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Resumo 

O “Estudantes de Atitude” é um projeto conduzido pela CGE-GO, em parceria com a Secretaria Estadual de 

Educação. A metodologia da pesquisa se fundamenta em um estudo de caso da execução do piloto do projeto, no 

ano de 2019. Neste sentido, a hipótese apresentada é a de que tal iniciativa se configura como uma prática 

inovadora e capaz de efetivar os dispositivos de participação cidadã presentes na Constituição Federal de 1988. 

Como arcabouço teórico para a pesquisa, foi realizada uma breve revisão bibliográfica dos preceitos relativos a 

prática do controle social e seus impactos no que tange a gestão democrática e governabilidade do Estado 

Brasileiro. Como resultados obtidos, destaca-se a percepção de que o projeto se revela como uma prática 

transformadora e com profundo potencial para a consolidação de uma cultura política transformadora no país. 
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Resumo: 

O “Estudantes de Atitude” é um projeto conduzido pela CGE-GO, em parceria com a Secretaria Estadual de 

Educação. A metodologia da pesquisa se fundamenta em um estudo de caso da execução do piloto do projeto, no 

ano de 2019. Neste sentido, a hipótese apresentada é a de que tal iniciativa se configura como uma prática 

inovadora e capaz de efetivar os dispositivos de participação cidadã presentes na Constituição Federal de 1988. 

Como arcabouço teórico para a pesquisa, foi realizada uma breve revisão bibliográfica dos preceitos relativos a 

prática do controle social e seus impactos no que tange a gestão democrática e governabilidade do Estado 

Brasileiro. Como resultados obtidos, destaca-se a percepção de que o projeto se revela como uma prática 

transformadora e com profundo potencial para a consolidação de uma cultura política transformadora no país. 

Palavras-chave: Estudantes de Atitude. Controle Social. Prevenção à Corrupção. Cidadania. 

 

Introdução 

Embora os dispositivos de controle social e participação cidadã sejam mecanismos 

presentes na Constituição de 1988, torna-se evidente a dificuldade do Estado brasileiro em 

promover a efetivação de tais meios, suscitando o estabelecimento de uma cultura política que 

torne o cidadão parte integrante do planejamento estratégico de políticas públicas. 

Um indicador relevante e que demonstra a necessidade de se consolidar tais práticas 

é o Índice de Democracia elaborado pela revista inglesa The Economist. Na avaliação 

referente ao ano de 2018, o Brasil foi classificado na 50º posição com coeficiente de 6.97 (em 

um intervalo de 0 a 10) – caracterizando-se como uma “democracia falha”. O Índice expõe 

uma necessidade latente da democracia brasileira: efetivar seus dispositivos de participação 

política. A fixação de tais mecanismos demonstra-se um processo elementar para a 

consolidação democrática, pois é por meio de tais práticas que a sociedade se torna capaz de 

desenvolver e fortalecer sua cultura política. O controle social e a auditoria cívica1 também 

influem diretamente na própria questão do funcionamento institucional do governo, mediante 

o aprimoramento da eficiência do gasto público com acompanhamento da sociedade. 

A estratégia de inserção e fomento ao debate de tais temáticas propicia a 

oportunidade de consolidar tais preceitos desde o momento inicial da formação do indivíduo 

como cidadão. Mediante tais mecanismos, o “Estudantes de Atitude” se propõe a combater 

um problema de percepção e engajamento: as intervenções realizadas no ambiente escolar, a 

partir doe diagnóstico dos problemas encontrados na etapa de auditoria cívica, faz com que os 

jovens participantes da iniciativa possam sentir concretamente os resultados de suas ações. 

 

1 A auditoria cívica é uma ferramenta de controle social criada pelo Instituto de Fiscalização e Controle, ONG 

baseada no Distrito Federal, que tem por objetivo fomentar ações dessa natureza. Consiste, basicamente, em 

envolver cidadãos na fiscalização da execução das políticas públicas, por meio de uma metodologia definida, que 

consiste primordialmente no preenchimento de um check-list que verifica a existência e a qualidade de cada item 

necessário em, por exemplo, um posto de saúde, produzindo ao final um relatório do qual constam 

recomendações aos gestores públicos, relativamente a providências a serem tomadas para solução dos problemas 

identificados. 
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Tal elemento se apresenta como um dos principais trunfos do projeto, uma vez que propicia a 

prática empírica do controle social e faz com que os estudantes da rede pública de ensino 

percebam como pequenas ações de cidadania podem geral resultados transformadores. 

Não obstante o fomento ao controle social e a cidadania, as iniciativas também 

pretendem colaborar na resolução de outro problema crucial diagnosticado: a necessidade de 

se maximizar a eficiência do orçamento e do gasto público em um contexto de 

contingenciamento e crise fiscal que assolam boa parte das unidades federativas do país. 

Por meio do engajamento de professores e alunos nas diversas etapas do projeto, a 

comunidade escolar é suscitada a buscar soluções alternativas e passíveis de serem realizadas 

por seus próprios membros. Neste sentido, o fomento a tais práticas se configura como uma 

possibilidade ímpar de promoção de práticas singulares, adequadas à especificidade de cada 

instituição de ensino e que contribuam para a gestão mais eficiente de seus recursos. 

A relação simbiótica entre controle social e eficiência do gasto público é, de fato, a 

força motriz do “Estudantes de Atitude”. Por meio da confluência destes elementos, no 

combate aos dois problemas diagnosticados, a iniciativa se revela como transformadora no 

curto e longo prazo. No curto prazo, por meio do aumento da eficiência organizacional; e, no 

longo, por meio da consolidação de uma cultura política transformadora. 

Com base nos elementos apresentados, portanto, a relevância do projeto “Estudantes 

de Atitude” encontra justificativa na própria carta constitucional, que estabelece os princípios 

democráticos que regem o sistema político e social no país. A Constituição de 1988, em seu 

artigo 206, inciso VI – e também na Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases) – estabelece: “a 

gestão democrática do ensino público na forma da lei” (BRASIL, 1988). 

Neste sentido, a execução do projeto viabiliza que a parcela da população 

diretamente ligada à prestação de tais serviços públicos se engaje diretamente na formulação e 

implementação das políticas públicas orientadas para a educação no Estado de Goiás. O 

estímulo ao controle social e auditoria cívica, portanto, se revela como um dispositivo 

diretamente ligado aos já citados preceitos constitucionais que orientam a formulação de 

políticas educacionais a partir de um caráter democrático e legalmente assentado. 

Para além da aplicação concreta dos dispositivos de controle social e auditoria cívica, 

as atividades do projeto “Estudantes de Atitude” impactam diretamente o cotidiano das 

instituições de ensino participantes e seus componentes. Por meio da adesão da comunidade 

escolar aos mecanismos de gestão democrática da educação, o estudante passa a se envolver 

de maneira simbiótica com o processo de construção da política educacional e manutenção 

das estruturas, equipamentos e espaços públicos destinados à promoção da educação. 
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O estudante passa a ser mais do que um usuário das instalações e demais elementos 

da rede pública. Por meio da efetivação do controle social, com intermédio da execução do 

projeto, o aluno e demais profissionais da rede pública estabelecem uma interação construtiva 

com seu ambiente. Possibilitando, desta forma, a resolução de problemas em menor escala e 

mediante a intervenção dos próprios integrantes da comunidade escolar. 

Portanto, o objetivo da implementação do “Estudantes de Atitude” como política 

pública de fomento ao controle social e prevenção à corrupção pode ser definido da seguinte 

maneira: desenvolver e consolidar uma cultura política de caráter transformador e 

fundamentada nos preceitos de controle social e participação cidadã, previstos na constituição 

de 1988, bem como proporcionar maior eficiência da administração pública no ambiente 

escolar, por meio da maximização da eficiência orçamentária. 

Logo, o intuito de tal produção remete a análise do processo de implementação do 

projeto “Estudantes de Atitude”, especialmente durante a execução de sua edição piloto em 

2019. A hipótese apresentada é de que as ações oriundas da iniciativa se configuram como 

uma proposta inovadora no que tange os dispositivos de controle social e sua efetivação no 

sistema democrático brasileiro. Neste sentido, o corpo do trabalho se divide em duas grandes 

áreas: primeiramente, executa-se uma breve revisão bibliográfica acerca do conceito de 

Controle Social e seus impactos na Administração Pública, e da capacidade do ente estatal 

executar suas ações em aliança com os cidadãos que o compõem; posteriormente, adentra-se 

no estudo de caso em questão buscando elucidar de que forma o projeto Estudantes de Atitude 

se insere em tal temática como política pública transformadora e inovadora. 

 
1. Controle Social e seu impacto na prevenção à corrupção dentro da Administração 

Pública e no Estado Democrático Brasileiro 

O referencial aqui apresentado busca fortalecer os princípios do projeto “Estudantes de 

Atitude”, com o objetivo de compreender a relevância do objeto a ser trabalhado pela equipe 

organizadora iniciativa. O advento das estruturas do Estado Moderno trouxe, para esta 

unidade política, novas funções de cunho administrativo, tanto no aspecto institucional quanto 

no aspecto social. Como ressalta Souza (2016, p. 131), o ente estatal “deixa assim de ser o 

estado apenas regulador para tornar-se também produtor de bens e serviços, em particular 

daqueles ligados à infraestrutura”. Um argumento semelhante pode ser observado nas análises 

de Serra e Carneiro (2012) e Siraque (2004). Os autores destacam também o papel do ideal 

republicano e democrático como força motriz desta nova organização institucional e social. 
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O princípio republicano representativo requer, em última análise, que o governo 

responda pelos atos que pratica; que os homens e mulheres que vão exercer funções 

de governo sejam escolhidos pelo povo e que, para tanto, apresentem-se diante dele, 

fazendo suas propostas e discutindo formulações; que os mesmos mantenham a 

proximidade do povo no exercício de sua função, tornando possível o 

acompanhamento de seu desempenho; que os cidadãos possam fiscalizar e controlar 

os atos praticados e tenham o direito de questionar e obter informações acerca dos 

atos de governo no exercício de sua função, tornando possível o acompanhamento  

de seu desempenho; que os cidadãos possam fiscalizar e controlar os atos praticados 

e tenham o direito de questionar e obter informações acerca dos atos de governo 

(SIRAQUE, 2004, p. 54-55) 

 

Portanto, o novo modus operandi do Estado Moderno implica uma difusão da capacidade 

de fiscalização e execução das atividades públicas. Como exposto por Serra e Carneiro (2012, 

p. 46) acerca da experiência republicana brasileira: “[...] o Estado brasileiro tacitamente se 

afirma como sistema político que propugna pela participação dos cidadãos, em conjunto com 

os políticos e os servidores públicos, na condução das ações do governo, influenciando a 

definição da agenda pública, de um lado, e zelando pelo controle de sua implementação, de 

outro". Corroborando tal perspectiva acerca do modelo republicano e democrático, Da Silva 

(2017, p. 213) afirma ser este “um sistema em que a população governa a si própria”. 

Não obstante, Souza (2016) e De Oliveira (2005) ressaltam, também, o papel desta 

entidade como promotora social. Ou seja, sua capacidade de agir como produtora de bens e 

serviços. Para tal, é necessária a existência e a gestão de recursos. Portanto, o sistema 

republicano democrático impõe ao Estado novas obrigações e poder de executar ações 

abrangentes, englobando atividades institucionais, sociais e econômicas. Para desempenho de 

tais funções, são necessárias a captação e a gestão patrimonial. 

 

É importante ressaltar que, no exercício do seu poder, o Estado necessita de meios 

materiais e pessoais para cumprir com seus objetivos institucionais, garantindo à 

ordem jurídica, a segurança, a defesa, a saúde pública e o bem estar social de todos. 

Para cumprir essas tarefas, que têm valor econômico e social, o Estado, por sua 

atividade financeira, precisa obter, gerir e aplicar os recursos indispensáveis as 

necessidades, que assumiu ou cometeu àquelas outras pessoas de direito público (DE 

OLIVEIRA, 2005, p. 49) 

 

Mas, por exemplo, de que forma o aparato estatal conduz a gestão de seu patrimônio e 

recursos materiais, de forma a buscar maximizar a eficiência orçamentária e de 

investimentos? De que forma o Estado fiscaliza o progresso de suas ações de gestão e 

planejamento estratégico? De que forma o cidadão está envolvido nessas ações e é 

formalmente educado para o seu exercício? Assim, em última instância, considerando os 

ideais do sistema republicano e democrático apresentados anteriormente, de que forma seus 

cidadãos – alheios ao aparato estatal e funções administrativas formalmente estabelecidas – 

participam deste processo de gestão e acompanhamento de gastos? 
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É justamente a partir de tais questões que emana a ideia de controle como um mecanismo 

de maximização da eficiência na seara estatal. Mas o que tal termo significa de fato, no campo 

da administração pública? Conforme Da Silva (2017, p. 217): “[...] controlar consiste em 

analisar se a efetivação de uma dada gestão, num determinado exercício 

administrativo/financeiro, não se desviou dos objetivos que orientam a finalidade pública a ser 

perseguida pela atividade governamental [...]”. 

Ou seja, na perspectiva da administração pública, a ideia de “controle” se distingue do 

senso comumente atrelado a palavra – a concepção de que está associada ao domínio de um 

ente sobre o outro. Portanto: “O vocábulo controle foi aplicado no sentido de fiscalização, de 

sindicância, de averiguação, investigação, análise, busca de informações, verificação [...]” 

(SIRAQUE, 2004, p. 27). A prática de controladoria é, portanto, essencial para a gestão 

estatal. É por intermédio dos mecanismos de controle que se estabelecem os meios para lidar 

com eventuais contratempos e desvios de finalidade. Ademais, a prática do controle por parte 

dos cidadãos oferta sentido de responsabilidade e pertencimento à lógica da Cidadania. 

Controlar, portanto, implica em manutenção da governabilidade. 

 

De fato, o controle é um aspecto fundamental da vida do Estado e da sociedade. 

Onde quer que haja objetivos a serem alcançados, padrões a serem respeitados, 

regras a serem obedecidas, condições a serem satisfeitas; onde quer que a ação 

individual supere o egocentrismo infantil para tomar-se ação socialmente 

significativa; onde quer, enfim, que haja interação civilizada, existe a necessidade de 

um fluxo permanente e sistemático de operações de controle. Se essa necessidade 

não é atendida, temos o descontrole e, consequentemente, torna-se baixo o grau de 

governabilidade. (MARTINS, 1989, p. 8) 

 

Tendo-se estabelecido o que significa a prática da controladoria na gestão pública e no 

sistema republicano democrático, expõem-se agora quais são os tipos de controle passíveis de 

exercício, tanto pelas instituições governamentais, quanto pelos próprios cidadãos do Estado. 

Siraque (2004) subdivide a prática de controle em dois campos: o controle institucional – 

exercido pelas instituições estatais, apresentando caráter interno (quando exercido pelos 

órgãos específicos de controladoria) ou externo (quando exercido pelo do tribunal de contas) 

– e o controle social, exercido pela parcela da sociedade não inclusa nos dispositivos formais. 

Segundo o autor, a primeira categoria remete a um dever e ofício. As instituições do sistema 

público têm a obrigação de desempenhar suas práticas de controle para a manutenção da 

governança. Contudo, a categoria de controle social apresenta uma natureza com traços 

distintos. Para Siraque, o controle social, é direito subjetivo, ato voluntário que se atrela à 

própria concepção de exercício da cidadania. Portanto, distingue-se da normatividade na 

execução da prática, tal como latente na categoria institucional. 
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O conjunto das duas categorias dá origem ao chamado Sistema de Controle da 

Administração Pública (SCAP), que preconiza a relação entre as instâncias institucionais e 

sociais baseada no mutualismo. Conforme Souza (2016, p. 133), as atribuições de tal sistema 

seriam: “assegurar eficácia, eficiência e economicidade na administração e aplicação dos 

recursos públicos, evitar desvios, perdas e desperdícios, garantir o cumprimento das normas 

técnicas, administrativas e legais, identificar erros, fraudes e seus agentes, preservar a 

integridade patrimonial, propiciar informações para a tomada de decisões.” 

Neste sentido, o enfoque do projeto “Estudantes de Atitude” reside exatamente no 

fomento ao desempenho do controle social e do exercício da cidadania por parte da sociedade, 

com enfoque em estudantes e educadores. Mas, de que forma pode ser definido o conceito de 

controle social propriamente dito? Como forma de se elucidar tal questão, adota-se a 

perspectiva definida por Siraque (2004, p. 116): 

 

Controle social é o ato realizado individual ou coletivamente pelos membros da 

sociedade, por meio de entidades juridicamente organizadas ou não, através dos 

diversos instrumentos jurídicos colocados à disposição da cidadania para fiscalizar, 

vigiar, velar, examinar, inquirir e colher informações a respeito de algo. O “algo” a 

ser controlado é o resultado do exercício da função administrativa do Estado. O 

controle social da função administrativa do Estado tem, assim, a finalidade de 

submeter os agentes que exercem função administrativa junto aos poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário ao controle da sociedade. [...] no controle social  

o cidadão não possui nenhuma obrigação legal de fiscalizar e controlar, mas tem a 

faculdade garantida pela Constituição de adentrar na intimidade da Administração 

Pública para fiscalizá-la, com animus sindicandi, e submetê-la à soberania popular. 

O cidadão apresenta apenas o dever cívico e de consciência política e cidadã de fazer 

o controle, como membro da polis, mas não tem obrigação jurídica de fazer o 

controle social. (SIRAQUE, 2004, p. 116) 

 

A prática de controle social, portanto, se refere a um compartilhamento das atribuições de 

fiscalização e acompanhamento das atividades governamentais. A possibilidade de exercício 

do controle deixa de estar exclusivamente nas mãos de instrumentos oficiais e passa a ser 

difusa nos mecanismos constitucionais criados para o estabelecimento de um canal de 

comunicação entre órgãos públicos e sociedade. O cidadão agora – caso deseje 

voluntariamente exercer seu direito de controle – passa a ser parte integrante do processo de 

manutenção da governabilidade, por meio do exercício da cidadania. Conforme afirma Da 

Silva (2017): “o controle social promove a democratização da administração pública”. 

Adentrando-se especificamente no caso brasileiro, o processo de redemocratização do 

Estado – efetivado com a promulgação da Constituição de 1988 – lança as bases que criam e 

consolidam a possibilidade do exercício do controle social no sistema democrático e de 

administração pública no Brasil (DA SILVA, 2017; FIGUEIREDO, 2016; SERRA e 

CARNEIRO, 2012). Da Silva (2017) destaca o artigo 37, referente à administração pública, 
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como um dos principais elementos da carta que preconizam o controle social. Já Serra e 

Carneiro (2012) destacam, também, o artigo 74, que versa sobre a organização dos poderes. 

Neste sentido, são considerados instrumentos de controle social todos aqueles colocados à 

disposição e que possam ser utilizados pelos cidadãos para participação através de 

manifestação de interesse, denúncias, representações etc. (SERRA e CARNEIRO, 2012). 

Como aponta Da Silva (2017, p. 221): “Os principais instrumentos de controle social no 

Brasil são: Conselhos de Política Pública, observatórios sociais, orçamento participativo, 

audiência pública e consulta”. Não obstante, destacamos também o mecanismo da auditoria 

cívica – um dos principais elementos da iniciativa apresentada. 

Por fim, ressalta-se o modelo de aplicação dos dispositivos de controle social empregados 

pelo Estado brasileiro. Segundo Serra e Carneiro (2012), a estratégia utilizada foi a de se 

adotar os dispositivos sociais como elementos de alavancagem do controle institucional. Ou 

seja, buscou-se a integração de fato entre os componentes do SCAP. 

 
A principal estratégia utilizada para se erguer o controle social, uma vez inserido na 

cf/88, foi situar suas principais ferramentas — ouvidorias, canais de recepção para 

denúncias, representações e consultas — junto aos controles interno e externo da 

administração, já então existentes, os quais, por sua vez, viram-se reforçados pelo 

novo texto constitucional [...] Ao situar junto aos controles interno e externo da AP 

[administração pública] ferramentas para ação do controle social, o que o Estado faz 

é, de um lado, instrumentalizar a formação de parcerias entre a sociedade e a 

administração, propiciando a participação popular na condução da conformação da 

ação pública, e, de outro, reforçando os controles interno e externo, que passam a 

utilizar o controle social como ferramenta para o aprimoramento de suas atividades 

típicas. (SERRA e CARNEIRO, 2012, p. 48) 

 

Torna-se evidente, portanto, como a categoria de controle social se torna basilar para a 

condução da Administração Pública. Os elementos constitucionais promulgados na 

Constituição de 1988 conferem um papel central ao exercício da cidadania no processo de 

formulação das políticas públicas. Contudo, como apontado anteriormente, o controle social 

não é um dever ou obrigação. Trata-se de um direito que deve ser exercido voluntariamente 

através da prática cidadã. É exatamente devido a esta propriedade voluntarista que se torna 

essencial a implementação e posterior análise aprofundada do impacto de iniciativas de 

educação como o “Estudantes de Atitude”. O projeto possibilita a prática imediata da 

auditoria cívica, como ferramenta para o exercício do controle social, por meio das etapas 

apresentadas anteriormente e que constituem o processo de gamificação que caracteriza a 

iniciativa. Para além do impacto imediato na rede estadual de ensino em Goiás, o “Estudantes 

de Atitude” promove o contato de jovens com as práticas de controle social e cidadania a 

partir de sua formação escolar. Colabora, assim, com a construção de uma cultura política 
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orientada para a prática cidadã e o exercício dos direitos de governança democrática previstos 

na carta constitucional e nos documentos associados ao compromisso do estado brasileiro  

com a educação. 

 

2. Estudantes de Atitude – Gamificação, Inovação e Controle Social nas Escolas 

Públicas do Estado de Goiás 

 

De forma a se compreender o funcionamento metodológico do projeto “Estudantes de 

Atitude”, o primeiro elemento a ser brevemente apresentado diz respeito ao mecanismo de 

gamificação responsável pela regência do fluxo de atividades proposto ao logo da iniciativa. 

A gamificação se refere a uma abordagem de aprendizado orientada à utilização de 

atividades lúdicas como instrumento de internalização do conhecimento. Como expõe Erenli 

(2013), a execução de atividades lúdicas como instrumento de difusão de práticas e 

conhecimento é inerente à formação do individuo desde sua infância. Contudo, tais práticas 

são paulatinamente retiradas do ambiente de aprendizagem conforme se percebe que os 

indivíduos adquirem as habilidades básicas para a execução de atividades mais complexas. 

Observando seres humanos ou animais jovens, você pode testemunhar que o 

aprendizado básico é feito através de brincadeiras. Esse comportamento lúdico 

continua enquanto o animal é adolescente, mas é interrompido assim que se torna 

adulto. Comparando essa situação com seres humanos jovens, como estudantes, 

pode-se notar que a educação usando elementos lúdicos geralmente cessa depois da 

escola primária. Considerando o fato de que os alunos já adquiriram as habilidades 

para aprender e avançar usando cenários de jogos, não é compreensível o porquê 

desse método não ser usado para educação. Ainda mais, a indústria de jogos está 

gerando receitas na casa dos bilhões. Os jovens aprendizes de hoje adquirem 

habilidades e um método para aprender usando jogos em suas vidas cotidianas, mas 

precisam usar outros métodos para obter sucesso na escola ou na universidade. Essa 

situação precisa ser sanada e, nos últimos cinco anos, um número crescente de 

professores e pesquisadores reconheceu isso e cunhou o termo "gamificação". 

(ERENLI, 2013, p. 15, tradução nossa) 2
 

 

Como se torna evidente, práticas de gamificação vem ganhando cada vez mais espaço 

como um instrumento alternativo de transmissão do conhecimento, rompendo barreiras 

conservadoras de aprendizagem e proporcionando aos jovens – naturalmente imersos em um 

mundo de jogos e atividades, especialmente no contexto da era digital e rápida difusão de 

 
 

2 “Taking a look at young human beings or animals, you may witness that basic learning is done playfully. This 

playful behavior continues as long as the animal is adolescent but stops as soon as it becomes a grown-up. 

Comparing this situation to young human beings such as students, one may notice that education using playful 

elements usually stops after elementary school at the latest. Considering the fact that students have already 

acquired the skills to learn and advance by using gaming scenarios, it is not comprehensible why this method is 

not used for education. Even more, the gaming industry is generating revenues in the billions. Today’s young 

learners gain skills and a method to learn by using games in their everyday lives but have to use other methods to 

be successful in school or at university. This situation needs to be remedied, and over the past five years an 

increasing number of teachers and researchers has recognized this and coined the term "gamification".” 
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informações – um canal eficiente e que incentiva o desenvolvimento pessoal através da 

proposição de elementos lúdicos em seu cotidiano de aprendizado. 

Mas, afinal de contas, o que é gamificação? Uma frutífera definição é dada por Signori 

e Guimarães (2016): “A gamificação é um conceito poderoso e flexível que pode ser 

facilmente aplicado a qualquer problema, que será resolvido por meio da influência humana, 

da motivação e comportamento, no qual se utiliza o processo de pensamento de jogo e 

mecânica do jogo para envolver os usuários.” (SIGNORI e GUIMARÃES, 2016, p. 71-72). 

Desta forma, alguns elementos do processo de gamificação podem ser apontados 

como mecanismos que proporcionam maior engajamento no processo de aprendizagem, sendo 

eles: desafios, regras específicas, estimulo à interatividade, existência de feedbacks e 

quantificação de resultados (ORLANDI et al., 2018). Tais elementos confluem no sentido de 

estabelecer uma dinâmica processual que alça o aluno à posição de protagonista. Neste 

sentido, o estudante deixa de ser um elemento passivo e receptor de informações, para se 

tornar parte ativa da construção de seu conhecimento adquirido. 

Nesta linha, a metodologia adotada pelo “Estudantes de Atitude” se insere exatamente 

em tal contexto – de utilização de mecanismos de gamificação com objetivo de tornar o 

indivíduo protagonista de seu próprio processo de aprendizagem. Ao aliar tal caráter 

metodológico ao contexto de difusão das práticas de controle social, exercício da cidadania e 

prevenção à corrupção, o projeto revela um caráter altamente inovador e com profundo 

potencial para impacto na execução das políticas públicas e consolidação de boas práticas na 

administração pública brasileira – efetivando, de fato, os mecanismos de controle social e 

cidadania já apresentados e presentes na Constituição Federal. Assim sendo, a proposta do 

“Estudantes de Atitude” se difere das usuais políticas públicas e mecanismos institucionais 

orientados ao fomento do controle social e cidadania – que, tradicionalmente, apresentam um 

teor mais expositivo e teórico, com ausência de incentivos para que seus participantes 

materializem empiricamente os elementos absorvidos. 

No que tange à execução do projeto, ressalta-se que este é fruto da colaboração entre 

dois órgãos públicos vinculados ao poder executivo de Goiás: a Controladoria-Geral do 

Estado (CGE-GO) e a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC). O primeiro destes órgãos 

foi responsável pela idealização e formulação das diretrizes do projeto, bem como de seu 

planejamento estratégico para implementação. Já a Secretaria de Educação exerceu o papel de 

ponte de conexão entre os instrumentos desenvolvidos pela equipe organizadora do projeto e 

as instituições de ensino públicas vinculadas à rede estadual de Goiás – proporcionando, 

assim, um maior contato das escolas e maior engajamento por parte destas. 
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Metodologicamente, as escolas participantes integram uma competição lúdica – em 

consonância com os preceitos da gamificação anteriormente apresentados nesta seção. Neste 

sentido, as iniciativas adotadas pelas instituições são avaliadas e ranqueadas, com o intuito de 

identificar aquelas com melhor desempenho para fins de premiação. Ao longo da competição, 

as instituições de ensino são submetidas a quatro etapas. 

A primeira etapa se refere à adesão voluntária da instituição de ensino. Cabendo à 

CGE-GO e à SEDUC a divulgação do edital e incentivo para participação. Com o intuito de  

se contemplar todas as localidades do Estado, foi realizado um cálculo de proporcionalidade 

referente a cada Coordenação Regional de Educação – totalizando 40 coordenações em Goiás 

– contudo, em função de ser uma edição piloto, o ano de 2019 contemplou 6 regionais do 

estado. Cada coordenação recebe um número pré-determinado de vagas que passam a ser 

preenchidas conforme ordem de inscrição. Na primeira edição da iniciativa, foram delimitadas 

como participantes as regionais de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Inhumas, Goiás 

e Rio Verde, que juntas, totalizam 36 (trinta e seis) municípios. Além das regionais de 

educação, foram disponibilizadas inscrições para instituições ligadas ao sistema 

socioeducativo. Ao fim desta etapa, aderiram ao projeto 103 estabelecimentos de ensino, de 

21 munícipios. Além de 2 instituições do socioeducativo das cidades de Formosa e Luziânia – 

um escopo reduzido, em função da iniciativa estar na execução de seu piloto. 

 

Figura 1 – Quantitativo de Instituições de Ensino participantes do “Estudantes de 

Atitude” em 2019 
 

Fonte: Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO) 
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A segunda etapa consistiu no treinamento de professores-orientadores, designados pela 

instituição de ensino. O professor orientador é responsável por formar uma equipe de, no 

mínimo, 40 (quarenta) alunos – de caráter misto, e contendo estudantes matriculados a partir 

do 6º ano do Ensino Fundamental. Ressalta-se que a figura do professor-orientador foi de 

suma importância no que tange o engajamento efetivo por parte da instituição e seus 

estudantes. O professor executou o papel de intermediador e facilitador na execução das 

tarefas apresentadas pela equipe organizadora e executada pela própria comunidade escolar da 

instituição de ensino. Ao longo da execução do piloto do “Estudantes de Atitude”, um dos 

principais elementos de sucesso da iniciativa como política pública foi justamente a 

efetividade no intercâmbio de informações com tais agentes educacionais. 

A terceira etapa se refere à auditoria cívica. A auditoria é orientada por roteiros 

disponibilizados via aplicativo móvel, direcionando os estudantes a um exame minucioso e 

sistemático do ambiente escolar. As informações produzidas pela auditoria possibilitam que a 

comunidade proponha intervenções, impactando diretamente na realidade orçamentária, 

administrativa e pedagógica. Essa experiência contribui para que, no futuro, esses jovens 

sejam protagonistas de outras intervenções na vida pública. A execução da auditoria cívica se 

configura como o pilar central do projeto, uma vez que tem impacto direto na realidade 

escolar. Com a efetivação de tal atividade, foi possível constatar que os estudantes das 

instituições participantes internalizaram e enraizaram seu papel como protagonistas do 

ambiente escolar. Os alunos e jovens participantes da iniciativa puderam constatar que 

também possuem responsabilidade na conservação do patrimônio público, colaborando para a 

manutenção e maior efetividade da gestão escolar e pública. 

A última etapa se refere ao diagnóstico do problema, à avaliação de suas causas, a 

identificação de soluções e a proposição de realização de uma dessas soluções, que consiste 

no desafio especial. Mediante o diagnóstico apontado, as escolas são incentivadas a 

desenvolver um plano de ação. Os planos de ação desenvolvidos tiveram como base os 

problemas diagnosticados na etapa anterior – ou seja, a auditoria cívica. Nota-se, portanto, 

que as etapas gamificadas propostas pelo projeto apresentam uma profunda correlação e se 

complementam. Os jovens da rede estadual de ensino goiana foram motivados a não apenas 

realizarem um diagnóstico de seu ambiente escolar, mas também a agir como um agente 

transformador e protagonista de seu cotidiano – outra constatação que revela o sucesso da 

adoção de uma metodologia lúdica para execução do controle social e cidadania. 

Não obstante, além do próprio desafio de sua instituição, a comunidade é incentivada a 

refletir acerca do controle social e do combate a corrupção, por meio de atividades pré- 
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determinadas pela iniciativa dos Estudantes de Atitude. Este ano, por exemplo, foi proposta a 

tarefa especial “Olho no Óleo”, em parceria com a SANEAGO, companhia de tratamento de 

água e coleta de esgoto, e a missão especial “Game da Cidadania”3 com o apoio da 

Controladoria-Geral da União. No que tange tais atividades complementares, é importante 

ressaltar a percepção de um notório efeito spill-over, ou de transbordamento. O engajamento 

proporcionado pela gamificação – uma vez que tais tarefas também receberam um 

quantitativo de pontuação válido para a classificação final da competição entre as escolas – se 

materializou em resultados eloquentes no que tange a participação das instituições e seus 

estudantes. No “Game da Cidadania”, por exemplo, o Estado de Goiás foi responsável por 

mais de 5 mil participações (ver figura 2) – superando unidades federativas como São Paulo e 

Minas Gerais, que possuem um quociente populacional muito mais expressivo – e 

conquistando três dos dez prêmios da etapa nacional. 

Figura 2 – Quantitativo de Participações no “Game da Cidadania” por Unidade 

Federativa 
 

Fonte: Controladoria-Geral da União (CGU) 

 

Ao fim da vigência do projeto, instituições são avaliadas e recebem pontuações 

equivalentes a seu desempenho nas etapas anteriormente descritas. Um ranking é elaborado, 

permitindo identificar e premiar aquelas que apresentaram desempenho de excelência com a 

transferência de recursos financeiros essenciais para que tais instituições dêem continuidade 

as práticas transformadoras desenvolvidas no escopo do “Estudantes de Atitude”. 

Em síntese, com a realização da edição piloto do “Estudantes de Atitude” no ano de 

2019 foi possível perceber de maneira empírica o potencial transformador que uma 

3 O Game da Cidadania é uma iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU), consistindo em uma série de 

atividades lúdicas e perguntas referentes ao exercício da Cidadania. 
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metodologia baseada na gamificação pode se configurar como um importante incentivo a 

consolidação das práticas de controle social no Estado Democrático. O engajamento 

apresentado por instituições de ensino, professores e alunos da rede pública do Estado de 

Goiás foi altamente motivador e gerou grandes repercussões. Para o ano de 2020, por 

exemplo, o Ministério da Família e dos Direitos Humanos incentivou a replicação da 

iniciativa em outras dez unidades federativas, utilizando o case do Estado de Goiás como 

exemplo e modelo para sua implementação. 

 

Conclusões 

 
A argumentação anteriormente apresentada torna evidente o caráter transformador do 

“Estudantes de Atitude” como política pública de fomento e efetivação dos dispositivos de 

cidadania e controle social presentes na Constituição Federal. 

A execução de práticas de controle no âmbito da Administração Pública se configura 

como um elemento basilar para manutenção da governabilidade em um sistema democrático. 

O controle se refere à execução de práticas que mantenham o processo de gestão 

governamental em consonância com seus devidos fins e planejamento pré-estabelecido. 

Vimos, também, que a prática de controladoria pode ser executada pelo menos de duas 

maneiras: o controle institucional propriamente dito e o incentivo a execução do controle 

social por parte de seus cidadãos. 

A idealização e implementação do “Estudantes de Atitude” se relaciona diretamente a 

esta segunda natureza das práticas de controladoria. Conforme os preceitos que regem o 

sistema democrático brasileiro – tal qual estabelecidos na Constituição Federal de 1988 – o 

exercício ativo da cidadania e do controle social, por parte de seus cidadãos, se configuram 

como um dos pilares da gestão democrática do Estado. Contudo, embora tais dispositivos 

estejam presentes na carta magna federal, nota-se que a democracia brasileira tem encontrado 

obstáculos para efetivar a participação popular em seu processo de tomada de decisões. 

Assim sendo, a iniciativa desenvolvida pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás e 

a Secretaria Estadual de Educação apresenta como grande finalidade a construção de uma 

cultura política participativa, cidadã, transformadora e que seja capaz de se apropriar dos 

mecanismos presentes na legislação. Iniciativas e políticas públicas desta natureza tem se 

demonstrado cada vez mais necessárias em um contexto no qual o sistema democrático 

nacional vem sofrendo turbulências oriundas da exposição de casos de corrupção de grande 

magnitude – especialmente após a deflagração da Operação Lava Jato. 
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Outro elemento apresentado e que se configura como crucial para compreensão da 

natureza do projeto e resultados obtidos pelo “Estudantes de Atitude” se refere a sua 

metodologia gamificada. Tradicionalmente, iniciativas de intervenção orientadas para o 

exercício da cidadania, prevenção a corrupção e controle social apresentam um teor mais 

expositivo – e, portanto, encontram dificuldades para fazer com que o cidadão transponha a 

barreira entre teoria e práticas empíricas. A inovação metodológica proposta pela iniciativa da 

CGE-GO busca combater diretamente tal deficiência. Os estudantes e professores que 

compõem a rede pública de ensino do Estado de Goiás não são meros agentes passivos. 

Ao longo das etapas anteriormente descritas, os estudantes goianos foram incentivados 

a realizar uma série de intervenções e ações que remetem a cidadania e participação ativa na 

gestão democrática do sistema educacional. Em conjunto com a equipe de professores- 

orientadores das mais de 100 escolas participantes, estes alunos puderam vivenciar uma 

experiência inovadora – na qual, pela primeira vez, muitos destes jovens sentiram-se, enfim, 

uma parte integrante do ambiente escolar em que convivem. A execução da auditoria cívica, 

diagnóstico dos problemas e formulação de um plano de intervenção autônomo e coletivo 

demonstram como pequenos incentivos podem desencadear ações transformadoras. 

Por fim, ressalta-se que o caráter inovador do projeto evidencia a existência de uma 

demanda por maior incentivo a ações de controle social e cidadania. O efetivo engajamento e 

resposta positiva, por parte dos jovens estudantes, demonstram que há espaço para ações que 

de fato efetivem o exercício da cidadania, desde que estas sejam capazes de romper com as 

metodologias tradicionalmente adotadas e ousem buscar outros mecanismos para promoção 

do engajamento. Espera-se que com a perenização e consolidação do projeto nos últimos anos 

– bem como sua expansão, a partir de 2020 – o Estado de Goiás caminhe em passos largos 

para a construção de uma cultura política cidadã em seus jovens. 
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