negócios podem 

calcular seus ganhos enquanto eu 

embaralho e redistribuo as cartas.  

                                                      

1
 O Formulário da Mesa de Registro de Preços pode ser conferido no ANEXO 2. A partir dos resultados 

registrados neste formulário é realizada a consolidação, junto aos alunos participantes do jogo, dos 

conceitos abordados durante a atividade. 



O vendedor que não fizer negócio 

não perde nem ganha nada naquela 

rodada. 

Exemplo: se sua carta for um 2 de 

paus, e você negociar a um preço de 

venda de R$ 3,50, seu ganho será 

igual a R$ 3,50 – R$ 2,00 = R$ 1,50.  

Lembrando: você não pode vender a 

um preço inferior a R$ 2,00 com esta 

carta.  

O negócio será invalidado pela mesa 

registradora se você se enganar e 

tentar vender por menos de R$2,00; 

sua carta será devolvida e você 

poderá reiniciar as negociações. 

número de sua carta e o preço que 

ele pagou pela mercadoria.  

O comprador que não fizer negócio 

não ganha nem perde nada naquela 

rodada.  

Exemplo: se sua carta for um 9 de 

ouros e você conseguiu comprar a 

mercadoria por R$ 4,00, seu ganho 

será igual a R$ 9,00 – R$ 4,00 = R$ 

5,00.  

Lembrando: você não pode comprar 

a um preço acima de R$ 9,00 com 

esta carta.  

O negócio será invalidado pela mesa 

registradora se você se enganar e 

tentar comprar a um preço acima 

do valor de sua carta; sua carta será 

devolvida e você poderá reiniciar as 

negociações. 

Seus ganhos totais são iguais à soma 

dos ganhos por rodada. Este será o 

critério para definir os vencedores, que 

receberão um prêmio no final. 

Você pode usar o Formulário de 

Registro de Ganhos
2
 no verso desta 

folha para anotar seus ganhos.  

Vendedores usam o lado esquerdo e 

compradores, o direito.  

Passe uma linha diagonal no lado que 

você não usará.  

NÃO REVELE PARA NINGUEM O 

NÚMERO DE SUA CARTA 

Observações finais:  

Quando os jogadores concordam com um preço, ambos devem imediatamente ir à mesa de registro devolver suas 

cartas juntos. Assim podemos verificar se o preço não está nem abaixo do custo do vendedor, nem acima do valor do 

comprador.  

Espere com seu parceiro de negócio até que o preço seja verificado. O assistente escreverá o preço e o anunciará em 

alto som.  

Então, os dois comerciantes retornam para suas carteiras para calcular seus ganhos.  

ALGUMA PERGUNTA? 

Compradores e vendedores, por favor venham para a área central.  

AGORA. TODOS PRONTOS?  

Comecem pedindo preços a que estão dispostos a comprar ou vender.  

Vocês têm cinco minutos. 

Com base nos registros das negociações efetuado pela Mesa de Registro durante as 

diferentes rodadas do jogo, que podem variar entre 5 e 8, ao final da atividade, os 

                                                      

2
 O Formulário de Registro de Ganhos pode ser conferido no ANEXO 3. 



pesquisadores plotam os resultados no quadro negro da sala de aula e exploram a 

convergência para o equilíbrio de mercado, como ilustra a figura abaixo, com a síntese 

de um pré –teste realizado. 

 

Figura 1 - Apresentação da convergência para o equilíbrio aos participantes do jogo "Coordenação e Equilíbrio de 

Mercado" 

2.2.2 “Coordenação e Equilíbrio de Mercado”: avaliação pós-experimento 

A avaliação da eficácia pós-experimento é realizada mediante um teste, do tipo 

verdadeiro ou falso, com seis questões. Seu conteúdo e solução podem ser observados 

abaixo. 

ASSINALE VERDADEIRO (V) OU FALSO (F) 

Imagine que você tem uma mesada e a usa somente para gastar com lazer. No entanto, este valor nunca é 

suficiente para tudo o que você quer fazer! Uma das suas diversões é ir ao cinema. No cinema você pode comprar 

o mesmo saquinho de pipoca do próprio Cinemax, do Sr. José, que tem um carrinho na frente do cinema, ou da 

Dona Emília que vende pipoca do outro lado da rua. Todos eles vendem a pipoca pelo mesmo preço de R$ 4, mas 

cada um tem um gasto diferente para fazer o mesmo saquinho de pipoca. Perante estas informações, assinale 

verdadeiro ou falso para as afirmativas abaixo:  

   

(1) É possível que a pipoca custe mais de R 4 para ser produzida por algum dos vendedores (Cinemax, Sr. José ou 

Dona Emília). (  F  )  

(2) Se o preço do óleo de soja aumentar é possível que se torne inviável vender a  pipoca à R$ 4, para alguns 

pipoqueiros. (  V  )  

(3) Se, dado o aumento do preço do óleo, nenhum vendedor conseguir vender a pipoca por R$ 4 e as pessoas 

continuarem a querer comprar pipoca, o preço vai subir.  ( V )  



(4) Você gosta muito de pipoca e, por essa razão, compraria o saquinho a qualquer preço que fosse cobrado. (

 F )  

(5) Ao sair de casa você tinha a disposição de pagar no máximo R$ 3 pelo saquinho de pipoca. Ao chegar ao cinema 

você não compra a pipoca por R$ 4.  ( V )  

(6) Se sua mesada aumentar, é possível que você compre a pipoca mesmo se ela passar a custar mais. ( V

 )  

 

2.3. O jogo dos “Enigmas da Escolha Pública” 

O jogo aplicado nas escolas é uma adaptação de um experimento de sala de aula que 

se encontra em Watts et al (2006). O material utilizado é basicamente composto por 

cédulas eleitorais de papel, cartões de papel com o perfil do eleitor que o participante 

do jogo representará em cada rodada, dinheiro de brinquedo e folhas de registro das 

transações efetuadas em cada rodada do jogo. As instruções podem ser conferidas 

abaixo. 

2.3.1. “Enigmas da Escolha Pública”: instruções 

Neste jogo serão realizados dois tipos diferentes de eleições: 1) no primeiro, composto por apenas uma votação, 

votar não implica custos; 2) no segundo, composto por diversas votações, votar implica um custo de $4 (aqui são 

considerados os custos decorrentes do tempo e dinheiro envolvidos na localização e deslocamento para o local de 

votação, bem como para obter a informação necessária para um voto consciente). 

O voto não é obrigatório e o resultado da eleição depende de maioria simples (regra da maioria) dos votos 

efetivos. 

Os eleitores devem optar entre dois projetos políticos alternativos (A ou B). O conteúdo dos projetos não é 

especificado para não deslocar a atenção para outras variáveis, o que não significa menosprezá-las, apenas que o 

objetivo do experimento é explicitar o papel do comportamento econômico nas decisões de voto. Os estudantes 

são divididos em 5 grupos sociais de igual tamanho. Cada grupo social obtém diferentes ganhos no caso da 

aprovação do projeto A ou do projeto B. No início do experimento, cada participante recebe um total de $10 (em 

dinheiro fictício). 

Antes do início de cada rodada, cada participante recebe uma tira de papel com informações sobre o grupo a que 

pertence e os ganhos em dinheiro associados à aprovação de cada projeto. Por simplificação, consideramos que os 

pagamentos em dinheiro precificam plenamente os benefícios pessoais de cada indivíduo ao eleger um 

determinado projeto. Em outras palavras, tudo o que os agentes querem na eleição está refletido nos planos de 

pagamento. 

Observações importantes: 1) lembrar que não há obrigação de votar; 2) o participante só terá o custo de $4 se 



decidir votar. O mediador distribuirá os cartões com o perfil do eleitor aos participantes, perguntará quem irá votar, 

recolherá o dinheiro relativo aos custos de participar do pleito dos que decidirem votar e conduzirá o escrutínio; 3) 

se o projeto que beneficia o participante for eleito o jogador obtém os ganhos independentemente de ter votado; 

4) o projeto que melhor atende aos interesses da sociedade como um todo é o que representa o interesse da 

maioria dos cidadãos; 5) o grau de abstenção pode influenciar o resultado da votação (exemplo: se 6 pessoas 

preferem o Projeto A e 4 preferem o Projeto B, mas apenas 3 pessoas que preferem A efetivamente votarem e as 4 

pessoas que preferem B efetivamente votarem, ganha o Projeto B, apesar do Projeto A ser a preferência da maioria 

dos cidadãos com direito a voto). 

Cada eleitor deve considerar apenas suas motivações econômicas em sua decisão de voto (benefício em dinheiro 

obtido em caso de resultado positivo das eleições menos os custos de votar). Desse modo, os participantes devem 

votar  em cada eleição de modo a ganhar a maior soma de dinheiro possível. Os pagamentos serão anunciados após 

cada eleição, baseado no projeto político escolhido pela maioria dos eleitores. Ganha o jogo o participante que 

chegar à última rodada com a maior quantidade de dinheiro. O vencedor receberá um prêmio. 

Os jogadores que atuarem em combinação com outros jogadores serão eliminados da rodada. 

Exemplo: 

Jogador X começa o jogo com $10 

 

 

 

 

2.3.2. “Enigmas da Escolha Pública”: avaliação pós-experimento 

A avaliação da eficácia pós-experimento é realizada mediante um teste, do tipo 



verdadeiro ou falso, com doze questões. Seu conteúdo e solução podem ser 

observados abaixo. 

Em relação aos blocos A, B e C, após a leitura de seus enunciados, assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para as 

afirmações que se seguem. 

A - O voto é obrigatório no Brasil. Por sua vez, uma escolha consciente pode trazer benefícios, individuais e para a 

sociedade, mas isso implica custos (nem sempre mensuráveis em dinheiro) para o eleitor. São custos para o 

eleitor: 

1. Os gastos relacionados ao deslocamento até sua zona eleitoral (condução, gasolina, estacionamento).      

( V ) 

2. Abrir mão de tempo de lazer para se deslocar e votar. ( V ) 

3. Abrir mão de alguma atividade remunerada que poderia ser realizada durante o tempo utilizado para 

deslocamento e votação. ( V ) 

4. Compra de jornais para informar-se sobre as questões políticas que lhe dizem respeito. (  V ) 

5. O tempo dedicado ao acompanhamento do noticiário político, das votações parlamentares, bem como 

do pronunciamento das autoridades. (      V          ) 

6. O acompanhamento atento da biografia dos projetos apresentados e apoiados por seus representantes. 

( V ) 

B – Em um prédio de sete andares, com um apartamento por andar, os moradores precisarão escolher, na 

Assembleia do Condomínio, entre dois projetos mutuamente exclusivos (o orçamento do condomínio só permite a 

realização de um deles): a instalação de um gerador ou a reforma do salão de festas. Os moradores do 1º, 2º e 3º 

andares preferem a reforma do salão de festas e os moradores do 4º, 5º, 6º e 7º andares preferem a instalação de 

um gerador, pois, em caso de apagão, precisam subir diversos lances de escada. A questão será decidida por voto 

da maioria efetivamente presente na reunião do Condomínio a ser realizada na próxima sexta-feira. O estatuto do 

condomínio não aceita procurações. No entanto, o morador do 5º andar está devendo R$ 1.200,00 para o 

condomínio e não poderá votar caso não quite sua dívida. O morador do 4º andar tem a oportunidade de fazer 

horas-extras na sexta-feira, que coincidirão com o horário da reunião do condomínio, mas lhe renderão R$ 500,00. 

7. A eleição deverá resultar na instalação do gerador no condomínio, uma vez que esta é a preferência da 

maioria dos moradores. (  F  ) 

8. Pode-se esperar que, apesar do gerador ser a preferência da maioria dos condôminos, vença a eleição a 

proposta de reforma do salão de festas. ( V ) 

9. Todos os moradores cumprirão seu dever cívico de votar, com o intuito de aprovar o projeto que 

represente o interesse da maioria. (      F ) 

10. Os moradores do 4º, 5º, 6º e 7º andares têm os mesmos incentivos a votar pela instalação do gerador.    

( F ) 

C – Em um país imaginário, a maior parte dos bens eletrônicos é importada dos Estados Unidos. Por conveniência, 

a maior parte dos habitantes do país acabou instalando por conta própria tomadas compatíveis com o padrão 

norte-americano, embora não houvesse regulamentação específica a respeito. A discussão sobre a normatização 



do padrão de tomadas elétricas chegou ao parlamento daquele país. A maioria dos eleitores de determinado 

parlamentar prefere a conveniência da adoção do já generalizado padrão norte-americano de tomadas para 

aquele país. No entanto, um de seus principais financiadores de campanha é uma grande indústria de materiais 

elétricos que lucraria caso o país adotasse um padrão próprio diferente do modelo norte-americano, pois 

gradativamente todas as residências seriam obrigadas a substituir as tomadas existentes pelo novo modelo. Sobre 

as decisões do parlamentar, pode-se afirmar. 

11. Como o que decide a eleição de um parlamentar é o seu número de votos, o político em questão 

considera apenas a preferência de seus eleitores pelo padrão americano de tomadas. (     F ) 

12. Diante de uma avaliação de que risco de perder um importante financiador de campanha é maior do que 

o risco de associação entre seu nome e um projeto impopular, é racional (do ponto de vista do 

parlamentar) o parlamentar apresentar um projeto propondo um padrão de tomadas diferente da 

preferência de seus eleitores. Isso porque as pessoas, no cotidiano, acabam dando mais atenção para 

suas vidas pessoais do que para as decisões da esfera pública. ( V ) 

 

2.4. O jogo da “Relação entre Moeda e Preços” 

A partir da avaliação do experimento sobre inflação proposto em Watts et al (2006), 

chegou-se a conclusão de que seria mais adequado o desenvolvimento de um jogo 

pela própria equipe de pesquisa. O material utilizado é basicamente composto por 

cartas numeradas, formulários de registro e dinheiro de brinquedo. OBSERVAÇÕES: 1) 

nesse jogo, normalmente os participantes são divididos em equipes; 2) na segunda 

rodada as equipes recebem o dobro da quantidade de dinheiro de brinquedo recebida 

na primeira rodada, mas um conjunto de cartas numeradas idêntico ao da primeira 

rodada é leiloado. Após a realização de todas as rodadas, o condutor do experimento 

explora junto aos alunos os valores obtidos por cada carta remunerada, calcula o 

somatório de preços X quantidades de pontos e compara os resultados de cada rodada. 

Aproveita para explorar as implicações da equação: MV = PQ, onde M = moeda; V = 

velocidade de circulação da moeda; P = preços; e Q quantidades. As instruções do jogo 

podem ser conferidas abaixo. 

2.4.1. “Relação entre Moeda e Preços”: instruções  

Você participará de um jogo, dividido em diferentes rodadas. Cada rodada consiste de uma série de leilões. Cada 

um desses leilões ofertará um produto. Os produtos leiloados são representados por cartas, que estampam a 

quantidade de pontos que pode ser obtida pelo participante que fizer o maior lance. No início de cada rodada 

serão apresentados os produtos que serão leiloados e sua respectiva pontuação. A ordem dos produtos leiloados 



será sorteada. 

 

Para fazer os lances, no início de cada rodada todos os participantes receberão a mesma quantia de dinheiro (de 

brinquedo, é claro!) válida para fazer lances por todo conjunto de leilões da rodada. ATENÇÃO: administre o 

dinheiro recebido, pois ele pode ser utilizado apenas para comprar os diversos produtos leiloados em uma mesma 

rodada. No final da rodada, o dinheiro não gasto será perdido. Os produtos conquistados somam seus ganhos, 

medidos pelos pontos estampados na carta. 

 

O seu objetivo é acumular o maior número de pontos ao longo das diferentes rodadas. Ganha o jogo quem tiver o 

maior número de pontos acumulados. Vale ressaltar que os vencedores receberão um prêmio. 

 

IMPORTANTE: o dinheiro recebido e não utilizado no conjunto de leilões da rodada não poderá ser acumulado 

para a rodada seguinte pelos participantes, ou seja, é perdido. O dinheiro serve apenas para comprar os bens da 

rodada. Por outro lado, todos os pontos conquistados são acumulados para as rodadas seguintes. 

Efetue o registro de suas transações na folha de registros recebida, conforme exemplo abaixo. 

 

Exemplo de preenchimento da folha de registros
3
 

 

 

RODADA Nº _____ 

 

Quantidade inicial de dinheiro: $ 52,00 

 

Valor pago pelo produto Total de pontos do produto 

adquirido (valor estampado na 

carta) 

Lances 

$10,00 4 

$ 8,00 3 

  

  

  

SUBTOTAL DA RODADA $18,00 7 

 

 

 

                                                      

3
 Cada jogador recebe uma folha de registros com os campos não preenchidos, referentes a diversas 

rodadas, como no ANEXO 4. 



2.4.2. “Relação entre Moeda e Preços”: avaliação pós-experimento 

A avaliação da eficácia pós-experimento é realizada mediante um teste, do tipo 

verdadeiro ou falso, com quatro questões. Seu conteúdo e solução podem ser 

observados abaixo. 

Considere que o PIB brasileiro, que representa o valor da quantidade total dos bens e serviços finais produzidos em 

nossa economia é de R$ 3,7 trilhões. Leia atenciosamente as seguintes afirmações e avalie se elas são verdadeiras 

(V) ou falsas (F). 

1. Um dos grandes problemas da economia brasileira é a dívida pública que representa cerca de 40% do 

PIB. Assim, seria uma boa medida de política econômica, para o conjunto da sociedade, que o governo 

usasse de seu poder de emitir moeda para pagar de uma vez a dívida. (  F ) 

2. Os industriais brasileiros reclamam das altas taxas de juros no Brasil. Está correto o argumento do  

Presidente do Banco Central de que se a atividade econômica no país estiver aquecida, uma redução da 

taxa de juros levaria a uma quantidade maior de moeda em circulação, elevando assim a  taxa de 

inflação. (    V     ) 

3. A FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) argumenta que há espaço para crescimento 

econômico. Para tanto, seria necessário que o governo reduzisse a taxa de juros, o que levaria a novos 

investimentos, aumentando a quantidade ofertada de bens e serviços da economia. A maior oferta e a 

concorrência ajudariam a conter os preços. Desse modo, a quantidade maior de moeda na economia 

resultante da queda nos juros não provocaria inflação. O argumento dos empresários é válido. ( V ) 

4. A Presidente da República afirma não ter dinheiro para dar aumentos aos funcionários públicos.  Por sua 

vez, os servidores públicos reclamam que o governo poderia emitir moeda para pagá-los. Tal medida 

soluciona o impasse com o funcionalismo sem prejudicar o conjunto da sociedade. (  F  ) 

 

   



SEÇÃO 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Seguem abaixo informações socioeconômicas do conjunto de estudantes do ensino 

médio envolvidos, discriminadas por grupos de controle e de participantes dos jogos. 

Aqui serão apresentados apenas os dados do ensino médio, uma vez que se trata do 

foco da pesquisa. Desse modo, não se considera aqui os dados socioeconômicos do 

grupo de referência, constituído pelos estudantes do CCSA/Mackenzie, pois mesclar 

tais dados distorceria o perfil socioeconômico obtido. As subseções em que são 

apresentados os resultados do grupo de referência para cada jogo serão precedidas 

por um breve resumo do perfil socioeconômico daquele conjunto de componentes. 

Pode-se observar que os agregados dos grupos de controle e de participantes dos 

jogos apresentava distribuição de gênero similar. 

 

Figura 2 - Nível de ensino: distribuição por gênero entre os grupos de controle e de participantes do jogo  

Ademais, uma vez que o foco da investigação eram os estudantes de ensino médio, os 

grupos de controle e de participantes dos jogos eram constituídos basicamente por 

indivíduos entre 14 e 17 anos. Circunstancialmente, no grupo de controle, houve uma 

maior presença de estudantes mais jovens (14 anos), como é possível observar abaixo. 
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Figura 3 - Idade dos componentes dos grupos de controle e de participantes do experimento 

Em relação aos responsáveis pelas famílias, as combinações possíveis entre pai e mãe, 

refletidas na figura abaixo, representavam 92,8% dos casos dos membros dos grupos 

de controle e 94,9% dos casos dos grupos de participantes dos jogos. Também 

circunstancialmente, no grupo de controle despontou um maior número de famílias 

(em termos absolutos e relativos) cuja responsável financeira era a mãe. 

 

Figura 4 - Responsável pela família 

A pesquisa tentou mapear, por aproximação, o nível de renda das famílias a partir de 

perguntas sobre a propriedade de veículos e imóveis próprios. Pode-se observar 

abaixo que, para o agregado dos grupos de controle e de participantes dos jogos, a 

propriedade de bens de maior valor apresentava distribuição semelhante. De fato, nas 
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visitas não pareceu aos pesquisadores que, em cada escola (e não entre diferentes 

escolas), havia disparidade significativa de renda entre os grupos de controle e de 

participantes dos jogos. 

 

Figura 5 - Propriedade de bens de grande valor 

Outro fator que o levantamento socioeconômico procurou mapear foi o grau de 

acessibilidade digital dos envolvidos no experimento. Percebem-se, neste quesito, 

elevadas taxas de acessibilidade digital, uma vez que mais de 80% dos envolvidos nesta 

pesquisa tinham acesso a computador e banda larga em casa, tanto para o agregado 

dos grupos de controle quanto para o agregado dos grupos participantes dos jogos. 

 

Figura 6 - Grau de acessibilidade digital 
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Quando os estudantes foram indagados sobre o nível de formação educacional dos 

pais, revelou-se uma maior parcela de componentes do grupo de controle cuja mãe 

tinha ensino superior completo. Em relação à formação dos pais, por sua vez, revelou-

se que uma parcela maior dos pais dos participantes do jogo tinha ensino superior 

completo. Mais detalhes podem ser observados nas duas figuras abaixo. 

 

Figura 7 - Escolaridade completa da mãe 

 

 

Figura 8 - Escolaridade completa do pai 

A pesquisa procurou saber dos estudantes sobre o acesso a informações sobre o Brasil 
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estudantes buscavam, por quaisquer meios, informações sobre o Brasil e o mundo. A 

distribuição das respostas é bastante semelhante entre os dois agregados: dos grupos 

de controle e dos participantes dos jogos. Chamou a atenção dos pesquisadores a 

porcentagem, cerca de 20%, daqueles que alegam não ter interesse em se informar. 

 

Figura 9 - Acesso a informação 

 A partir da próxima subseção serão apresentados os resultados gerais por 

experimento. Tal apresentação será organizada de modo a tratar primeiramente os 

resultados gerais do experimento para, em seguida, explorar as especificidades dos 

resultados por escola em que foi realizado aquele experimento. 

3.1. Experimento “Coordenação e Equilíbrio De Mercado” 

O experimento “Coordenação e Equilíbrio de Mercado” foi aplicado nas seguintes 

escolas do ensino médio: 

 Colégio Albert Einstein 

 Colégio Tomás Agostinho 

 Escola Estadual Florestan Fernandes 

 Escola Estadual José Jorge do Amaral 
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Assim, receberam o experimento duas escolas particulares e três públicas, sendo que 

uma delas rural. Ao todo foram envolvidos 291 estudantes, dos quais 146 participaram 

do jogo e 145 compuseram o grupo de controle. O resultado geral pode ser sintetizado 

na tabela abaixo. 

Tabela 2 – Experimento “Coordenação e Equilíbrio de Mercado”: resumos estatísticos dos grupos de controle e de 

participantes do Jogo  

  Grupo  de Controle Participantes do Jogo 

Média 0,631034483 0,679223744 

Erro padrão 0,017956641 0,017972437 

Mediana 0,666666667 0,666666667 

Modo 0,5 0,833333333 

Desvio padrão 0,216226589 0,217161783 

Variância da amostra 0,046753938 0,04715924 

Curtose -0,455428221 -0,327325369 

Assimetria -0,232598477 -0,44475875 

Mínimo 0 0 

Máximo 1 1 

Contagem 145 146 

 

Após a realização do experimento, os participantes do jogo “Coordenação e Equilíbrio 

de Mercado” 0,68, em uma escala de 0 a 1, como nota média na avaliação sobre o 

assunto, enquanto os componentes do grupo de controle, que participaram de uma 

palestra que abordou o tema 0,63 como nota média no mesmo teste. Embora as 

médias não sejam muito distantes, vale destacar que, enquanto a nota modal do grupo 

de controle foi 0,5, a nota modal dos participantes do jogo foi 0,8. A medida de 

assimetria do grupo de participantes do jogo é compatível com uma concentração de 

notas superiores à nota mediana, como é possível observar na figura abaixo, que 

apresenta a distribuição de notas dos estudantes de cada grupo. 



 

Figura 10 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado": distribuição de notas dos membros dos grupos 

de controle e de participantes do Jogo 

Vale ressaltar que, do conjunto das turmas observadas, apesar do desempenho abaixo 

da média daquele obtido pelos estudantes das escolas privadas, os alunos das escolas 

públicas que participaram do jogo apresentaram maior diferencial de desempenho em 

relação ao grupo de controle, como ilustra a figura abaixo. 

 

Figura 11 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado": comparação, por categoria administrativa, entre 

as notas médias dos grupos de controle e de participantes do experimento  

A figura abaixo contempla a porcentagem de acertos por questão da avaliação 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

0,00 0,17 0,33 0,50 0,67 0,83 1,00

P
ar

ce
la

 d
o

s 
co

m
p

o
n

e
n

te
s 

d
o

 g
ru

p
o

 

Nota da avaliação pós-experimento (0,00 - 1,00) 

Controle

Participantes do Jogo

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Privada Pública

Médio

N
o

ta
 m

é
d

ia
 d

a 
av

al
ia

çã
o

 p
ó

s-
e

xp
e

ri
m

en
to

 (0
,0

0
 -

 1
,0

0
) 

Nível de ensino e categoria administrativa 

Controle

Participantes do
Jogo



realizada com os grupos de controle e de participantes do jogo, após o experimento. 

Nesse experimento, avaliação contemplou duas questões que parecem ter oferecido 

mais dificuldade para os estudantes envolvidos: as questões 1 e 54. Embora a 

porcentagem de acertos da questão 1 tenha sido muito próxima entre os grupos de 

controle e de participantes (51,03% e 52,05%), a porcentagem de acertos da questão 5 

do grupo de participantes do jogo (62,33%) é sensivelmente superior à do grupo de 

controle (52,05%). 

 

Figura 12 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado": desempenho por questão na avaliação pós-

experimento, dos grupos de participantes do jogo e de controle 

Dessa forma, torna-se relevante, em função do caráter exploratório do presente 

trabalho, analisar os experimentos individuais de cada escola visitada. Para tanto, 

serão apresentadas suas características gerais, o perfil socioeconômico e os resultados 

confrontados dos grupos de participantes do jogo e de controle. Ao final de cada 

experimento serão apresentados os resultados obtidos pelo grupo de referência para 

                                                      

4
 Detalhes sobre a avaliação pós-experimento podem ser obtidos na segunda seção. Esperava-se na 

primeira questão que o respondente percebesse que, se a pipoca era vendida a R$ 4,00 por todos os 
pipoqueiros próximos ao CINEMAX, não era possível que a “produção” da mesma custasse mais do que 
R$ 4,00. O índice de erros levou os pesquisadores a considerarem reformular a questão para: “É viável 
que a pipoca custe mais de R$ 4,00 para algum dos vendedores...”. Já o índice de erros na 5ª afirmação 
parece revelar, mesmo entre os participantes do jogo, uma incompreensão sobre a restrição embutida 
em “disposição para pagar”, além da inobservância do enunciado que afirma que a mesada “nunca é 
suficiente para tudo o que você quer fazer”. De todo modo, a diferença significativa no percentual de 
acertos dos participantes do jogo parece apontar para sua contribuição ao entendimento deste sutil 
conceito.  
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que se tenha ideia do diferencial em relação aos grupos do ensino médio. 

 

3.1.1. Colégio Albert Einstein 

 

Localização  

 

Trajeto a partir do Mackenzie  

 

Escola Colégio Albert Einstein 

Categoria Administrativa Privada 

Nota média total no ENEM (Objetivas + Redação)  591,45 



Endereço Avenida Senador Teotônio Vilela, 674, 
Cidade Dutra, São Paulo – SP, CEP 04801-
000 

Distância do Campus Higienópolis 22,3 k 

Experimento (s) realizado (s) Coordenação e Equilíbrio de Mercado 

Número de estudantes envolvidos Participantes do jogo = 20 

Grupo de Controle = 14 

3.1.1.1. Perfil Socioeconômico 

O colégio Albert Einstein é uma instituição particular da zona sul do município de São 

Paulo. Ao todo, participaram do experimento 34 alunos, dividindo-se entre os grupos 

de controle e de participantes do jogo, com uma participação feminina ligeiramente 

superior entre os que participaram do jogo. O perfil socioeconômico dos participantes, 

sintetizado na tabela abaixo, é compatível com o de uma escola de classe média. Mais 

de 70% das famílias possuíam imóvel e automóvel e mais de 90% contavam com 

computador e banda larga. Também é expressiva a porcentagem de pais e mães que 

concluíram o ensino superior, embora neste quesito o grupo de controle estivesse em 

vantagem. No entanto, a diferença que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi 

em relação ao interesse em se informar. Neste caso, dos alunos que participaram do 

jogo, apenas 4,35% se declararam desinteressados, enquanto quase 17% dos 

componentes do grupo de controle alegavam desinteresse. 

Tabela 3 - Colégio Albert Einstein: Síntese do Perfil Socioeconômico 

Grupo Controle Participantes do Jogo 

% Feminina 41,67% 47,83% 

% de participantes com até 14 anos 0,00% 0,00% 

% mães financeiramente responsáveis pela família 33,33% 21,74% 

% famílias que possuíam imóvel e carro 75,00% 73,91% 

Famílias que dispunham de computador e banda larga 91,67% 100,00% 

% mães que concluíram o ensino superior 75,00% 60,87% 

% pais que concluíram o ensino superior 91,67% 65,22% 

% de alunos que alegaram não se informar sobre o Brasil e o 
mundo 16,67% 4,35% 

3.1.1.2. Resultados do Experimento 

Os histogramas e o resumo estatístico abaixo mostram claramente a diferença de 



resultados entre participantes do jogo e componentes do grupo de controle. Neste 

colégio, a nota de 70% dos participantes do jogo foi maior ou igual a 0,83, em uma 

escala de 0 a 1, na avaliação pós-experimento. Já no grupo de controle, apenas 28,57% 

dos componentes obtiveram nota maior ou igual a 0,83. Além disso, a nota mediana 

dos participantes do jogo era de 0,83, enquanto a nota mediana dos componentes do 

grupo de controle era 0,67. Vale destacar, contudo, o maior desvio padrão para a 

turma de participantes do experimento, em relação ao grupo de controle. 

 

Figura 13 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" no Colégio Albert Einstein: distribuição de notas 

dos componentes do grupo de participantes do Jogo. 

 

Figura 14 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" no Colégio Albert Einstein: distribuição de notas 

dos componentes do grupo de controle. 
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Tabela 4 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" no Colégio Albert Einstein: resumo estatístico dos 

grupos de controle e de participantes do Jogo 

  Participantes do Jogo Controle 

Média 0,766667 0,630952 

Erro padrão 0,050437 0,046811 

Mediana 0,833333 0,666667 

Modo 0,833333 0,666667 

Desvio padrão 0,22556 0,17515 

Variância da amostra 0,050877 0,030678 

Curtose -0,02178 -0,8121 

Assimetria -1,01351 -0,43554 

Intervalo 0,666667 0,5 

Mínimo 0,333333 0,333333 

Máximo 1 0,833333 

Contagem 20 14 

O desempenho por questão, tanto dos participantes do jogo quanto dos componentes 

do grupo de controle, pode ser observado na figura abaixo. Embora uma maior parcela 

dos componentes do grupo de controle tenha acertado as questões 2 e 4, essas são 

questões com elevado índice de acertos, para ambas as turmas. Por sua vez é 

expressiva a diferença, em favor dos participantes do jogo, no percentual de acertos 

das questões consideradas difíceis (1 e 5) da avaliação pós-experimento. 

 

Figura 15 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" no Colégio Albert Einstein: percentual de acertos 

dos grupos de controle e de participantes do Jogo, nas questões da avaliação pós-experimento. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

P
e

rc
e

n
tu

al
 d

e
 a

ce
rt

o
s 

Controle

Participantes do Jogo



3.1.2. Colégio Tomás Agostinho 

 

Localização  

 

Trajeto a partir do Mackenzie  

 

Escola Colégio Tomas Agostinho 

Categoria Administrativa Privada 

Nota média total no ENEM (Objetivas + 
Redação)  

624,03 

Endereço Rua Sérgio Plaza, 558 - Vila Oliveira - Mogi das Cruzes - 
CEP 08780-230 

Distância do Campus Higienópolis 65,5 km 

Experimento (s) realizado (s) Coordenação e Equilíbrio de Mercado
5
 

Número de estudantes envolvidos Participantes do jogo = 25 

Grupo de Controle = 21 

                                                      

5
 Nesta escola também foi realizado o experimento “Enigmas da Escolha Pública”. 



3.1.2.1. Perfil Socioeconômico 

O colégio Tomás Agostinho é uma instituição tradicional do município de Mogi das 

Cruzes. Ao todo, participaram do experimento 46 alunos, dividindo-se entre os grupos 

de controle e de participantes do jogo, com uma participação feminina superior entre 

os que participaram do jogo. Das escolas visitadas era a que possuía a terceira maior 

média no ENEM. O perfil socioeconômico dos participantes, sintetizado na tabela 

abaixo, é compatível com o de uma escola de classe média. Mais de 90% das famílias 

possuíam imóvel e automóvel e quase 100% contavam com computador e banda larga. 

Também é expressiva a porcentagem de pais e mães que concluíram o ensino superior, 

com destaque para o grupo de controle nestes quesitos. Esse foi mais um caso em que 

a diferença que se destacou foi em relação ao interesse em se informar. Dos 

componentes do grupo de controle, apenas 4,76% se declararam desinteressados, 

enquanto mais de 23% dos participantes do jogo alegavam desinteresse. 

Tabela 5 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" no Colégio Tomás Agostinho: Síntese do Perfil 

Socioeconômico 

Grupo Controle 
Participantes do 
Jogo 

% Feminina 38,10% 50,00% 

% de participantes com até 14 anos 0,00% 0,00% 

% mães financeiramente responsáveis pela família 23,81% 19,23% 

% famílias que possuíam imóvel e carro 100,00% 92,31% 

Famílias que dispunham de computador e banda larga 100,00% 96,15% 

% mães que concluíram o ensino superior 95,24% 76,92% 

% pais que concluíram o ensino superior 85,71% 73,08% 

% de alunos que alegaram não se informar sobre o Brasil e o 
mundo 4,76% 23,08% 

3.1.2.2. Resultados do Experimento 

Os histogramas e o resumo estatístico abaixo sintetizam a história do experimento 

“Coordenação e Equilíbrio de Mercado” no Colégio Tomás Agostinho, que tem algumas 

especificidades importantes. Em primeiro lugar, chamam a atenção as médias obtidas 

pelas duas turmas (participantes e controle), que figuram entre as mais altas obtidas 

nesse experimento nas escolas de ensino médio. Em segundo lugar, apesar do bom 

desempenho das duas turmas, nesse colégio o desempenho do grupo de controle foi 

significativamente superior: a média do grupo de controle foi de 0,87 e o desvio 



padrão de 0,11, enquanto os participantes do jogo obtiveram média 0,79 e desvio 

padrão 0,18. Neste colégio, mais de 85% dos componentes do grupo de controle 

obtiveram nota igual ou superior a 0,83 na avaliação pós-experimento, em uma escala 

de 0 a 1. Já entre os participantes do jogo, 64% dos componentes obtiveram nota igual 

ou superior a 0,83. Para ambas as turmas, a nota mediana e a nota modal foi 0,83. No 

entanto, a nota 0,83 apareceu com maior frequência para o grupo de controle. A partir 

da experiência no Colégio Tomás Agostinho, começou a despertar a atenção dos 

pesquisadores um possível fator adicional associado ao desempenho dos envolvidos 

no experimento, relacionado ao grau de interesse revelado pelos estudantes em se 

informar sobre o Brasil e o mundo. 

 

Figura 16 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" no Colégio Tomás Agostinho: distribuição de 

notas dos componentes do grupo de participantes do Jogo. 
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Figura 17 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" no Colégio Tomás Agostinho: distribuição de 

notas dos componentes do grupo de controle. 

 

Tabela 6 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" no Colégio Tomás Agostinho: resumo estatístico 

dos grupos de controle e de participantes do Jogo 

  Experimento Controle 

Média 0,793333 0,865079 

Erro padrão 0,036362 0,024718 

Mediana 0,833333 0,833333 

Modo 0,833333 0,833333 

Desvio padrão 0,181812 0,113273 

Variância da amostra 0,033056 0,012831 

Curtose 0,205904 -0,6449 

Assimetria -0,73584 -0,25068 

Intervalo 0,666667 0,333333 

Mínimo 0,333333 0,666667 

Máximo 1 1 

Contagem 25 21 

 

Em relação às questões pós-experimento, no Colégio Tomás Agostinho, destacam-se: o 

índice elevado de acertos (próximo ou superior a 70% de acertos) e o fato das 

questões 1 e 5 não se destacarem nesta escola como “questões difíceis”. A curiosidade 

é o baixo índice de acertos dos participantes do jogo na questão 3. Não se conseguiu 
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uma explicação para tal fato. 

 

Figura 18 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" no Colégio Tomás Agostinho: percentual de 

acertos nas questões da avaliação pós-experimento. 
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3.1.3. Escola Estadual Florestan Fernandes 

 

Localização  

 

Trajeto a partir do Mackenzie  

 

Escola Escola Estadual Florestan Fernandes 

Categoria Administrativa Pública 

Nota média total no ENEM (Objetivas + Redação)  551,33 

Endereço Rua Presidente Vargas, 200, Perus, São Paulo, CEP 
05207-000 

Distância do Campus Higienópolis 28,0 km 

Experimento (s) realizado (s) Coordenação e Equilíbrio de Mercado 

Número de estudantes envolvidos Participantes do jogo = 34 

Grupo de Controle = 35 



 

3.1.3.1. Perfil Socioeconômico 

A Escola Estadual Florestan Fernandes é uma instituição pública de Perus, na região 

noroeste do município de São Paulo. Ao todo, participaram do experimento 69 alunos, 

dividindo-se entre os grupos de controle e de participantes do jogo, com uma 

participação feminina superior entre os estudantes que participaram do jogo (56,76% 

de garotas) e inferior no grupo de controle (32,35 de garotas). O grupo de controle 

também era composto por alunos mais jovens, sendo 52,94% de estudantes com até 

14 anos, enquanto os participantes do jogo tinham 15 anos ou mais. O perfil 

socioeconômico dos participantes, sintetizado na tabela abaixo já revela um público de 

renda mais baixa. Somente 44% das famílias do grupo de controle e 54,05% dos 

participantes do jogo possuíam imóvel e automóvel próprios e menos de 75% dos 

componentes das duas turmas contavam com computador e banda larga em casa. 

Também é pouco expressiva a porcentagem de pais e mães que concluíram o ensino 

superior, sem diferença significativa entre as duas turmas. Novamente, chama a 

atenção a diferença de percentual de alunos que se declaravam desinteressados em se 

informar. Na Escola Florestan Fernandes, dos alunos que participaram do jogo, 8,11% 

se declararam desinteressados, enquanto quase 30% dos componentes do grupo de 

controle alegavam desinteresse. Tal diferença talvez possa ser explicada pelo fato do 

grupo de controle ser composto de alunos mais novos, recém-ingressados no ensino 

médio, quando os estudantes tendem a ser mais cobrados sobre assuntos de 

conhecimentos gerais. No entanto, para avaliar tal conjectura seria necessário um 

trabalho estatístico mais aprofundado, envolvendo maior volume de dados do que 

aqueles disponíveis nesta pesquisa. 

  



 

Tabela 7 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" na Escola Estadual Florestan Fernandes: Síntese 

do Perfil Socioeconômico 

Grupo Controle Participantes do Jogo 

% Feminina 32,35% 56,76% 

% de participantes com até 14 anos 52,94% 0,00% 

% mães financeiramente responsáveis pela família 32,35% 27,03% 

% famílias que possuíam imóvel e carro 44,12% 54,05% 

Famílias que dispunham de computador e banda larga 73,53% 75,68% 

% mães que concluíram o ensino superior 5,88% 5,41% 

% pais que concluíram o ensino superior 5,88% 5,41% 

% de alunos que alegaram não se informar sobre o 
Brasil e o mundo 29,41% 8,11% 

3.1.3.2. Resultados do Experimento 

Os histogramas e o resumo estatístico abaixo mostram a diferença de resultados entre 

as turmas de participantes do jogo e do grupo de controle. Nesta escola, perto de 62% 

dos participantes do jogo obtiveram nota igual ou superior a 0,67, em uma escala de 0 

a 1, na avaliação pós-experimento. Já no grupo de controle, apenas pouco mais de 45% 

dos componentes obtiveram nota igual ou superior a 0,67. Enquanto a nota mediana 

dos participantes do jogo era de 0,67, a nota mediana dos componentes do grupo de 

controle era 0,5. 

 

Figura 19 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" na Escola Estadual Florestan Fernandes: 

distribuição de notas dos componentes do grupo de participantes do Jogo. 
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Figura 20 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" na Escola Estadual Florestan Fernandes: 

distribuição de notas dos componentes do grupo de controle. 

 

Tabela 8 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" na Escola Estadual Florestan Fernandes: resumo 

estatístico dos grupos de controle e de participantes do jogo 

  Participantes do jogo Controle 

Média 0,661765 0,557143 

Erro padrão 0,036891 0,034802 

Mediana 0,666667 0,5 

Modo 0,666667 0,5 

Desvio padrão 0,215108 0,205889 

Variância da amostra 0,046272 0,04239 

Curtose -0,99856 -1,05057 

Assimetria 0,057675 -0,11217 

Intervalo 0,666667 0,666667 

Mínimo 0,333333 0,166667 

Máximo 1 0,833333 

Contagem 34 35 

 

O desempenho por questão na avaliação pós-experimento, tanto dos participantes do 

jogo quanto dos componentes do grupo de controle, pode ser observado na figura 

abaixo. Exceto no caso da questão 3, em que houve índice ligeiramente maior de 
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acertos no grupo de controle, a parcela maior de acertos pendeu para os participantes 

do jogo. A diferença que merece destaque, em favor dos participantes do jogo, é o 

percentual de acertos da questão 5 (mais de 70% dos participantes do jogo acertaram 

esta questão, que, em geral, os alunos envolvidos no experimento encontraram 

dificuldade. 

 

Figura 21 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" na Escola Estadual Florestan Fernandes: 

percentual de acertos dos grupos de controle e de participantes do Jogo, nas questões da avaliação pós-

experimento. 
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Localização  

 

Trajeto a partir do Mackenzie  

 

Escola Escola Estadual Prof. José Jorge do 
Amaral 

Categoria Administrativa Pública 

Nota média total no ENEM (Objetivas + 
Redação)  

551,48 

Endereço Rua Francisco Mariotto, 99 - Riacho 
Grande, São Bernardo do Campo, 
09831-440 

Distância do Campus Higienópolis 35 km 

Experimento (s) realizado (s) Coordenação e Equilíbrio de 
Mercado 

Número de estudantes envolvidos Participantes do jogo = 38 

Grupo de Controle = 54 

3.1.4.1. Perfil Socioeconômico 

A Escola José Jorge do Amaral é uma instituição pública do município de São Bernardo 

do Campo. Ao todo, participaram do experimento 92 alunos, dividindo-se entre os 

grupos de controle e de participantes do jogo. Nas duas turmas (participantes do jogo 



e grupo de controle) a participação feminina foi ligeiramente superior. O perfil 

socioeconômico dos participantes era bastante semelhante, como pode ser observado 

na tabela abaixo. Também é uma escola com perfil de renda mais baixo. Em torno de 

50% das famílias de ambas as turmas possuíam imóvel e automóvel. Embora o grupo 

de participantes do jogo tivesse maior grau de acessibilidade digital, a parcela de 

estudantes que se declararam desinteressados em buscar informações sobre o Brasil e 

o mundo foi elevada e semelhante a do grupo de controle (24,07% do grupo de 

controle e 23,81 dos participantes do jogo). Outro ponto a ser destacado é que, 

embora baixa, uma parcela maior de pais e mães que concluíram o ensino superior 

estava presente no grupo de controle. 

Tabela 9 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" na Escola Estadual José Jorge do Amaral: Síntese 

do Perfil Socioeconômico 

Grupo Controle 
Participantes do 
Jogo 

% Feminina 59,26% 52,38% 

% de participantes com até 14 anos 0,00% 0,00% 

% mães financeiramente responsáveis pela família 27,78% 23,81% 

% famílias que possuíam imóvel e carro 50,00% 52,38% 

Famílias que dispunham de computador e banda larga 61,11% 78,57% 

% mães que concluíram o ensino superior 16,67% 2,38% 

% pais que concluíram o ensino superior 11,11% 4,76% 

% de alunos que alegaram não se informar sobre o Brasil e o 
mundo 24,07% 23,81% 

3.1.4.2. Resultados do Experimento 

Os histogramas e o resumo estatístico abaixo mostram a diferença de resultados entre 

participantes do jogo e componentes do grupo de controle. Neste colégio, 50% dos 

participantes do jogo obtiveram nota igual ou superior a 0,67, em uma escala de 0 a 1, 

nas questões propostas na avaliação pós-experimento. Já no grupo de controle, 

42,59% dos componentes obtiveram nota igual ou superior a 0,67. Enquanto a nota 

mediana dos participantes do jogo era de 0,58, a nota mediana dos componentes do 

grupo de controle era 0,50. Para ambas as turmas, a nota modal foi 0,5. 

 



 

Figura 22 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" na Escola Estadual José Jorge do Amaral: 

distribuição de notas dos componentes do grupo de participantes do Jogo. 

 

 

Figura 23 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" na Escola Estadual José Jorge do Amaral: 

distribuição de notas dos componentes do grupo de controle. 
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Tabela 10 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" na Escola Estadual José Jorge do Amaral: 

resumo estatístico dos grupos de controle e de participantes do Jogo 

  Participantes do Jogo Controle 

Média 0,574561 0,561728 

Erro padrão 0,03539 0,027265 

Mediana 0,583333 0,5 

Modo 0,5 0,5 

Desvio padrão 0,21816 0,200357 

Variância da amostra 0,047594 0,040143 

Curtose -0,0724 0,509903 

Assimetria -0,60403 -0,15617 

Intervalo 0,833333 1 

Mínimo 0 0 

Máximo 0,833333 1 

Contagem 38 54 

O desempenho por questão, tanto dos participantes do jogo quanto dos componentes 

do grupo de controle, pode ser observado na figura abaixo. Uma maior parcela dos 

componentes do grupo de controle tenha acertou as questões 1, 2 e 4. Para as demais 

questões houve maior parcela de acertos do grupo de participantes do jogo. De todas 

as informações extraídas de ambas as turmas, pode-se concluir que o desempenho de 

ambas foi muito semelhante, sendo que a Escola José Jorge do Amaral foi a instituição 

em que a realização do experimento foi menos eficaz. 

 

Figura 24 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" na Escola Estadual José Jorge do Amaral: 
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percentual de acertos dos grupos de controle e de participantes do Jogo, nas questões da avaliação pós-

experimento. 

3.1.5. Escola Estadual Rural José Siqueira Bueno 

 

Localização  

 

Trajeto a partir do Mackenzie  

 

Escola Escola Estadual José Siqueira 
Bueno 

Categoria Administrativa Pública 

Nota média total no ENEM (Objetivas + Redação)  591,21 

Endereço Rua Amapá, 355, Piracaia, SP, CEP 
12975-000 

Distância do Campus Higienópolis 86,1 km 

Experimento (s) realizado (s) Coordenação e Equilíbrio de 
Mercado 

Número de estudantes envolvidos Participantes do Jogo = 29 



Grupo de Controle = 21 

3.1.5.1. Perfil Socioeconômico 

A Escola José Siqueira Bueno é uma instituição pública que atende a zona rural do 

município de Piracaia. Ao todo, participaram do experimento 50 alunos, dividindo-se 

entre os grupos de controle e de participantes do jogo, com uma participação feminina 

ligeiramente superior à masculina em ambas as turmas. O perfil socioeconômico dos 

participantes, sintetizado na tabela abaixo é compatível com o de uma escola 

frequentada por estudantes de renda mais baixa. Apenas 38% das famílias do grupo de 

controle e 53% das famílias dos estudantes que participaram do jogo possuíam imóvel 

e automóvel. Além disso, no máximo 30% de todos os envolvidos contavam com 

computador e banda larga em casa. Também é muito pouco expressiva a porcentagem 

de pais e mães que concluíram o ensino superior. No mesmo sentido, dos alunos que 

participaram do jogo, 26,67% declararam não buscar informações sobre o Brasil e o 

mundo, por quaisquer meios, enquanto 23,81% dos componentes do grupo de 

controle também declararam desinteresse. 

Tabela 11 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" na Escola Estadual Rural José Siqueira Bueno: 

Síntese do Perfil Socioeconômico 

Grupo 
Control
e 

Participantes do 
Jogo 

% Feminina 57,14% 53,33% 

% de participantes com até 14 anos 0,00% 0,00% 

% mães financeiramente responsáveis pela família 9,52% 10,00% 

% famílias que possuíam imóvel e carro 38,10% 53,33% 

Famílias que dispunham de computador e banda larga 28,57% 30,00% 

% mães que concluíram o ensino superior 0,00% 3,33% 

% pais que concluíram o ensino superior 0,00% 3,33% 

% de alunos que alegaram não se informar sobre o Brasil e o 
mundo 23,81% 26,67% 

3.1.5.2. Resultados do Experimento 

A despeito dos indicadores sociais apontados acima, dissonantes das demais escolas 

visitadas, o resultado do experimento na Escola José Siqueira Bueno pode ser 

considerado satisfatório. A nota média dos participantes do jogo foi 0,68, em uma 

escala de 0 a 1, na avaliação pós-experimento, uma porcentagem boa e próxima do 



grupo de controle, cuja nota média foi 0,7. A nota mediana e a nota modal, em ambos 

os casos foi 0,67. Os histogramas e o resumo estatístico abaixo mostram os resultados 

das turmas de participantes do jogo e dos componentes do grupo de controle. É 

possível perceber que mais de 75% dos estudantes que participaram do jogo 

obtiveram nota igual ou superior a 0,67, enquanto que 71% dos componentes do 

grupo de controle obtiveram nota igual ou superior a 0,67. 

 

Figura 25 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" na Escola Estadual Rural José Siqueira Bueno: 

distribuição de notas dos componentes do grupo de participantes do Jogo. 

 

 

Figura 26 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" na Escola Estadual Rural José Siqueira Bueno: 

distribuição de notas dos componentes do grupo de controle. 
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Tabela 12 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" na Escola Estadual Rural José Siqueira Bueno: 

resumo estatístico dos grupos de controle e de participantes do Jogo 

  Participantes do Jogo  Controle 

Média 0,678161 0,698413 

Erro padrão 0,033015 0,043974 

Mediana 0,666667 0,666667 

Modo 0,666667 0,666667 

Desvio padrão 0,17779 0,201515 

Variância da amostra 0,031609 0,040608 

Curtose -0,13686 -0,7014 

Assimetria -0,33502 -0,21425 

Intervalo 0,666667 0,666667 

Mínimo 0,333333 0,333333 

Máximo 1 1 

Contagem 29 21 

 

O desempenho por questão da avaliação pós-experimento, tanto dos participantes do 

jogo quanto dos componentes do grupo de controle, pode ser observado na figura 

abaixo. Uma maior parcela dos componentes do grupo de controle acertou as 

questões 2, 3 e 6, enquanto uma parcela maior dos participantes do jogo acertou as 

demais questões, incluídas as questões em que os estudantes envolvidos no 

experimento “Coordenação e Equilíbrio de Mercado” tiveram mais dificuldade: as 

questões 1 e 5. 



 

Figura 27 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" na Escola Estadual Rural José Siqueira Bueno: 

percentual de acertos dos grupos de controle e de participantes do Jogo, nas questões da avaliação pós-

experimento. 

3.1.6 O grupo de referência da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

A título de comparação, vale observar o que aconteceu com os estudantes da UPM, 

dos cursos da área de negócios, que participaram do experimento. O jogo foi realizado 

com três turmas diferentes de “calouros”, uma do curso matutino e outra do noturno 

de Ciências Econômicas, além de uma turma do curso noturno de Administração.  

2.1.6.1. Perfil Socioeconômico 

Ao todo, participaram do jogo 81 alunos do CCSA/Mackenzie. A participação feminina 

(36,11%) foi menor do que a masculina. O perfil socioeconômico dos participantes, 

sintetizado na tabela abaixo, revela que 78,7% das famílias dos membros do grupo de 

referência possuíam imóvel e automóvel e quase 100% contavam com computador e 

banda larga. Mais de 50% dos pais e mães dos participantes possuíam ensino superior 

completo. Além disso, 9,26% desses alunos declararam não buscar informações sobre 

o Brasil e o mundo. 

Tabela 13 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" no grupo de referência da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie: Síntese do Perfil Socioeconômico 

Grupo Participantes do Jogo 

% Feminina 36,11% 

% de participantes com até 14 anos 0% 

% mães financeiramente responsáveis pela família 23.15% 

% famílias que possuíam imóvel e carro 78.70% 
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Famílias que dispunham de computador e banda larga 98.15% 

% mães que concluíram o ensino superior 53.70% 

% pais que concluíram o ensino superior 56.48% 

% de alunos que alegaram não se informar sobre o Brasil e o mundo 9.26% 

3.1.6.2 Resultados do Experimento 

O desempenho médio de todas as turmas do Mackenzie que compuseram o grupo de 

referência foi semelhante, apresentando uma nota média de 0,79, numa escala de 0 a 

1, na avaliação pós-experimento (média 0,7908 e desvio padrão 0,1697). Desse grupo, 

85% ficou com notas iguais ou superiores a 0,67, sendo 0,83 a nota média e modal. 

Detalhes dos resultados podem ser observados no histograma e no resumo estatístico 

abaixo. 

 

Figura 28 - Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" no grupo de referência da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie: distribuição de notas dos componentes do grupo de participantes do Jogo. 

 

Tabela 14 – Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" no grupo de referência da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie: resumo estatístico dos grupos de controle e de participantes do Jogo 

Estudantes do Mackenzie da área de negócios (Grupo de Referência) 

Média 0,790816 

Erro padrão 0,017147 

Mediana 0,833333 

Modo 0,833333 

Desvio padrão 0,16975 

Variância da amostra 0,028815 
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Nota da avaliação pós-experimento (0,00 - 1,00) 



Curtose -0,52858 

Assimetria -0,54154 

Intervalo 0,666667 

Mínimo 0,333333 

Máximo 1 

Contagem 98 

 

Valer destacar, ainda, que em todos os casos de realização dos jogos com os 

estudantes da UPM, o experimento se deu antes do assunto equilíbrio de mercado ser 

abordado pelo conteúdo programático das disciplinas introdutórias à Economia dos 

respectivos cursos. Como se trata de um conjunto de “calouros”, recém-saídos do 

ensino médio, chama a atenção o desempenho significativamente superior ao 

observado nas escolas visitada.  Uma conjectura para explicar tal diferença pode ser o 

viés de seleção, tanto em função do nível do estudante que ingressa os cursos da área 

de negócios da UPM, quanto em decorrência do interesse específico no assunto, 

revelado por sua opção de curso. 

O desempenho por questão dos participantes do jogo que compuseram o grupo de 

referência pode ser observado na figura abaixo. Em geral o índice de acertos por 

questão flutuou em torno dos 80%, à exceção da questão 5, em consonância com o 

que já havíamos verificado no ensino médio, reforçando nossa percepção sobre a 

necessidade de reformular a questão, já expressa anteriormente. 



 

Figura 29 – Experimento "Coordenação e Equilíbrio de Mercado" no grupo de referência da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie: percentual de acertos dos participantes do Jogo, nas questões da avaliação pós-

experimento. 
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3.2. Experimento “Enigmas da Escolha Pública” 

O experimento “Enigmas da Escolha Pública” foi aplicado nas seguintes escolas do 

ensino médio: 

 Colégio Plenitude 

 Colégio Tomás Agostinho 

 Escola Estadual Therezinha Sartori 

 ETEC Jorge Street 

Ao todo foram 291 estudantes envolvidos, dos quais 146 participaram do jogo e 145 

compuseram o grupo de controle. O resultado geral pode ser sintetizado na tabela 

abaixo. 

Tabela 15 – Experimento “Enigmas da Escolha Pública”: resumos estatísticos dos grupos de controle e de 

participantes do Jogo  

  Participantes do Jogo Controle 

Média 0,692577 0,559748 

Erro padrão 0,015811 0,016217 

Mediana 0,75 0,583333 

Modo 0,75 0,583333 

Desvio padrão 0,172479 0,166966 

Variância da amostra 0,029749 0,027878 

Curtose -0,20115 0,444474 

Assimetria -0,5892 -0,44136 

Intervalo 0,75 0,916667 

Mínimo 0,25 0 

Máximo 1 0,916667 

Contagem 119 106 

 

Após a realização do experimento, os participantes do jogo “Enigmas da Escolha 

Pública” obtiveram 0,69, como nota média, em uma escala de 0 a 1, na avaliação sobre 

o assunto, enquanto os componentes do grupo de controle, que participaram de uma 

palestra que abordou obtiveram 0,56 como nota média no mesmo teste. Vale destacar 

que, enquanto a nota modal do grupo de controle foi 0,58, a nota modal dos 

participantes do jogo foi 0,75. Mais de 54% dos estudantes que participaram do jogo 



obtiveram nota igual ou superior a 0,75. A distribuição de notas dos estudantes de 

cada grupos se processou conforme figura abaixo. 

 

Figura 30 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública": distribuição de notas dos membros dos grupos de controle 

e de participantes do Jogo 

Vale ressaltar que, do conjunto das turmas observadas neste experimento, os 

estudantes das escolas privadas que participaram do jogo apresentaram maior 

diferencial de desempenho em relação ao grupo de controle do que os estudantes das 

escolas públicas, como ilustra a figura abaixo. 

 

Figura 31 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública": comparação, por categoria administrativa, entre as notas 

médias dos grupos de controle e de participantes do experimento  

As questões da avaliação do experimento “Enigmas da Escolha Pública” que 
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apresentaram mais dificuldades para os estudantes do Ensino Médio foram as de 

número 4, 5, 6, 10 e 11. Em praticamente todas as questões, exceto a de número 10, o 

desempenho médio dos membros do grupo de participantes do jogo foi superior. Mais 

detalhes podem ser observados na figura abaixo. 

 

Figura 32 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" no Ensino Médio: desempenho por questão na avaliação 

pós-experimento, dos grupos de participantes do jogo e de controle 

Assim, dado o caráter exploratório do presente trabalho, vale a pena analisar os 

experimentos individuais de cada escola visitada, considerando-se suas 

especificidades. Para tanto, serão apresentadas suas características gerais, o perfil 

socioeconômico e os resultados confrontados dos grupos de participantes do jogo e de 

controle. 

3.2.1. Colégio Plenitude 
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Localização  

 

Trajeto a partir do Mackenzie  

 

Escola Colégio Plenitude 

Categoria Administrativa Privada 

Nota média total no ENEM (Objetivas + 
Redação)  

Não Disponível 

Endereço Rua Sérgio Reis de Oliveira - Reoli-
mamonas, 137 - Cabuçú - Guarulhos, 
CEP 07077-090 

Distância do Campus Higienópolis 26,0 km 

Experimento (s) realizado (s) Enigmas da Escolha Pública 

Número de estudantes envolvidos Participantes do Jogo = 38 

Grupo de Controle = 22 

3.1.6.1. Perfil Socioeconômico 

O colégio Plenitude é uma instituição particular do município de Guarulhos. Ao todo, 

participaram do experimento 60 alunos, divididos entre os grupos de controle e de 

participantes do jogo. No grupo de controle havia 60,87% de garotas enquanto entre 

os participantes do jogo havia 45,95%. O perfil socioeconômico dos participantes, 

sintetizado na tabela abaixo, é compatível com o de uma escola de classe média. Mais 

de 80% das famílias de ambas as turmas possuíam imóvel e automóvel e mais de 95% 

contavam com computador e banda larga. No entanto, não era expressiva a 



porcentagem de pais e mães que possuíam ensino superior completo. Nessa escola, 

chamou muito a atenção a parcela de alunos que declararam não buscar informações 

sobre o Brasil e o mundo (quase 48% dos componentes do grupo de controle e mais de 

30% dos participantes do jogo).  

Tabela 16 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" no Colégio Plenitude: Síntese do Perfil Socioeconômico 

Grupo Controle 
Participantes do 
Jogo 

% Feminina 60.87% 45.95% 

% de participantes com até 14 anos 60.87% 0.00% 

% mães financeiramente responsáveis pela família 34.78% 18.92% 

% famílias que possuíam imóvel e carro 91.30% 83.78% 

Famílias que dispunham de computador e banda larga 95.65% 97.30% 

% mães que concluíram o ensino superior 34.78% 13.51% 

% pais que concluíram o ensino superior 26.09% 32.43% 

% de alunos que alegaram não se informar sobre o Brasil e o 
mundo 47.83% 32.43% 

3.1.6.2. Resultados do Experimento 

Os histogramas e o resumo estatístico abaixo mostram claramente a diferença de 

resultados entre participantes do jogo e componentes do grupo de controle. Neste 

colégio, 63,16% dos participantes do jogo obtiveram nota igual ou superior a 0,67, em 

uma escala de 0 a 1. Já no grupo de controle, apenas 13,64% dos componentes 

obtiveram nota igual ou superior a 0,67. A nota mediana dos participantes do jogo era 

de 0,75, enquanto a nota mediana dos componentes do grupo de controle era 0,5.  

 

Figura 33 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" no Colégio Plenitude: distribuição de notas dos 
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componentes do grupo de participantes do Jogo. 

 

 

Figura 34 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" no Colégio Plenitude: distribuição de notas dos 

componentes do grupo de controle. 

 

Tabela 17 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" no Colégio Plenitude: resumo estatístico dos grupos de 

controle e de participantes do Jogo 

  Participantes do Jogo Controle 

   Média 0,684211 0,473485 

Erro padrão 0,023969 0,029212 

Mediana 0,75 0,5 

Modo 0,75 0,5 

Desvio padrão 0,147753 0,137018 

Variância da amostra 0,021831 0,018774 

Curtose -0,91613 -0,64084 

Assimetria -0,39829 0,140239 

Intervalo 0,5 0,5 

Mínimo 0,416667 0,25 

Máximo 0,916667 0,75 

Soma 26 10,41667 

Contagem 38 22 

 

O desempenho por questão, tanto dos participantes do jogo quanto dos componentes 
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do grupo de controle, pode ser observado na figura abaixo. As questões que 

apresentaram mais dificuldades aos envolvidos nesse experimento foram: 4, 5, 6, 10 e 

11, com destaque absoluto para a 10ª. Vale notar que no Colégio Plenitude nenhum 

componente do grupo de controle acertou a 10ª questão e muito poucos (10%) 

participantes do jogo a acertaram. Há um certo paradoxo aqui, pois há um bom índice 

de acertos na questão 8, sobretudo pelos participantes do jogo, de modo que os 

mesmo identificam que “apesar do gerador ser a preferência da maioria dos 

condôminos, vença a eleição a proposta de reforma do salão de festas”, o que 

pressupõe o entendimento que os incentivos a votar não são os mesmos para todos os 

moradores. A conjectura aqui está relacionada à dificuldade de entendimento, por 

parte dos respondentes, sobre o que são os incentivos. Para apurar a validade da 

conjectura, talvez valha reformular a questão, substituindo o termo na avaliação. 

 

Figura 35 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" no Colégio Plenitude: percentual de acertos dos grupos de 

controle e de participantes do Jogo, nas questões da avaliação pós-experimento. 
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3.2.2. Colégio Tomás Agostinho 

 

Localização  

 

Trajeto a partir do Mackenzie  

 

Escola Colégio Tomás Agostinho 

Categoria Administrativa Privada 

Nota média total no ENEM (Objetivas + Redação)  624,03 

Endereço Rua Sérgio Plaza, 558 - Vila Oliveira - Mogi das 
Cruzes - CEP 08780-230 

Distância do Campus Higienópolis 65,5 km 

Experimento (s) realizado (s) Enigmas da Escolha Pública
6
 

Número de estudantes envolvidos Participantes do Jogo = 21 

Grupo de Controle = 26 

                                                      

6
 Nesta escola também foi realizado o experimento “Coordenação e Equilíbrio de Mercado”. 



3.2.2.1. Perfil Socioeconômico 

O colégio Tomás Agostinho é uma instituição tradicional do município de Mogi das 

Cruzes. Ao todo, participaram do experimento 47 alunos, dividindo-se entre os grupos 

de controle e de participantes do jogo, com uma participação feminina superior entre 

os componentes do grupo de controle. Das escolas visitadas era a que possuía a 

terceira maior média no ENEM. O perfil socioeconômico dos participantes, sintetizado 

na tabela abaixo, é compatível com o de uma escola de classe média. Mais de 90% das 

famílias possuíam imóvel e automóvel e quase 100% contavam com computador e 

banda larga. Também é expressiva a porcentagem de pais e mães que concluíram o 

ensino superior, com destaque para o grupo de controle nestes quesitos. Aqui a 

diferença que se destacou foi em relação ao interesse em se informar. Dos 

participantes do jogo, apenas 4,76% se declararam desinteressados, enquanto mais de 

23% dos componentes do grupo de controle alegavam desinteresse. 

Tabela 18 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" no Colégio Tomas Agostinho: Síntese do Perfil 

Socioeconômico 

Grupo Controle 
Participantes do 
Jogo 

% Feminina 50.00% 38.10% 

% de participantes com até 14 anos 23.08% 0.00% 

% mães financeiramente responsáveis pela família 19.23% 23.81% 

% famílias que possuíam imóvel e carro 92.31% 100.00% 

Famílias que dispunham de computador e banda larga 96.15% 100.00% 

% mães que concluíram o ensino superior 76.92% 95.24% 

% pais que concluíram o ensino superior 73.08% 85.71% 

% de alunos que alegaram não se informar sobre o Brasil e o 
mundo 23.08% 4.76% 

3.2.2.2. Resultados do Experimento 

Os histogramas e o resumo estatístico abaixo mostram claramente a diferença de 

resultados entre participantes do jogo e componentes do grupo de controle. Neste 

colégio, 76,19% dos participantes do jogo obtiveram nota igual ou superior a 0,75, em 

uma escala de 0 a 1. Já no grupo de controle, apenas 26,92% dos componentes 

obtiveram nota igual ou superior a 0,75. A nota mediana e a nota modal dos 

participantes do jogo foi 0,75, enquanto a nota mediana dos componentes do grupo 

de controle era 0,58 e a nota modal 0,5. 



 

Figura 36 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" no Colégio Tomás Agostinho: distribuição de notas dos 

componentes do grupo de participantes do Jogo. 

 

 

Figura 37 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" no Colégio Tomás Agostinho: distribuição de notas dos 

componentes do grupo de controle. 
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Tabela 19 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" no Colégio Tomás Agostinho: resumo estatístico dos 

grupos de controle e de participantes do Jogo 

  Participantes do Jogo Controle 

Média 0,761905 0,605769 

Erro padrão 0,02459 0,026778 

Mediana 0,75 0,583333 

Modo 0,75 0,5 

Desvio padrão 0,112687 0,13654 

Variância da amostra 0,012698 0,018643 

Curtose -0,07316 -0,17397 

Assimetria 0,251774 0,357449 

Intervalo 0,416667 0,583333 

Mínimo 0,583333 0,333333 

Máximo 1 0,916667 

Contagem 21 26 

 

O desempenho por questão, tanto dos participantes do jogo quanto dos componentes 

do grupo de controle, pode ser observado na figura abaixo. Em geral, a parcela de 

componentes da turma de participantes do jogo apresentou um índice de acertos 

superior ao do grupo de controle. No entanto, chama a atenção a brusca queda desses 

índices, a partir da décima questão, para as duas turmas (participantes do jogo e 

controle), que ficaram abaixo de 50% de respondentes que acertaram. 

 

Figura 38 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" no Colégio Tomás Agostinho: percentual de acertos dos 

grupos de controle e de participantes do Jogo, nas questões da avaliação pós-experimento. 
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3.2.3. Escola Estadual Therezinha Sartori 

 

Localização  

 

Trajeto a partir do Mackenzie  

 

Escola Escola Estadual Professora Therezinha Sartori 

Categoria Administrativa Pública 

Nota média total no ENEM (Objetivas + Redação)  540,32 

Endereço Rua Vitorino Dell'antônia, 248 - VL Noemia, 
Mauá, CEP 09370-570 

Distância do Campus Higienópolis 28,5 km 

Experimento (s) realizado (s) Enigmas da Escolha Pública 

Número de estudantes envolvidos Participantes do Jogo = 30 

Grupo de Controle = 29 



3.2.3.1. Perfil Socioeconômico 

A Escola Estadual Therezinha Sartori é uma instituição pública do município de Mauá. 

Ao todo, participaram do experimento 59 alunos, divididos entre os grupos de controle 

e de participantes do jogo. No grupo de controle havia 55,17% de garotas enquanto 

entre os participantes do jogo havia 56,67%. O perfil socioeconômico dos 

participantes, sintetizado na tabela abaixo, revela que 51,72% das famílias dos 

componentes do grupo de controle possuíam imóvel e automóvel, enquanto 73,33% 

das famílias dos participantes do jogo possuíam imóvel e automóvel. No entanto, o 

grau de acessibilidade digital pode ser considerado alto para as duas turmas: mais de 

85% das respectivas casas dispunham de computador e banda larga, com alguma 

vantagem para a turma de participantes do jogo. No entanto, não era expressiva a 

porcentagem de pais e mães que possuíam ensino superior completo. Ademais, uma 

parcela elevada dos alunos declarou não buscar informações sobre o Brasil e o mundo 

(20,69% dos componentes do grupo de controle e 30% dos participantes do jogo). 

 

Tabela 20 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" na Escola Estadual Professora Therezinha Sartori: Síntese 

do Perfil Socioeconômico 

Grupo Controle 
Participantes do 
Jogo 

% Feminina 55.17% 56.67% 

% de participantes com até 14 anos 48.28% 40.00% 

% mães financeiramente responsáveis pela família 20.69% 10.00% 

% famílias que possuíam imóvel e carro 51.72% 73.33% 

Famílias que dispunham de computador e banda larga 86.21% 96.67% 

% mães que concluíram o ensino superior 10.34% 20.00% 

% pais que concluíram o ensino superior 20.69% 23.33% 

% de alunos que alegaram não se informar sobre o Brasil e o 
mundo 20.69% 30.00% 

3.2.3.2. Resultados do Experimento 

Os histogramas e o resumo estatístico abaixo mostram claramente a diferença de 

resultados entre participantes do jogo e componentes do grupo de controle. Neste 

colégio, 56,67% dos participantes do jogo obtiveram nota igual ou superior a 0,67, em 

uma escala de 0 a 1. Já no grupo de controle, 41,38% dos componentes obtiveram 

nota igual ou superior a 0,67. A nota mediana dos participantes do jogo era de 0,67, 



enquanto a nota mediana dos componentes do grupo de controle era 0,58. 

 

Figura 39 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" na Escola Estadual Therezinha Sartori: distribuição de notas 

dos componentes do grupo de participantes do Jogo. 

 

Histograma Controle 

 

Figura 40 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" na Escola Estadual Therezinha Sartori: distribuição de notas 

dos componentes do grupo de controle. 
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Tabela 21 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" na Escola Estadual Therezinha Sartori: resumo estatístico 

dos grupos de controle e de participantes do Jogo 

  Participantes do Jogo Controle 

Média 0,666667 0,554598 

Erro padrão 0,03596 0,030469 

Mediana 0,666667 0,583333 

Modo 0,916667 0,666667 

Desvio padrão 0,19696 0,164081 

Variância da amostra 0,038793 0,026923 

Curtose -0,76814 -0,02195 

Assimetria -0,20148 -0,2036 

Intervalo 0,75 0,75 

Mínimo 0,25 0,166667 

Máximo 1 0,916667 

Contagem 30 29 

O desempenho por questão, tanto dos participantes do jogo quanto dos componentes 

do grupo de controle, pode ser observado na figura abaixo. Na maior parte das 

questões, a parcela de componentes da turma de participantes do jogo apresentou um 

índice de acertos superior ao do grupo de controle. A 10ª questão, em que os 

envolvidos neste experimento apresentaram mais dificuldades, só foi respondida com 

êxito por 3,45% dos componentes do grupo de controle. Já o índice de acertos dos 

participantes do jogo sobe para 20%, número, ainda assim, muito baixo. 

 

Figura 41 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" na Escola Estadual Therezinha Sartori: percentual de 

acertos dos grupos de controle e de participantes do Jogo, nas questões da avaliação pós-experimento. 
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3.2.4. Etec Jorge Street 

 

Localização  

 

Trajeto a partir do Mackenzie  

 

Escola ETEC Jorge Street 

Categoria Administrativa Pública 

Nota média total no ENEM (Objetivas + Redação)  642,29 

Endereço Rua Bell Aliance, 149 - São Caetano do Sul, CEP 
09581-420 

Distância do Campus Higienópolis 16,7 km 

Experimento (s) realizado (s) Enigmas da Escolha Pública 

Número de estudantes envolvidos Participantes do Jogo = 30 

Grupo de Controle = 29 



3.2.4.1. Perfil Socioeconômico 

A ETec Jorge Street é uma instituição pública muito bem reputada do município de São 

Caetano do Sul. Ao todo, participaram do experimento 59 alunos, divididos entre os 

grupos de controle e de participantes do jogo, com a menor participação feminina  

entre as escolas visitadas (a turma de participantes do jogo gontava apenas com 

23,33% de garotas). Das escolas visitadas era a que possuía a segunda maior média no 

ENEM. O perfil socioeconômico dos participantes, sintetizado na tabela abaixo, é 

compatível com o de uma escola de classe média. Mais de 75% das famílias possuíam 

imóvel e automóvel e 100% contavam com computador e banda larga. Também é 

expressiva a porcentagem de pais e mães que concluíram o ensino superior. Além 

disso, dos alunos da Etec Jorge Street apenas 13,33% dos participantes do jogo 

declararam não se informar sobre o Brasil e o mundo, número que sobe para 17,42% 

dos componentes do grupo de controle. 

Tabela 22 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" na ETEC Jorge Street: Síntese do Perfil Socioeconômico 

Grupo 
Control
e 

Participantes do 
Jogo 

% Feminina 44.83% 23.33% 

% de participantes com até 14 anos 0.00% 43.33% 

% mães financeiramente responsáveis pela família 13.79% 23.33% 

% famílias que possuíam imóvel e carro 86.21% 76.67% 

Famílias que dispunham de computador e banda larga 
100.00

% 100.00% 

% mães que concluíram o ensino superior 51.72% 60.00% 

% pais que concluíram o ensino superior 48.28% 70.00% 

% de alunos que alegaram não se informar sobre o Brasil e o 
mundo 17.24% 13.33% 

3.2.4.2. Resultados do Experimento 

Os histogramas e o resumo estatístico abaixo mostram claramente a diferença de 

resultados entre participantes do jogo e componentes do grupo de controle. Neste 

colégio, 70% dos participantes do jogo obtiveram nota igual ou superior a 0,67, em 

uma escala de 0 a 1. Já no grupo de controle, 44,83% dos componentes obtiveram 

nota igual ou superior a 0,67. A nota mediana dos participantes do jogo era de 0,75, 

enquanto a nota mediana dos componentes do grupo de controle era 0,58. Já a nota 

modal dos participantes do jogo foi 0,83, enquanto a nota modal dos componentes do 



grupo de controle foi de 0,58. 

 

Figura 42 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" na Etec Jorge Street: distribuição de notas dos 

componentes do grupo de participantes do Jogo. 

 

 

Figura 43 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" na Etec Jorge Street: distribuição de notas dos 

componentes do grupo de controle. 
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Tabela 23 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" na Etec Jorge Street: resumo estatístico dos grupos de 

controle e de participantes do Jogo 

 

Participantes do Jogo Controle 

Média 0,680556 0,58908 

Erro padrão 0,037071 0,036275 

Mediana 0,75 0,583333 

Modo 0,833333 0,583333 

Desvio padrão 0,203046 0,195346 

Variância da amostra 0,041228 0,03816 

Curtose -0,31589 2,021374 

Assimetria -0,78979 -1,286 

Intervalo 0,666667 0,833333 

Mínimo 0,25 0 

Máximo 0,916667 0,833333 

Contagem 30 29 

O desempenho por questão, tanto dos participantes do jogo quanto dos componentes 

do grupo de controle, pode ser observado na figura abaixo. Na maior parte das 

questões, os componentes da turma de participantes do jogo apresentou um índice de 

acertos superior ao do grupo de controle. A 10ª questão, em que os envolvidos neste 

experimento apresentaram mais dificuldades, só foi respondida com êxito por 17,24% 

dos componentes do grupo de controle. Já o índice de acertos dos participantes do 

jogo sobe para 30%, número, ainda assim, muito baixo. 

 

Figura 44 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" na Etec Jorge Street: percentual de acertos dos grupos de 

controle e de participantes do Jogo, nas questões da avaliação pós-experimento. 
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3.2.5. O grupo de referência da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

2.2.5.1. Perfil Socioeconômico 

Ao todo, participaram do jogo 70 alunos do curso de Ciências Econômicas, com uma 

participação feminina inferior à masculina. O perfil socioeconômico dos participantes, 

mostra que, dos envolvidos, as famílias de mais de 78% possuíam imóvel e automóvel 

e 100% contavam com computador e banda larga. Também é expressiva a 

porcentagem de pais e mães que concluíram o ensino superior. Além disso, dos alunos 

que participaram do jogo, apenas 2,17% declararam não buscar informações sobre o 

Brasil e o mundo. 

Tabela 24 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" no grupo de referência da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie: Síntese do Perfil Socioeconômico 

Grupo Participantes do Jogo 

% Feminina 34,78% 

% de participantes com até 14 anos 0% 

% mães financeiramente responsáveis pela família 19.57% 

% famílias que possuíam imóvel e carro 78.26% 

Famílias que dispunham de computador e banda larga 100.00% 

% mães que concluíram o ensino superior 58.70% 

% pais que concluíram o ensino superior 63.04% 

% de alunos que alegaram não se informar sobre o Brasil e o mundo 2.17% 

 

2.2.5.2. Resultados do Experimento 

Os histogramas e o resumo estatístico mostram os resultados dos participantes do 

jogo deste grupo de referência. 82,86% dos participantes do jogo obtiveram nota igual 

ou superior a 0,75, em uma escala de 0 a 1, sendo que 37,14% obteve nota 1. Desse 

modo, a nota média e mediana foi 0,92 e a nota modal 1. 



 

Figura 45 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" no grupo de referência da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie: distribuição de notas dos participantes do Jogo. 

 

Tabela 25 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" no grupo de referência da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie: resumo estatístico dos grupos participantes do Jogo 

  Participantes do Jogo 

Média 0,861905 

Erro padrão 0,019101 

Mediana 0,916667 

Modo 1 

Desvio padrão 0,159814 

Variância da amostra 0,025541 

Curtose 2,527568 

Assimetria -1,49722 

Intervalo 0,75 

Mínimo 0,25 

Máximo 1 

Contagem 70 

 

O desempenho por questão dos participantes do jogo deste grupo de referência pode 

ser observado na figura abaixo. Em geral, o índice de acertos foi superior a 80%. 

Mesmo na décima questão, o índice de acertos foi superior a 60%, repetindo o que 

acontecera nos pré-testes, o que não nos permitiu antecipar as dificuldades 
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posteriormente verificadas nas escolas de ensino médio. 

 

Figura 46 - Experimento "Enigmas da Escolha Pública" no grupo de referência da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie: percentual de acertos dos grupos de participantes do Jogo, nas questões da avaliação pós-

experimento. 

3.3. Experimento “Relação entre Moeda e Preços” 

A única escola que recebeu o experimento “Relação entre Moeda e Preços” foi o 

Colégio Presbiteriano Mackenzie. Assim, a estrutura desta subseção está organizada de 

modo a apresentar primeiro as características socioeconômicas das turmas que 

vivenciaram o experimento (participantes do jogo e grupo de controle) e, em seguida 

os seus resultados. Para encerrar a subseção, confrontar-se-ão os resultados 

encontrados com o grupo de referência da UPM. 
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3.3.1. Colégio Presbiteriano Mackenzie 

 

Localização  

 

Escola Colégio Presbiteriano Mackenzie 

Categoria Administrativa Privada 

Nota média total no ENEM (Objetivas + Redação)  650,06 

Endereço Rua Itambé, 45 - Higienópolis, São 
Paulo, CEP 01239-902 



Distância do Campus Higienópolis 0 km 

Experimento (s) realizado (s) Relação entre moeda e preços 

Número de estudantes envolvidos Participantes do Jogo = 37 

Grupo de Controle = 35 

3.3.1.1. Perfil Socioeconômico 

O Colégio Presbiteriano Mackenzie é uma instituição particular do Centro do município 

de São Paulo. Ao todo, participaram do experimento 72 alunos, dividindo-se entre os 

grupos de controle e de participantes do jogo. A participação feminina foi 

relativamente equilibrada, sendo que no grupo de controle havia uma porcentagem 

ligeiramente superior de garotas entre os componentes daquela turma. O Colégio 

Presbiteriano Mackenzie foi a instituição visitada que tinha obtido a maior média no 

ENEM e que apresentava o perfil de alunos de renda mais alta. Mais de 70% das 

famílias possuíam imóvel e automóvel, sendo essa porcentagem maior entre os 

participantes do jogo (81,58%). Quase 100% dos estudantes de ambas as turmas 

contavam com computador e banda larga. Também é expressiva a porcentagem de 

pais e mães que concluíram o ensino superior. No entanto, a diferença que mais 

chamou a atenção dos pesquisadores foi em relação ao interesse em se informar. 

Neste caso, dos alunos do grupo de controle, apenas 5,56% se declararam 

desinteressados, enquanto quase 24% dos componentes do grupo de controle 

alegavam desinteresse. 

Tabela 26 - Experimento "Relação entre Moeda e Inflação" no Colégio Presbiteriano Mackenzie: Síntese do Perfil 

Socioeconômico 

Grupo Controle 
Participantes do 
Jogo 

% Feminina 55.56% 50.00% 

% de participantes com até 14 anos 16.67% 18.42% 

% mães financeiramente responsáveis pela família 
0.36111111

1 0.236842105 

% famílias que possuíam imóvel e carro 72.22% 81.58% 

Famílias que dispunham de computador e banda larga 97.22% 97.37% 

% mães que concluíram o ensino superior 86.11% 84.21% 

% pais que concluíram o ensino superior 75.00% 84.21% 

% de alunos que alegaram não se informar sobre o Brasil e o 
mundo 5.56% 23.68% 



3.3.1.2. Resultados do Experimento 

Os histogramas e o resumo estatístico abaixo mostram claramente a diferença de 

resultados entre participantes do jogo e componentes do grupo de controle. Neste 

colégio, 75,68% dos participantes do jogo obtiveram nota igual ou superior a 0,75, em 

uma escala de 0 a 1, na avaliação pós-experimento. Já no grupo de controle, 62,86% 

dos componentes obtiveram nota igual ou superior a 0,75. A nota mediana e modal 

dos participantes e dos componentes do grupo de controle foi 0,75. Vale destacar, 

contudo, o maior desvio padrão para o grupo de controle. 

 

Figura 47 - Experimento "Relação entre Moeda e Preços" no Colégio Presbiteriano Mackenzie: distribuição de 

notas dos componentes do grupo de participantes do Jogo. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

0 0,25 0,5 0,75 1

P
ar

ce
la

 d
o

s 
co

m
p

o
n

e
n

te
s 

d
o

 g
ru

p
o

 

Nota da avaliação pós-experimento (0,00 - 1,00) 

Participantes do Jogo 



 

Figura 48 - Experimento "Relação entre Moeda e Preços" no Colégio Presbiteriano Mackenzie: distribuição de 

notas dos componentes do grupo de controle. 

 

Tabela 27 - Experimento "Relação entre Moeda e Preços" no Colégio Presbiteriano Mackenzie: resumo estatístico 

dos grupos de controle e de participantes do Jogo 

  Participantes do Jogo Controle 

Média 0,833333 0,714286 

Erro padrão 0,014595 0,039883 

Mediana 0,75 0,75 

Modo 0,75 0,75 

Desvio padrão 0,159876 0,23595 

Variância da amostra 0,02556 0,055672 

Curtose 0,386972 0,704539 

Assimetria -0,62447 -0,59066 

Intervalo 0,75 1 

Mínimo 0,25 0 

Máximo 1 1 

Contagem 120 35 

O desempenho por questão, tanto dos participantes do jogo quanto dos componentes 

do grupo de controle, pode ser observado na figura abaixo. Destacam-se aqui dois 

pontos: 1) o maior índice de acertos dos participantes do jogo nas questões 1,2 e 4 ; e 

2) a despeito da maior parcela de acertos da questão 3 pelos componentes do grupo 

de controle, o aproveitamento nesta questão foi relativamente baixo. A questão 
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propunha o seguinte raciocínio: “A FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo) argumenta que há espaço para crescimento econômico. Para tanto, seria 

necessário que o governo reduzisse a taxa de juros, o que levaria a novos 

investimentos, aumentando a quantidade ofertada de bens e serviços da economia. A 

maior oferta e a concorrência ajudariam a conter os preços. Desse modo, a quantidade 

maior de moeda na economia resultante da queda nos juros não provocaria inflação. O 

argumento dos empresários é válido". A conjectura aqui é que a dificuldade foi analisar 

o argumento, do ponto de vista lógico: se as premissas da FIESP forem verdadeiras a 

conclusão é verdadeira. Acreditamos que um aprimoramento ao experimento que 

adicione uma rodada ao jogo, em que além de aumentar as quantidades de dinheiro 

em circulação possam ser aumentadas as “mercadorias” comercializadas facilitem o 

entendimento da afirmação desta questão para os participantes do jogo. 

 

Figura 49 - Experimento "Relação entre Moeda e Preços" no Colégio Presbiteriano Mackenzie: percentual de 

acertos dos grupos de controle e de participantes do Jogo, nas questões da avaliação pós-experimento. 

 

3.3.2. O grupo de referência da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

3.3.2.1. Perfil Socioeconômico 

Ao todo, participaram do jogo 83 alunos do curso de Ciências Econômicas, com uma 
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e automóvel e mais de 94,19% contavam com computador e banda larga. Também é 

expressiva a porcentagem de pais e mães que concluíram o ensino superior. Além 

disso, dos alunos que participaram do jogo, apenas 3,49% declararam não buscar 

informações sobre o Brasil e o mundo. 

Tabela 28 - Experimento "Relação entre Moeda e Inflação" no grupo de referência da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie: Síntese do Perfil Socioeconômico 

Grupo Participantes do Jogo 

% Feminina 45,35% 

% de participantes com até 14 anos 0% 

% mães financeiramente responsáveis pela família 16.28% 

% famílias que possuíam imóvel e carro 76.74% 

Famílias que dispunham de computador e banda larga 94.19% 

% mães que concluíram o ensino superior 56.98% 

% pais que concluíram o ensino superior 60.47% 

% de alunos que alegaram não se informar sobre o Brasil e o mundo 3.49% 

3.3.2.2. Resultados do Experimento 

Os histogramas e o resumo estatístico mostram os resultados dos participantes do 

jogo deste grupo de referência. 100% dos participantes do jogo obtiveram nota igual 

ou superior a 0,75, em uma escala de 0 a 1, sendo que quase metade obteve nota 1. 

Desse modo, a nota média e mediana foi 0,75. 

 

Figura 50 - Experimento "Relação entre Moeda e Preços" no grupo de referência da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie: distribuição de notas dos participantes do Jogo. 
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Tabela 29 - Experimento "Relação entre Moeda e Preços" no grupo de referência da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie: resumo estatístico dos grupos de participantes do Jogo 

  Participantes do Jogo 

Média 0,870482 

Erro padrão 0,013795 

Mediana 0,75 

Modo 0,75 

Desvio padrão 0,125678 

Variância da amostra 0,015795 

Curtose -2,04444 

Assimetria 0,073675 

Intervalo 0,25 

Mínimo 0,75 

Máximo 1 

Contagem 83 

 

O desempenho por questão, dos participantes do jogo do grupo de referência, pode 

ser observado na figura abaixo. Para todas as questões, exceto a terceira o índice de 

acertos foi superior a 90%. Esse fato reforça a percepção dos pesquisadores quanto à 

necessidade do aprimoramento ao jogo proposto na subseção anterior. 



 

Figura 51 - Experimento "Relação entre Moeda e Preços" no grupo de referência da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie: percentual de acertos dos participantes do Jogo, nas questões da avaliação pós-experimento. 
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CONCLUSÃO E QUESTÕES PARA PESQUISA FUTURA 

Os resultados da presente pesquisa de caráter exploratório sugerem que a 

metodologia experimental contribui de maneira positiva para a compreensão de 

conceitos e fenômenos econômicos, sem a pretensão de substituir as abordagens 

convencionais de ensino de Economia. Um desempenho satisfatório, em maior ou 

menor grau, foi observado em todos os experimentos realizados, pois, em que se 

pesem os desvios padrões, as notas médias dos participantes dos jogos, em geral, 

foram mais altas do que as dos componentes dos grupos de controle, concentrando-se 

acima dos 60% de acertos. Ademais, nos surpreende positivamente que os 

heterogêneos grupos de participantes dos jogos, em média, ficaram 11 pontos 

percentuais abaixo do desempenho médio do grupo de referência, que, vale destacar, 

possui viés específico para os temas abordados pelo experimento. 

O experimento “Coordenação e Equilíbrio de Mercado” foi realizado em cinco escolas 

diferentes. Apesar deste ser um jogo consagrado na literatura de experimentos de sala 

de aula, foi o que apresentou impacto menos significativo entre os estudantes 

envolvidos. Em média, os participantes do jogo deste experimento acertavam a 68% 

das questões da avaliação pós-experimento, sendo que a nota mediana, em uma 

escala de 0 a 1, foi de 0,67. O experimento “Enigmas da Escolha Pública” foi realizado 

em quatro escolas e apresentou os resultados mais favoráveis à metodologia 

experimental. Isso porque, em média, os participantes dos jogos acertavam a 69% das 

questões da avaliação pós-experimento, sendo que a nota mediana, em uma escala de 

0 a 1, foi de 0,75, enquanto os componentes do grupo de controle acertavam, em 

média, a 56% das questões da mesma avaliação, sendo a nota mediana 0,58. Por fim, o 

experimento “Relação entre Moeda e Preços” não teve muitas oportunidades de ser 

realizado, ficando restrito a um colégio visitado e à confrontação com o Grupo de 

Referência da UPM. No ensino médio, o diferencial de desempenho foi ligeiramente 

superior para o grupo de participantes do jogo, que acertavam em média a 83% das 

questões da avaliação pós-experimento, sendo que a nota mediana, em uma escala de 

0 a 1, foi de 0,75 (mesmo valor da nota modal), enquanto a média de acertos dos 

componentes do grupo de controle foi de 71%, com nota mediana de 0,75. De todo 

modo, esses números indicam bom aproveitamento do experimento na escola 



visitada, com resultados muito próximos aos do grupo de referência, em que os alunos 

universitários acertavam em média a 87% das questões, sendo 0,75, também, a nota 

mediana. Está claro para os pesquisadores, no entanto, que os resultados encontrados 

referem-se apenas ao grupo de escolas visitadas e que qualquer afirmação mais 

conclusiva dependeria de uma amostragem maior, estruturada e representativa do 

universo pesquisado. 

Deve-se, ainda, salientar que os resultados são sensíveis a elementos como: viés de 

seleção; perfil socioeconômico do aluno; tamanho da amostra; problemas de 

heterogeneidade intra e entre grupos. Para ilustrar esta afirmação, observamos que os 

grupos de participantes dos jogos apresentaram média mais alta do que os 

componentes dos grupos de controle em 80% de nossas experiências, mas destaca-se 

a presença de alguns fatores que podem estar associados e contribuir positivamente 

para esses resultados. Em 80% dos casos a turma que apresentava melhor 

desempenho era constituída pela menor parcela de estudantes que se autodeclaravam 

desinteressados em informar-se sobre o Brasil e o mundo. Também em 80% dos casos, 

a turma que apresentava melhor desempenho tinha melhores indicadores de 

acessibilidade digital. Em 60% dos casos, a turma que apresentava melhor 

desempenho também apresentava maior porcentagem de pais com ensino superior 

completo. Um maior índice de propriedade de imóvel e automóvel, conjuntamente, 

também aparecia em 60% dos casos das turmas de melhor desempenho. Assim, 

embora o número de turmas observadas nesta pesquisa exploratória não autorize um 

tratamento estatístico mais sofisticado, tais dados sugerem elementos que podem ser 

incorporados a um modelo estatístico, em futuras pesquisas sobre o tema. 

Nesse sentido, os desafios revelados pela investigação inspiram a pensar na 

necessidade de pesquisa adicional sobre os efeitos da própria abordagem 

experimental como ferramenta eficaz de ensino-aprendizagem, ampliando o número 

de grupos e escolas envolvidas e incorporando o aprendizado sobre aperfeiçoamentos 

no processo de pesquisa e avaliação, discutidos ao longo do texto. Isso porque o 

processo de aprendizagem não é restrito ao entendimento de alguns conceitos 

(apresentados em uma única vez). Além disso, um desenho de pesquisa alternativo, 

que individualize os resultados da vivência experimental, em vez de agregá-la em 



turmas, pode fornecer luz para a compreensão dos efeitos sobre as pessoas envolvidas 

na participação em jogos econômicos, por fornecer maior volume de dados para um 

tratamento estatístico mais aprofundado. 

Em nossas visitas, percebemos que a vivência experimental pode despertar o 

entusiasmo e mudar as atitudes dos alunos, em termos de receptividade para o estudo 

do assunto, em função do envolvimento e interesse provocados pelos jogos. Desse 

modo, mesmo que, em um primeiro contato, o diferencial de aprendizagem de 

conceitos econômicos não seja substancialmente superior ao das abordagens 

tradicionais, experiências sucessivas podem mudar os resultados. Novas investigações 

se fazem necessárias para avaliar os impactos sobre o entusiasmo dos participantes e 

os possíveis ganhos de um contato experimental com conceitos econômicos de forma 

continuada.  

Também no campo motivacional, a movimentação gerada no curso de Ciências 

Econômicas da UPM pela presente investigação resultou em um efeito positivo não 

antecipado: os alunos e docentes que participaram do experimento interessaram-se e 

se propuseram a agir como agentes multiplicadores. O ambiente de pesquisa de nossa 

Unidade e a disposição de nos ajudar a efetuar a pesquisa foram fundamentais para 

realimentar nossos ânimos pela empreitada.  A pesquisa inspirou projetos de 

extensão, de iniciação científica e boas discussões em grupos de alunos e professores 

durante o ano de 2011-2. Assim, um resultado importante da pesquisa foi a criação de 

um ambiente propício para a reflexão por parte do corpo docente e discente sobre 

maneiras alternativas de se estudar, ensinar e aprender economia, que decorrem de 

novas perspectivas teóricas e metodológicas, que caracterizam o estado da arte em 

Economia. 

Em relação aos avanços propiciados pela pesquisa, acreditamos que, embora 

incipientes, os resultados são coerentes com a visão teórica de que a Economia se 

beneficia de uma abordagem experimental. Ademais, em termos experimentais, os 

resultados sugerem que os jogos contribuem para o aprendizado de conceitos 

econômicos, uma vez que ambientes controlados eliminam fontes de perturbação e 

permitem compreender o efeito das relações entre as variáveis envolvidas nos 

fenômenos econômicos. Do ponto de vista prático, a utilização de jogos envolve os 



participantes, propiciando uma atitude positiva para o aprendizado, ao trazer 

concretude (simulada) para fenômenos econômicos concretos.  

Nossa pesquisa deixa como legado um novo jogo “Relação entre moeda e preços”, que 

foi submetido a diversos pré-testes e ajustes, antes de ser utilizado nesta investigação 

e pode ser utilizado como ferramenta de apoio por professores que precisem abordar 

o problema da inflação. Nesse sentido, entendemos que o espaço a ser ocupado pelos 

jogos econômicos é o de constituir um conjunto de ferramentas complementares de 

ensino. 
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ANEXO 1 

 

1. Nome de sua escola:  

_____________________________________ 

 

2. Sexo:  (   ) feminino (   ) masculino 

 

3. Sua idade: _____ anos   
  

4. Você tem filhos 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

5. N
o
. de pessoas na família que moram em sua 

casa (contando com você): ______ pessoas 

 

6. Indique abaixo com quem você mora 

(   ) pai 

(   ) mãe 

(   ) irmãos 

(   ) avós 

(   ) companheiro (a) 

(   ) seu (s) filho (s) 

( ) outros (especifique): _____________________ 

 

7. Indique quem é o responsável pela família 

(   ) pai 

(   ) mãe 

(   ) irmão (ã) 

(   ) você 

(   ) outro (especifique): _____________________ 

 

8. Você mora em casa própria? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

9. Você tem computador em casa? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

10. Você tem acesso rápido à Internet (banda larga) 
em casa? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

11. Sua famíla possui carro? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

12. Qual foi a última etapa escolar que sua mãe 
concluiu? 

(   ) nenhuma 

(   ) ensino fundamental 

(   ) ensino médio 

(   ) ensino superior  

(   ) pós-graduação 

 

13. Qual foi a última etapa escolar que seu pai 
concluiu? 

(   ) nenhuma 

(   ) ensino fundamental 

(   ) ensino médio 

(   ) ensino superior  

(   ) pós-graduação 

 

14. Qual o nome do último livro que você leu nos 
últimos 12 meses? 

_______________________________________ 

 

15. Na sua casa, tem-se o hábito de ler jornal? (   ) 
sim  (   ) não 

 

16. Você acompanha as notícias (econômicas/ 
políticas ) sobre o Brasil? 

(   ) sim  (   ) não 

 

17. Se você respondeu sim ao item anterior, 
indique abaixo por qual meio de comunicação 
costuma atualizar-se sobre o país (pode ser apontar 
mais que um ítem): 

(   ) jornal 

(   ) televisão 

(   ) revista 

(   ) livros 

(   ) internet 

  



ANEXO 2 

  



ANEXO 3 

 

  

Folha de Registro de Ganhos

Nome:__________________________________________

________ ________ ________ Primeiro ________ ________ ________

(preço) - (custo) = (ganhos) período (valor) - (preço) = (ganhos)

________ ________ ________ Segundo ________ ________ ________

(preço) - (custo) = (ganhos) período (valor) - (preço) = (ganhos)

________ ________ ________ Terceiro ________ ________ ________

(preço) - (custo) = (ganhos) período (valor) - (preço) = (ganhos)

________ ________ ________ Quarto ________ ________ ________

(preço) - (custo) = (ganhos) período (valor) - (preço) = (ganhos)

________ ________ ________ Quinto ________ ________ ________

(preço) - (custo) = (ganhos) período (valor) - (preço) = (ganhos)

________ ________ ________ Sexto ________ ________ ________

(preço) - (custo) = (ganhos) período (valor) - (preço) = (ganhos)

________ ________ ________ Sétimo ________ ________ ________

(preço) - (custo) = (ganhos) período (valor) - (preço) = (ganhos)

________ ________ ________ Oitavo ________ ________ ________

(preço) - (custo) = (ganhos) período (valor) - (preço) = (ganhos)

________ ________ ________ Nono ________ ________ ________

(preço) - (custo) = (ganhos) período (valor) - (preço) = (ganhos)

________ ________ ________ Décimo ________ ________ ________

(preço) - (custo) = (ganhos) período (valor) - (preço) = (ganhos)

Ganhos do Vendedores

(vendedores usam este lado)

Ganhos dos Compradores

(compradores usam este lado)



ANEXO 4 

 
RODADA Nº _____ 
 
Quantidade inicial de dinheiro: ______ 
 

Valor pago pelo produto Total de pontos do produto 
adquirido (valor estampado na 
carta) 

Lances 

  

  

  

  

  

SUBTOTAL DA RODADA   

 

RODADA Nº _____ 
 
Quantidade inicial de dinheiro: ______ 
 

Valor pago pelo produto Total de pontos do produto 
adquirido (valor estampado na 
carta) 

Lances 

  

  

  

  

  

SUBTOTAL DA RODADA   

 

RODADA Nº _____ 
 
Quantidade inicial de dinheiro: ______ 
 

Valor pago pelo produto Total de pontos do produto 
adquirido (valor estampado na 
carta) 

Lances 

  

  

  

  

  

SUBTOTAL DA RODADA   

 

 


