
 

 

POR QUE A EDUCAÇÃO POLÍTICA É IMPORTANTE?  

PRECISAMOS JOGAR SOBRE ISSO 

É isso mesmo, precisamos jogar sobre política. O Brasil está passando por uma crise de 
credibilidade de sua classe política e, para enfrentar esse momento, é preciso que haja 
uma aproximação da população – principalmente a jovem - com as esferas públicas.  

Pensando nisso, nasceu o CIDADE EM JOGO, um game educativo desenvolvido pela 
Fundação Brava e pelo Brazil Institute do Woodrow Wilson Center com o objetivo de 
auxiliar os professores e professoras na abordagem de temas relacionados à educação 
política e à cidadania em sala de aula, ao mesmo tempo em que estimula o pensamento 
crítico e o protagonismo juvenil, possibilitando a cada aluno ter a experiência de ser 
prefeito por um dia. 

Totalmente gratuito, o aplicativo é recomendado para o ensino médio, fase em que os 
alunos estão tendo contato com conteúdos mais complexos e acompanhando as 
discussões políticas. “A gente recomenda que seja trabalhado durante o ensino médio 
porque, por mais que a linguagem seja simplificada, ela ainda pode parecer sofisticada 
demais para fundamental 1, com termos como tributos, alíquota”, afirma Henrique 
Krigner, analista da Fundação Brava e coordenador do projeto. 

Durante o jogo, o estudante é desafiado a decidir o que é melhor para a sua cidade diante 
dos indicadores financeiros, de satisfação popular e de infraestrutura do município. Cada 
decisão impacta diretamente nos indicadores e abre a possibilidade de debater impostos, 
transportes, meio ambiente, educação e saúde, dentre outros temas. 

Além de disponibilizar o jogo, a plataforma oferece diversos conteúdos pedagógicos para 
gestores, professores e alunos. Por exemplo, ao realizar o cadastro os professores têm 
acesso a conteúdos complementares e sugestões de aplicação do jogo em sala de aula. As 
sequências didáticas disponibilizadas permitem utilizar os conteúdos nas disciplinas de 
Biologia, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática e Sociologia, oferecendo 
indicações dos seus objetivos específicos e as possibilidades interdisciplinares que 
permeiam suas atividades.  

Para conhecer, jogar e aprender, acesse a plataforma através do link 
www.cidadeemjogo.org.br , e se cadastre.  

Bom proveito!  


