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... 

eu não sei bem a resposta   

da pergunta que fazia,   

se não vale mais saltar   

fora da ponte e da vida   

nem conheço essa resposta,   

se quer mesmo que lhe diga   

é difícil defender,   

só com palavras, a vida,   

ainda mais quando ela é   

esta que vê, severina; 

mas se responder não pude  

à pergunta que fazia,  

ela, a vida, a respondeu  

com sua presença viva.  

 

E não há melhor resposta   

que o espetáculo da vida:   

vê-la desfiar seu fio,   

... 

vê-la brotar como há pouco   

em nova vida explodida,   

mesmo quando é assim pequena   

a explosão, como a ocorrida;   

como a de há pouco, franzina;   

mesmo quando é a explosão   

de uma vida severina.1 

João Cabral de Melo Neto 

                                                 
1 Trecho final da obra Morte e Vida Severina. 



RESUMO 
 
 
Trata-se de pesquisa exploratória ambientada no Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco que pretendeu levantar a discussão quanto à atuação dessas Cortes como 
instrumento de cidadania. A valorização da temática da cidadania, nos últimos anos, 
especialmente desde a promulgação da Constituição de 1988 – chamada, por isso, de 
constituição-cidadã, alinhou-se a um processo de atualização institucional cujo 
direcionamento tem sido aproximar governo, instituições e sociedade. A partir da 
adoção, desde 2000, de seu slogan-função, procura-se identificar qual o significado de 
cidadania para entidade, bem como se os entendimentos identificados divergem 
conforme seus integrantes constituam a Superior Administração e corpo julgador do 
órgão, entrevistados no processo, ou seus demais segmentos - aos quais foram aplicados 
questionários (hipótese principal). Inclui um levantamento histórico sobre a temática, 
alem da discussão corrente sobre alguns meandros conceituais que se apresentam como 
pano de fundo ao estudo. Os resultados evidenciam uma tendência associada aa garantia 
dos direitos civis, alem da necessidade de se empreender maior divulgação as atividades 
do órgão, no sentido de constituir, para a sociedade, verdadeiro instrumento de 
cidadania.   
 
Cidadania. Tribunais de Contas. Institucionalismo. Representações e práticas políticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 
It’s an exploratory study that has taken place at the Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco, which purpose was to offer a discussion about how these courts are acting 
as citizenship instrument. In last years, the importance of citizenship subject, especially 
since 1988, is in accordance with an up to date process into public organizations, which 
directions have been intended to bring together govern, public departments and society. 
Based on its slogan, adopted in 2000, this work try to identify the meaning of 
citizenship for this organization, and knowing if the understandings are the same for the 
Counselors and administration members (they had been interviewed) and regular 
employees (they answered some questions). It also included a historical research and 
nowadays views about citizenship and its various aspects. The results show a tendency 
for the guarantee of civil rights, and the necessity for publicizing its activities as the 
way to make the slogan come true, becoming a real instrument for citizenship.       
 
Citizenship. Court of Accounts. Institutionalism. Politics representation and practice. 
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1 Considerações Iniciais 
 
1.1 Introdução 
 
 

A bandeira da cidadania, apesar de presente nas lutas históricas do povo brasileiro2, 

foi especialmente valorizada a partir da segunda metade da década de 1980 - momento em que 

o país saía de uma ditadura militar e ganhava, em 1988, uma nova constituição – chamada 

cidadã, por reunir em seu bojo amplo espectro normativo assecuratório de direitos sociais, que, 

historicamente, não eram observados. 

Este panorama engendrou uma dinâmica geral de atualização institucional no 

Brasil, especialmente no que respeita aos órgãos vocacionados à defesa dos interesses da 

sociedade, a exemplo do Ministério Público e dos Tribunais de Contas - a quem cabe fiscalizar, 

controlar e orientar a aplicação dos recursos públicos.  

No quadro das relações institucionais, as Cortes de Contas apresentam status 

peculiar: inserem-se na estrutura do Estado (embora não integrem nenhum dos poderes, 

caracterizando-se como entes autônomos) e possuem, ao mesmo tempo, a função de fiscalizá-

lo, o que já lhes pressupõe um distanciamento deste (Estado), por sua autonomia e 

imparcialidade, como legítimas representantes dos interesses sociais, encampando, 

eventualmente, até demandas contra o próprio ordenamento estatal a qual pertencem - em prol 

do bem maior e público.  

Nesse sentido, em uma sociedade democrática preocupada com a efetividade de 

suas leis, a presença e a atuação constante dos Tribunais de Contas afigura-se fundamental para 

a construção da cidadania. Alinhando-se a este norteador, trilhado desde os primórdios da 

Carta Constitucional, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco adotou tal pressuposto na 

                                                 
2 As mobilizações do povo pela volta do Estado de Direito, rompido com o golpe de 1964, e a luta pela Anistia 
em 1979 são alguns exemplos da história que podem remontar até mesmo ao episódio de João Cândido 
Felisberto, o Almirante Negro, que liderou em 1910 um levante contra os castigos físicos infligidos aos 
marinheiros da armada brasileira. 
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missão institucional (formulada em 2004) e slogan-função (divulgado desde 2000), conforme 

se observa, respectivamente, adiante:  

Missão – Desempenhar o papel constitucional de fiscalizar, controlar e orientar a aplicação 

dos recursos públicos, estimulando o exercício da cidadania. 

 

Slogan – Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco: instrumento de cidadania. 

Ora, identificar-se como instrumento de cidadania ou inserir, em sua missão, o 

compromisso de estimular o seu exercício, evoca o imediato questionamento sobre que 

cidadania é essa (à qual aludem os dizeres)?   

No intuito de se ampliar conhecimentos e discussões acerca do funcionamento dos 

Tribunais de Contas, em um país como o Brasil (de extremas desigualdades social e regional), 

impõe-se, a partir do problema central, discutir ainda outras questões: que significa ser 

instrumento dessa cidadania? Como se pretendeu estimular o seu exercício? Identificadas 

contradições entre os valores propalados e a prática política e administrativa desenvolvidas 

pelo órgão, como estão sendo monitoradas? Qual a importância de uma aderência nesse 

mister?  

Notando que tais reflexões voltam-se à identidade organizacional do órgão, 

delineada a partir do conjunto de seus valores, missão e visão, importa – precipuamente – 

conhecer qual o entendimento sobre àquelas proposições, sob o olhar mais interno da 

instituição. Ou seja, na perspectiva de seus integrantes em todos os segmentos operacionais e 

níveis, desde os membros do Conselho até os servidores à disposição (vindo de outros órgãos e 

entidades) e contratados. 

O enfoque proposto, para o levantamento das percepções e expectativas dos 

servidores, considera que são eles que formam o contexto subjetivo que dá sentido e vida às 
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instituições, mormente àquelas desta espécie - identificadas como de controle pela sociedade, e 

que constituem a substância da convivência civil em regimes democráticos. 

Para além da discussão dos novos procedimentos democráticos3, interessa conhecer 

em que medida esta nova realidade se reflete no entendimento, atitudes e procedimentos de 

seus servidores, e em que nível e se impactam (em suas atividades) a atuação do Tribunal de 

Contas. De modo que o resultado de tais observações possa viabilizar ao órgão uma melhor 

orientação e/ou alinhamento de seus objetivos estratégicos e a consecução de suas respectivas 

metas. 

Mesmo considerando as limitações da pesquisa, os dados coletados trazem a 

opinião dos servidores frente à atuação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco- 

TCE/PE, buscando-se identificar e avaliar a ocorrência de um conceito organizacional de 

cidadania e quão ajustado poderia estar à noção conceitual correlata levantada a partir da 

literatura pesquisada.  

Outra premissa seria a de que o desempenho dessa instituição e a sua capacidade 

para atender de maneira mais ou menos eficiente o interesse coletivo não resultam só de 

arranjos institucionais e dos incentivos que eles possam criar, mas ainda dependeriam das 

atitudes e posicionamentos dos representantes eleitos, da população atendida, e, especialmente, 

de seus integrantes - servidores públicos que, em simples análise, efetivamente formam os 

órgãos (PUTNAM, 1995).  

O desenvolvimento desses questionamentos buscou enfocar a prática política das 

entidades de controle e sua ligação e responsabilidade com o surgimento de uma cidadania 

fundada numa lúcida participação dos atores, considerando-se a importância e contribuição 

                                                 
3 Como, por exemplo, as mais diversas formas de orçamento participativo, cfe. Teixeira (2002) 
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dessas experiências micropolíticas e de uma reflexão sobre o fenômeno institucional 

participativo e, a partir daí, apresentar a consolidação das reflexões levantadas.  

O estudo realizado, ancorando-se na adoção, em 2002, do slogan institucional: 

Instrumento de Cidadania, pretendeu abordar os entendimentos identificados nos grupos focais, 

seu alinhamento histórico, acadêmico e com a atuação do referido órgão.  

Para isso, buscou-se identificar a percepção de seus integrantes quanto à temática 

adjacente ao uso e divulgação do referido slogan, conforme já comentado, de modo a levantar 

o entendimento que melhor traduza seu significado e as responsabilidades e/ou possibilidades 

institucionais correlatas.    

Mesmo diante de uma progressiva mudança de foco, a análise acadêmica da 

experiência democrática brasileira - em que pese os muitos trabalhos que destacam a 

precariedade da cidadania e da democracia política4 -  ainda se encontra aquém da magnitude5 

da esfera institucional do cidadão, sendo insuficientes as contribuições que buscam mensurar a 

ocorrência de ações destinadas a sua promoção.  

Independente da abordagem ou do objeto da análise, em geral, o foco ainda tende 

para a aparelhagem do Estado e a adoção desta ou daquela política, mesmo que se concorde 

que atender o cidadão esteja longe de ser tema irrelevante para o sistema democrático do país6.  

Neste sentido, um dos muitos aspectos freqüentemente ignorados é o das 

representações e instituições políticas e sociais. Desta forma, é preciso começar a levantar o 

véu que cobre essa face tão importante quanto desconhecida da política democrática no Brasil.  

Enfoques clássicos que discutem o papel dos atores e entidades, embora 

extremamente importantes e fundados em bases reais, deixam de levar em consideração que, 

no Brasil, sobretudo a partir dos anos 90, a atuação, as decisões e posicionamentos sociais, 

                                                 
4 Além do trabalho de Vitor Nunes Leal, consultou-se também o texto de Clementino (1997), que analisa o 
fenômeno que denominou "mandonismo local". 
5 Cfe. Almeida&Carneiro, op.cit.  
6 Ames (2003), apesar de considerar a importância do poder local na formulação e implantação da agenda 
governamental, centra no governo federal a análise do tema. 
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encampados através de uma postura mais orientadora (ou preventiva) dos órgãos de controle, 

passaram a um papel de  destaque no cenário social e político.  

De fato, alguns embates políticos e administrativos vêm sendo (até) 

antecipadamente levantados, esclarecidos ou mediados, no seio da sociedade, através de ações 

provocadas às, ou pelas, Corte de Contas, mas, mesmo que tal aspecto esteja mais evidente, 

ainda são pouco freqüentes os estudos sobre a atuação de instituições de controle como 

Tribunais de Contas, sua relação com os poderes constituídos, outras entidades e a sociedade a 

que servem - quer representada pelas casas legislativas, quer diretamente.  

Os trabalhos sobre tais Cortes de Contas vêm, no mais das vezes, das áreas jurídica 

e contábil e enfatizam aspectos formalísticos ou orçamentários da administração pública, 

envolvendo posicionamentos legais conflitantes, resolução de conflitos de competências ou, 

ainda, trabalhos descritivos destinados ao mapeamento das características mais genéricas desse 

órgão (julgamentos de prestações de contas anuais, atos de aposentação, legalidade de 

concursos, contratos e despesas, admissão de pessoal, dentre outros).   

Na estrutura do Estado, os Tribunais de Contas, sendo responsáveis pela 

apresentação aos legislativos de pareceres para aprovação, com ou sem ressalvas, ou rejeição 

de contas públicas, não somente gozam de hierarquia na estrutura do Poder, mas também ditam 

como os desenhos normativos, traduzidos em leis, decisões e atos administrativos, devam ser 

executados.   

Com a possibilidade de interferir na correta aplicação e gestão dos recursos 

públicos, seja nas esferas estadual ou municipal, seja agindo onde as entidades federais, o 

Ministério Público e a Secretaria de Fazenda estaduais não alcançam, por questões técnicas, 

estas Cortes vêm buscando adequar-se a questões de eficácia, eficiência e efetividade em suas 

ações, inclusive naquelas cujo impacto se faça sentir especialmente em benefício do cidadão.  
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Este Trabalho de Conclusão do Mestrado - TCM encontra-se simplesmente 

estruturado, apresentando o referencial teórico, que segue esta introdução, um capítulo que 

desenha os meandros históricos da temática cidadania e suas noções conceituais mais 

populares; nos dois capítulos subseqüentes alude-se às cortes de contas, em linhas gerais, e 

particularmente ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, onde se ambientou a 

pesquisa. Adiante, em capítulos específicos, traz-se os resultados da pesquisa realizada e as 

discussões correlatas, aos quais se seguem as conclusões e sugestões decorrentes do estudo 

realizado. 

Neste texto, há comentários de diversos autores consultados. Entretanto, seguiu-se, 

como linhas mestras, os estudos insertos nas obras de PINSKY e CARVALHO, nas referências 

à cidadania, COSTA, na apresentação das Cortes de Contas, além de HALL&TAYLOR e 

GOODIN, para a base teórica.  

 

1.2.   Meandros Teóricos 

 

A cidadania moderna, expressa pela integração às ações e aos processos políticos - 

seja através da participação no governo ou do controle social, na sociedade (via garantia de 

direitos individuais) e no patrimônio coletivo (via justiça social), ainda constitui, consoante 

afirmam autores como CARVALHO (2001), uma realidade distante do cotidiano brasileiro, 

em que pesem as inegáveis conquistas das últimas décadas.  

O fato de a dita incorporação da sociedade brasileira às estruturas do poder político 

não ser fruto de um movimento social (literalmente) revolucionário ou mesmo de uma luta 

mais aguerrida ou organizada, por direitos civis, dificulta, segundo aquele autor, em nosso 

modelo de Estado - que valoriza uma cultura política patrimonialista e a pessoa do governante 

em detrimento da do cidadão, a visão do poder público como garantidor dos direitos de todos. 
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A inclusão da preocupação com a questão social, em nossa Carta Magna, com 

ênfase na participação da população na administração dos recursos públicos, na qual se insere 

a ampliação das atribuições e ações de controle externo – pelas Cortes de Contas do país, 

evidencia que tal abordagem, para além de um assunto lateral, constitui temática central de 

nosso ordenamento estatal, impactando a própria configuração legal do Estado, desenhado 

como Estado Democrático Social de Direito, com o claro propósito de modificação da 

realidade social.  

Alinhando-se ao entendimento de que o controle, constituindo etapa integrante do 

processo de gestão, não poderia dele permanecer dissociado, o TCE/PE vem desenvolvendo 

estratégias de aproximação com o cidadão, além da disposição de se abrir à sociedade, mesmo 

que de maneira ainda incipiente, suas portas ao conhecimento de dados e processos, à 

avaliação de suas atividades e à participação popular.  

Tal estratégia encontra base teórica em pressupostos de accountability, abrangendo 

desde indicativos de transparência em suas ações, que gera e dissemina controle externo social 

e de responsabilização de administradores públicos, não apenas pela adequada aplicação dos 

recursos que lhes foram confiados, mas pela otimização e avaliação de impacto dessa 

utilização. 

Alinha-se ainda às discussões quanto ao novo institucionalismo, quanto à analise 

dos entendimentos internos decorrentes da adoção do slogan-função, enfocando a temática da 

cidadania, consonante ao papel multifacetado das cortes de contas, em um Estado 

democrático, de fiscal da coisa pública e promotor de accountability e de interação com o 

cidadão, notadamente quanto as estratégias de empowerment. 
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A informação disponibilizada tempestivamente e em quantidade e qualidade 

adequadas implicam aumento da confiança do cidadão em seus governantes7, constituindo, de 

fato, em instrumento de transparência.  

Nesse sentido, O’DONNELL (1997) desenvolveu o conceito de accountability 

horizontal8, considerando a necessidade de criação e articulação de uma teia de órgãos e 

entidades (os tribunais de contas, inclusive), no âmbito do aparato estatal, cujo contato regular 

e permanente viabilizasse o controle da gestão dos recursos públicos.   

Assim, a atuação dos Tribunais de Contas como instrumento de cidadania, além de 

possibilitar o acesso a informações e a existência de mecanismos de participação popular, vem 

legitimar seu papel e suas ações junto à sociedade a que serve. 

Ainda merece registro que, excetuando-se o êxito de algumas iniciativas, o 

processo de reforma do aparelho estatal empreendido no Brasil, nos últimos anos, não tendo 

sido adequadamente priorizado, encontra-se inacabado. 

Nada obstante, com o processo de descentralização pós 1988, intuído na 

necessidade de tornar o aparato estatal mais permeável ao interesse público, verificou-se a 

ocorrência de inovações em termos de gestão pública, que passaram a ser incorporadas aos 

processos e procedimentos da administração pública. 

Destaca-se, dado aos fins da pesquisa, apenas os benefícios políticos associados a 

incorporar-se a participação popular nas escolhas públicas, de forma direta, a exemplo do 

instituto do orçamento participativo. Essa aproximação com os atores sociais permitiu maior 

controle sobre o Estado e os meandros de seu aparato, além da percepção das dificuldades e 

responsabilidades pelos problemas da comunidade, constituindo elemento essencial e 

estruturante desse novo desenho institucional.  

                                                 
7 A esse respeito ver ANTUNES, Eugênio. Reinventar a Governação Reforçando a Cidadania. In A Reinvenção 
da Função Pública. Instituto Nacional de Administração – INA. Lisboa, Portugal. 2002. Pp.133/134. 
8 O`DONNELL, Guilhermo. Horizontal Accountability and New Poliarquies. 1997. Tradução do original inglês 
de Clarice Cohn e Álvaro Augusto Comim. Revista Lua Nova, nº 44, 1998. 
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O monitoramento dessas iniciativas e de sua integração no ambiente no qual se 

inserem, revestiu-se de especial importância porque decorre “da constatação de que inexiste 

em teoria política uma explicação adequada sobre como se constroem novos desenhos 

institucionais na relação público-privado” e como findam por se consolidar, no tempo, como 

experiências consagradas, evidenciando a carência de uma teoria consistente da mudança 

institucional e desse processo de institucionalização (BOSCHI, 1999, in PIRES, 2001). 

Essas iniciativas inovadoras foram observadas tanto em políticas públicas como 

nas atividades de processos e de gestão pública.  

Assim, o ressurgimento de uma maior preocupação com as instituições decorre das 

transformações das instituições sociais. 

De forma simplificada, o Novo Institucionalismo constitui o argumento que 

destaca a organização da vida política, a partir da “introdução de mecanismos que reduzem a 

incerteza social e possibilitam aos diversos atores a construção de expectativas de 

comportamento por parte dos demais” (MARCH & OLSEN, 1983). 

Na busca de uma compreensão de como se processa a vivência social, os neo-

institucionalistas propõem uma análise direcionada às instituições, sua emergência e seu 

desenho, considerando a ênfase quanto ao papel das instituições nas relações com o 

comportamento social de grupos (e organizações) e de indivíduos.   

HALL & TAYLOR (1996, in PIRES, 2001, p. 41), concebem o indivíduo como 

“ente profundamente imbricado no mundo das instituições, com símbolos, “scripts” e rotinas 

que oferecem um filtro para a interpretação da situação e da pessoa, a partir das quais os 

cursos de ação” findam-se construídos. Ou seja, instituições fornecem modelos morais ou 

cognitivos para interpretação ou ação e podem constituir-se, segundo NORTH (1990, in 

PIRES, 2001) de constrangimentos formais – regras, normas, leis, especificamente escritas, ou 

informais – convenções, códigos de conduta, valores, símbolos – não escritos. 
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Para GOODIN (1997), institucionalização conforma o processo em que 

organizações e procedimentos ganham valor e estabilidade, dada à natureza estável, recorrente 

e repetitiva do comportamento social construído nas instituições, como característica 

fundamental desse processo.  

 A estabilidade gerada relaciona-se a uma esperada redução das incertezas, que 

resulta da (a) imposição, controle e aplicação de sanções, pelo descumprimento, e da (b) 

legitimação decorrente da credibilidade que lhe emprestam aqueles envolvidos nos processos 

correlatos.   

Para NORTH (1990, in PIRES, 2001), as instituições podem ser criadas, 

desenhadas ou resultar de uma evolução no longo do tempo, sendo provável, ainda, uma 

combinação dos três “modelos de mudança social”: acidental, surge sem que forças naturais 

ou sociais atuem; evolucionário: apóia-se na biologia, considerando o funcionamento de 

mecanismos de seleção que permeiam o arranjo institucional para a sobrevivência dos mais 

adaptáveis ao ambiente; e intencional, no qual se percebe uma intervenção propositada e 

orientada para objetivos previamente buscados.  

O desenho ou a ocorrência de instituições relaciona-se a um senso de lealdade nos 

indivíduos, capaz de gerar legitimidade e aceitação suficientes e necessárias a uma auto-

imposição correlata e também a uma funcionalidade que indique a produção de resultados que 

justifiquem sua existência.   

Dessa forma, buscando entender como se processa a vida social, o Novo 

Institucionalismo direciona o foco de análise para as instituições e seus processos, 

identificando os seus efeitos sobre o comportamento dos indivíduos e grupos que as integram, 

supondo-se que, de alguma forma, a partir das ações dos mesmos, as instituições produzem 

efeitos sobre os resultados políticos. 
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Tal abordagem institucional pretende compreender como a adoção de certa norma 

ou convenção pode provocar mudanças significativas no mundo sócio-politico. Nesse sentido, 

suporta a busca adjacente à pesquisa quanto à adoção do slogan institucional e seus efeitos, 

inclusive quanto à existência de um entendimento interno sobre a temática cidadania.    

Assim, os achados identificados serão considerados com base nos pressupostos do 

institucionalismo sociológico, basicamente, por tratar de forma mais ampla dos fatores que 

impactam as mudanças organizacionais, e, complementarmente, a partir de alusões, as 

correntes do institucionalismo histórico e da escolha racional.  

Nesse contexto, consubstanciando-se o estudo, cabe-se apresentar as feições 

particulares das correntes – retrocitadas - que compõem o Novo Institucionalismo, com a 

premissa de que “cada uma delas parece fornecer uma visão parcial das forças em ação em 

dada situação ou capturar diferentes dimensões da ação humana” e do impacto institucional 

decorrente (HALL&TAYLOR, 1996, in PIRES, 2001). 

Comparando as três correntes HALL&TAYLOR (2003, p.215-219) alinharam 

similaridades, divergências, pontos fortes e fraquezas teóricas (vide Quadro 1, extraído de 

MATOS, 2006), destacando-se, para fins do estudo, a análise realizada sobre o processo de 

origem e de mudança institucional.  
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Quadro 01 – Origem e Mudança Institucional 

Novo Institucionalismo 
Origem e Mudança das instituições, conforme as três correntes  

Institucionalismo Histórico Institucionalismo 
da Escolha Racional 

Institucionalismo Sociológico 

Pontos Fortes Fraquezas Pontos Fortes Fraquezas Pontos Fortes Fraquezas 
O enfoque neo-
weberiano dado 
a origem das 
instituições 
aumenta o 
realismo das 
analises 

Baseando-se na 
indução, seus 
teóricos 
dedicaram-se 
menos as teorias 
sistematizadas. 

Extremamente 
potente para 
explicar a 
permanência das 
instituições ao 
longo do tempo. 

Explica a origem 
de uma  
Instituição apenas 
pelos 
efeitos de sua 
existência, o 
que reduz seu 
poder 
explicativo; 
 
Abordagem 
excessivamente 
funcionalista; 
 
Exagero quanto 
à eficiência real 
de algumas 
instituições, com 
analises altamente 
voluntaristas; 
 
O paradoxo 
subjacente ao 
postulado do 
equilíbrio não 
permite entender 
por que 
instituições 
mudam. 
 

Desenvolve 
uma 
concepção 
mais ampla das 
razões pelas 
quais uma 
instituição pode 
ser escolhida, 
englobando o 
papel que 
esforços de 
interpretação e 
uma 
preocupação 
com a 
legitimidade 
social podem 
ter nesse 
processo. 
 

Ignora que o 
processo de 
criação e 
reforma 
institucional 
envolve um 
conflito de 
poder entre os 
atores cujos 
interesses 
entram em 
competição. 
 

Fonte: adaptado de Sales (2005, p.65-66), citado in MATOS, 2006. 
 

O Novo Institucionalismo Histórico surgiu em resposta as teorias de grupo e ao 

estrutural-funcionalismo, entre 1960 e 1970, e define as instituições como procedimentos, 

normas e convenções incorporados nas estruturas organizacionais, associando – comumente – 

instituições com organizações formais com suas regras e convenções (HALL& TAYLOR, 

1996).  

O Novo Institucionalismo da Escolha Racional - mesmo contemporâneo ao 

Institucionalismo Histórico, manteve seu isolamento, utilizando instrumentos analíticos 
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oriundos da “nova economia das organizações”, ligados aos direitos de propriedade, rent-

seeking e custos de transação no funcionamento e desenvolvimento de instituições. 

O Novo Institucionalismo Sociológico9 surgiu da teoria das organizações, ainda na 

década de 1970, buscando explicar os motivos que levam as organizações a adotar um 

conjunto especifico de formatos institucionais, procedimentos e símbolos. Ainda enfocam 

como as praticas são disseminadas em diferentes organizações e países, destacando-se, 

consoante HALL&TAYLOR (1996, in PIRES, 2001), três (03) características principais, a 

saber: 

as instituições são definidas de forma mais abrangente, posto que incluem em sua 

estrutura de significados orientadora da ação humana, não apenas regramentos, procedimentos 

e normas, mas também sistema de símbolos, scripts cognitivos e padrões morais, quebrando a 

barreira entre instituições e cultura; 

há uma compreensão distinta sobre o relacionamento entre instituições e ação 

individual que, seguindo os pressupostos da abordagem cultural, interagem de forma 

mutuamente construtiva. O comportamento individual sofre influencia quanto ao que se deve 

fazer e ao que se pode prever fazendo, em um dado contexto; 

proposição de uma abordagem diferenciada para a questão da origem e mudança 

institucional, considerando que “os arranjos não decorrem da busca por maior eficiência 

(meios e fins) para a organização, mas porque aumentam a legitimidade social da organização 

e de seus participantes, como resultado de um processo coletivo de discussão, capaz de 

incorporar um senso crítico sobre as práticas institucionais apropriadas e, por sua vez, 

utilizadas no âmbito das instituições. 

HALL & TAYLOR (2003, in MATOS, 2006) destacam como fraqueza o fato de a 

corrente sociológica privilegiar os processos macro-sociológicos, quando poderia beneficiar-

                                                 
9 Para considerações mais detalhadas sobre o Novo Institucionalismo Sociológico e sua aplicabilidade na analise 
organizacional, ver POWELL & DIMAGGIO (1991), The New Institutionalism in Organizational Analysis. 
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se de uma maior atenção aos processos de conflitos de poder entre os atores cujos interesses 

entram em competição. 

Cabe ainda refletir, embora sem a pretensão de efetuar uma análise mais 

aprofundada, sobre a importância e a centralidade do slogan adotado pelas entidades, quanto 

ao possível impacto social observado internamente, considerando-se os aspectos associados às 

questões da pesquisa. 

Conforme apontado na Wikipédia, “slogan é uma curta mensagem usada como 

uma identificação de fácil memorização agregada a um produto ou serviço”. O slogan' deve 

compreender uma espécie de suporte ou complementação a uma determinada mensagem. 

Ainda está citado, como emblema do slogan, o “brado de guerra (slaugh-ghairn – 

trata-se de corruptela de uma expressão do idioma gaélico), grito usado nos antigos clãs para 

inspirar os seus membro a lutarem pela preservação do grupo”. Nesse sentido, assemelha-se à 

atual conformação `de guerra’ existente no mercado pela disputa pelo consumidor. 

No mundo da publicidade, o slogan é utilizado como forma de destacar os 

atributos, vantagens entre outras na complementação de uma mensagem comercial. Nos 

termos da wikipédia “o slogan é uma frase mnemônica, com a finalidade de manter-se na 

mente do consumidor ratificando certas características: a personalidade - que conceitua o 

produto frente ao seu usuário; a identidade ou a denúncia dos atributos do produto é uma das 

características mais importantes somada à facilidade de memorização”. 

Tais aspectos norteadores da fundamentação e adoção do slogan-função pelo 

TCE/PE também foram objeto de análise na pesquisa. 

Nesse sentido, os referentes teóricos apresentados servem aos propósitos deste 

trabalho na medida em que aludem à ocorrência de processos de institucionalização, 



 29

especialmente impactantes aos indicativos de transparência das ações dos administradores 

públicos e, por conseqüência, de controle externo social. 
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2. A Cidadania e seus meandros 

 

Diversas são as discussões acerca do entendimento de cidadania. Enquanto 

MARSHALL (1967) coloca sua análise sob a ótica da implementação dos direitos (civis, 

políticos e sociais, nessa ordem), as alusões de AVRITZER (1994) – que busca incorporar a 

questão social ao seu conceito, reportam-se às suas dimensões cívica, jurídica, igualitária, 

histórica, dentre outras, já indicando que o debate de concepções (de formais a substantivas), 

eventualmente opostas, decorre de apreensões impactadas pelo percurso das mudanças que 

ocorrem em nossa sociedade10.  

A noção de cidadania vem sofrendo alterações ao longo do tempo, seja pelos 

impactos dos modelos econômicos, políticos e sociais ou a partir de conquistas resultantes das 

pressões daqueles excluídos dos direitos e garantias. 

Para os fins deste trabalho, são postas orientações históricas, além de colocações 

quanto à abordagem multidisciplinar e legal, consideradas suficientes à análise proposta.  

 

2.1 Meandros Históricos  

 

Para além de um rigor histórico e preocupações genealógicas mais aprofundadas 

usualmente necessárias a qualquer reconstrução do presente/condução a uma situação 

presente, busca-se apresentar, a partir daqui, uma cronologia do contexto ou dos pensamentos 

inerentes aos diversos entendimentos de cidadania. 

Trata-se de uma cronologia incompleta – como boa parte delas finda sendo - e, 

certamente, imperfeita, diante da possibilidade ou real ocorrência de lacunas mais ou menos 

significativas, conforme juízos distintos, mas quase sem impacto para a discussão buscada. 

                                                 
10 Os comentários desses autores serão melhor abordados adiante no item 1.1.2 Dimensão Jurídica/Formal? 
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Iniciada, segundo PINSKY (2003), ainda nos idos do século VIII antes de Cristo, 

quando identifica e se reporta aos pregadores Isaías e Amós como precursores da cidadania, 

apontando a sua doutrinação como a primeira expressão documentada e politicamente 

relevante da chamada pré-história da cidadania.  

Isaías, assumindo-se como porta-voz de deus, alertava Jerusalém: “Cessai de fazer 

o mal, aprendei a fazer o bem. Respeitai o direito, protegei o oprimido. Fazei justiça ao 

órfão, defendei a viúva”.  

Amós pregou na Samaria, provavelmente em 745 a.C. e, assim como Isaías, 

buscava e bradava por justiça:  

“Portanto, já que explorais o pobre e lhe exigis tributo de trigo, 

edificareis casas de pedra, porém não habitareis nelas, plantareis 

as mais excelentes vinhas, porém não bebereis do seu vinho. 

Porque eu conheço as vossas inúmeras transgressões e os vossos 

grandes pecados: atacais o justo, aceitais subornos e rejeitais os 

pobres à sua porta”.  

Trazendo a voz dos oprimidos e injustiçados, ambos são referidos como profetas 

sociais, pois, criticando a ordem existente e propondo uma nova sociedade, “cortam suas 

amarras e partem para mar aberto. Desistem do deus do templo, de qualquer templo, e criam o 

deus da cidadania” (PINSKY, 2003).  

Boa parte das primeiras alusões à idéia de cidadania reporta-se ora à origem do 

termo, ora ao ideário de liberdade divulgado a partir da Revolução Francesa.  

O termo cidadania, desde a antiguidade, tem findado por adjetivar ou expressar 

condição daqueles que compreendem, formam ou se aglomeram em algum grupamento 

político. Daí a imediata e natural associação às etnias e às rivalidades que sucedem. 
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Volta-se, dessa forma, à sociedade greco-romana: a idéia de democracia, de 

participação popular nos destinos da coletividade, de soberania do povo, de liberdade do 

indivíduo.  

Ainda conforme PINSKY (2003), cidadania constitui uma abstração decorrente de 

um conjunto de cidadãos. Do latim civis, civitas gera-se cidadania, cidade, Estado, que, para 

os romanos, compreendem um conceito só. Aludindo-se ao grupamento de cidadãos que, 

constituindo uma cidade era chamado de civitate, formava-se a coletividade.   

Para os gregos, havia primeiro a polis, a cidade, depois o cidadão, polites e ainda 

distinguindo-se cidade e Estado, politéia. Para os romanos, a cidadania, civitas abrangia 

cidade e Estado. A cidade era a comunidade organizada politicamente. Era considerado 

cidadão aquele que estava integrado à vida política da cidade. 

A noção de cidadania estava ligada à idéia de privilégio, refletindo seu caráter 

restritivo e diferenciado a determinadas classes e grupos, caracterizando instituição que, 

padecendo de uma definição positiva, destacava a pessoalidade do Estado ao simplesmente 

qualificar o elemento que o constitui, o membro do Estado.  

Essa distinção, exclusiva daqueles que participavam do funcionamento das 

cidades-Estados, que votavam leis e influenciavam no exercício das funções públicas, também 

findava por restringir suas liberdades privadas, aquelas que denotassem qualquer apelo à uma 

esfera particular. O “cidadão estava em todas as coisas submetido, sem reserva alguma, à 

cidade; pertencia-lhe inteiramente”(PINSKY, 2003). 

Para Aristóteles, o Estado, tendo origem nas cidades – que, por sua vez, decorriam 

de formas de associação primitivas que foram evoluindo (família, aldeias, polis), constituía a 

sociedade perfeita. O homem era um “animal da polis” (zoon politikon) condicionado a 
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desenvolver suas virtudes e inteligência somente em sociedade, o que distinguia e separava os 

cidadãos de outros seres que não podiam ter acesso às questões da polis, seja pela natureza ou 

pela própria estrutura societal vigente. Eram, em contraponto, chamados idiotes: mulheres, 

crianças e escravos. 

A prevalência da sociedade na relação com os indivíduos marcava-se, basicamente, 

pelo fato de que na polis, diferentemente de na família – núcleo de desigualdades, somente 

conviviam iguais. O cidadão era aquele a quem era permitido participar dos valores e crenças 

da civilização e desenvolver seu intelecto e realizar sua natureza última, enquanto indivíduo 

beneficiado pelos deuses com o nascimento livre e não escravo, homem e não mulher. 

Mesmo findando em configuração limitante e escravista, nas sociedades grega e 

romana havia um aparato que possibilitava certo exercício de cidadania.   

Na idade média, com o fim da civilização clássica e em que pese a manutenção de 

estrutura firmemente hierarquizada, na qual ainda era a partir do nascimento que se 

determinava a posição de cada um na pirâmide social, surge a concepção da escolha divina de 

alguns indivíduos para governar, do que decorre o feudalismo (sociedade de base rural) e seus 

característicos estamentos sociais: nobreza, clero e vassalagem (terceiro estado). 

Ao admitir uma igualdade dos indivíduos diante de Deus – mesmo de fundo 

religioso e entre integrantes de um mesmo grupo ou estamento, a introdução desse elemento 

divino repercutiu no desenvolvimento da doutrina e do individualismo cristãos.  

Abandonando-se essa referência religiosa, confrontados com a limitação posta de 

não serem representados politicamente, os indivíduos buscaram formas alternativas, fora da 

estrutura do Estado – que lhes excluía, de organização comunitária, e que propiciavam “um 

sentido de pertencimento, uma comunhão de interesses, um foco de relações sociais”. 
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A partir de então, deixando de caracterizar os habitantes de um território 

circunscrito, de fazer parte de uma pequena comunidade, a cidadania passou, ao longo do 

tempo, a representar uma condição instrumental de reivindicações e base de eventuais 

conflitos, quando se configuravam concepções distintas para a delimitação e alcance dos 

direitos e obrigações dos cidadãos.  

O acesso e a participação no poder foram tão repetidamente buscados que, 

progressivamente e em sentido contrário, essa capacidade de reivindicar foi suprimida, pelo 

poder superior, da cidadania comunitária. 

Ademais, o Estado materializou a unificação do poder e o desenvolvimento de 

monarquias absolutistas, com mudanças significativas na posição dos indivíduos na sociedade. 

A oportunidade de individualização constitui, então, fonte de valor e princípio organizador de 

uma esfera nova e distinta de atividades: a esfera privada.  

É essa autonomia garantida, em contraposição à esfera pública, que delineia os 

primórdios do que se denominará sociedade civil – locus que possibilitará ao indivíduo 

reivindicar direitos, manifestando-se contra a ordem social adstrita ao poder feudal, cujos 

fundamentos já se firmavam em ideais de liberdade. 

Nesse contexto de ascensão da burguesia em luta paulatina contra o feudalismo e 

de desenvolvimento do capitalismo, inicia-se uma lenta retomada à noção de cidadania, cujo 

exercício constitui circunstancia natural à vida das pessoas organizada em bases urbanas.  

Compreendendo-se a ocorrência do Renascimento, no dizer de PINSKY (2003), 

como período de transição (nem ruptura, nem continuidade) entre as concepções políticas 
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medieval e moderna, deve-se também notá-lo como marco entre o desenvolvimento da 

individualidade e exercício da cidadania11.  

Naquele momento, consoante identifica o historiador Jacob Burckhardt12, “o 

homem só estava consciente de si próprio como membro de uma raça, de um povo, de um 

partido, de uma família ou corporação”, ou seja, somente se percebia através de uma categoria 

geral.  

Em contraponto, numa concepção do indivíduo para além de um conteúdo 

generalizante que, até então, definia sua identidade, ressurge a noção de direito natural como 

direito de todos os homens e anterior a qualquer tipo de organização social ou política em que 

precisassem inserir-se (para identificar-se).  

Nesse período, dado um conjunto específico de circunstâncias, começa-se a 

desenhar uma idéia moderna de cidadania, a partir de uma reflexão mais moderna de Estado 

que se afasta tanto da concepção (organicismo aristotélico) que reduzia o indivíduo à condição 

de componente inerte, como da que realçava como sua finalidade exclusiva a de proteção e 

salvação espiritual do indivíduo. 

Tal reflexão apregoava ao Estado (necessários) fins políticos. Nesse debate, 

justifica-se a natureza política do homem que, para sua proteção e conservação, teria sido 

naturalmente impelido a viver num Estado de solidariedade social13.   

                                                 
11 especialmente pela alusão ao humanismo e cidadania não identificada sequer no Dicionário de Política de 
Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfrando Pasquino ou em dicionários vocabulares. 
12 Referenciado na obra História da Cidadania, aludindo aos seus estudos sintetizados no livro A  cultura do 
renascimento na Itália, de 1860. 
13 Quando somente se adequando, poderia ser capaz de conquistar e impor suas leis e vontades ao mundo. Daí, 
também o poder público, impondo-se a toda sociedade e tendo por finalidade o bem comum (a res pública), 
constitui uma ocorrência “natural”. 
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Aliando-se ao contexto do mercantilismo moderno, em que apenas crescia, 

inclusive em influência, a classe ligada ao comércio e as corporações financeiras, 

oportunizou-se, por conta de sua área de atuação e busca por maiores riquezas além-mar, o 

patrocínio e a descoberta do mundo, que redundaria, por conseqüência, num caminho para a 

(re)descoberta do homem e/ou no desenvolvimento do indivíduo.  

A mercatura representava a efervescência capitalista: o comércio internacional, o 

desenvolvimento de bancos e da indústria que se expandia como força política, além de 

econômica.  

Detentora dos meios econômicos, a burguesia não mais se permitia a negação de 

acesso ao poder e, sequiosa de liberdades políticas, lentamente, evidencia sua oposição à 

nobreza de privilégios, apoiando-se numa maioria de pobres, também excluídos desse poder – 

e que assim permaneceria, na prática.    

Com o rompimento com o mundo antigo - de submissão às cidades e aos grupos 

sociais, e o advento do mundo moderno, alicerçado nos pressupostos de igualdade perante a 

lei e dignidade da pessoa humana, que aprofunda a idéia de existência de um valor espiritual 

inestimável e absoluto para cada pessoa, redunda uma nova visão da cidadania, distanciada 

daquela noção estendida e amorfa existente no império romano. 

Nesse novo entendimento, reportava-se àquela cidadania das cidades-estados, 

marcadamente participativa.  

O texto da Declaração dos Direitos (1789), alinhando-se à teoria do contrato social, 

anuncia a liberdade a todos os homens - que nascem e permanecem iguais nos direitos, 

garantindo, ainda, a segurança, a propriedade e a resistência à opressão. 
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Nesse momento revolucionário da burguesia, em que, no que tange a identificação 

de uma cidadania mais universal, destaca-se a Revolução Francesa, firmam-se as Cartas 

Constitucionais que, além de constituir documento que ordena (limitando, especialmente) o 

poder de quem governa e, fundamentalmente, registrar os direitos e garantias dos cidadãos, 

trouxe, em seu bojo, o mérito de, opondo-se ao processo de normas difusas e indiscriminadas 

da sociedade feudal e às normas arbitrárias do regime monárquico ditatorial, anunciar o 

chamado Estado de Direito14. 

Sinalizando o fim da desigualdade formal, pela primeira vez na história, a adoção 

dessa relação jurídica fundada e centralizada no Estado, estabeleceu a ocorrência de direitos 

iguais a todos os homens, (ainda que) perante a lei. Tal pressuposto foi repetido e difundido 

pelas constituições norte-americana e francesa e, posteriormente, re-ratificado pela 

Organização das Nações Unidas  (ONU) com a divulgação dos mesmos ideais na Declaração 

Universal dos Direitos dos Homens, em 1948. 

Como nova classe dominante, a chegada da burguesia ao poder, significou a 

instauração de seu modo de vida, um tipo específico de viver – o urbano, de visão do homem 

– como cidadão e a assunção do capitalismo como forma de produzir. 

Esse caráter emancipatório (de súdito a cidadão) e evolucionista – insurgindo-se 

contra o imobilismo da sociedade feudal - das revoluções burguesas, mesmo tendo suas raízes 

na valorização do trabalho, fez-se acompanhar, em seu cerne, das noções de dominação e 

exploração (capital versus mão-de-obra), o que traz um novo deslocamento à noção de 

cidadania, a partir de sua compreensão associada ao desenvolvimento do capitalismo, posto 

que se encontram vinculados, em suas forças, ao mesmo momento: ascensão da burguesia ao 

poder.   
                                                 
14 Registro extraído do texto de Maria de Lourdes Manzini Covre – O que é cidadania – Coleção Primeiros 
Passos. 
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Atualmente, várias dessas acepções ainda permeiam as discussões sobre o assunto, 

conforme se busca referir, em alusões mais práticas, no tópico seguinte. 

2.1.1. A Cidadania no Brasil 

Para elencar-se os momentos (de inflexão) da cidadania no Brasil, deve-se atentar 

que, apesar das várias influências externas, findou-se por obter um processo diferenciado se 

comparado à proposição marshalliana, conforme se evidencia na obra de José Murilo 

Carvalho15 (2001). 

Mesmo constituindo fenômeno complexo e não-linear, CARVALHO (2001) 

registra as “idas e vindas” em torno da fruição de direitos civis, sociais e políticos (nessa 

ordem), pelos brasileiros, em momentos historicamente definidos: de 1822 a 1930, daí ate 

1964, 1964-1985 e desde então ate os dias atuais. Seguir-se-á esse contorno, adiante. 

A distinção apresentada considera, na primeira fase, cento e oito (108) anos que 

abrangem Império (1822-1889) e República (1889-1930), com destaque para a abolição da 

escravatura (1888) como mudança importante para a cidadania, porque marcou a incorporação 

– mesmo formal – dos ex-escravos aos direitos civis. 

Extremada por movimentos revolucionários, o segundo período inicia-se em 1930, 

como divisor de águas, acelerando-se mudanças, com ênfase para o avanço dos direitos 

sociais, apoiado em vasta legislação previdenciária e trabalhista, coroada com a Consolidação 

das Leis do Trabalho - CLT, em 1943.  

Já os direitos políticos, impactados pela instabilidade do país, entre ditaduras e 

regimes democráticos, tiveram difícil trajetória. Em 1934, com a Constituição e a eleição 

                                                 
15 CIDADANIA NO BRASIL  - Um longo caminho. 
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presidencial. Em 1937, golpe – com apoio dos militares - e a ditadura que alcançou 1945, 

quando nova intervenção dos militares possibilitou a primeira experiência dita democrática do 

país, denominada política populista – marcada pela importância do voto popular.  

A garantia dos direitos civis, embora prevista nas três (03) constituições do 

período, permaneceu precária para a maioria da população, havendo, inclusive, a suspensão de 

alguns, notadamente a liberdade de expressão.  

Houve progressos com o movimento sindical – mesmo com feição corporativa – e 

na construção de uma identidade nacional: o nacionalismo, que constituiu instrumento de 

solidariedade nacional. 

A terceira fase, iniciada em 1964, quando, ainda uma vez, a atuação dos militares 

instalou novo período ditatorial no país, em que os direitos civis e políticos foram restringidos 

pela violência, enquanto os direitos sociais alcançaram aos trabalhadores rurais a partir de 

uma a forte atuação do Estado desenvolvimentista. Cabe destacar o período de 1968 a 1974 

como o período mais sombrio do país em relação aos direitos políticos. Por fim, em 1985, 

ocorre a retomada da supremacia civil no país de forma ordeira.               

Conforme CARVALHO (2001), a circunstância de o Brasil não ter experimentado 

fundamente a passagem do feudalismo, tendo “nascido” na transição para o capitalismo (já 

sob o estigma da exploração), fortifica a situação do país como caudatário do processo 

desenvolvido a partir do capitalismo originário; em face do que permanece dependente das 

forças externas, apenas ocorrendo mudança quanto ao proprietário, quanto a quem se afigura 

como o “explorador da vez”, desde Portugal, Inglaterra, FMI (Fundo Monetário Internacional) 

ou outros grandes grupamentos oligopolistas.  
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Ainda se precisa destacar, por importantes ao estudo, uma rápida retomada 

histórica pós-escravatura, quando se revela a situação dos rurícolas que tiravam da terra tudo 

para suprir suas necessidades e, apesar da libertação dos escravos, os pobres - negros e 

brancos tinham pouquíssimos direitos e viviam em condição semi-escrava.  

Segundo destaca CARVALHO (2001), com a chegada dos imigrantes, 

marcadamente europeus, luzes dos ideais de igualdade e liberdade começaram a se instalar no 

âmbito das cidades, fazendo-se sentir questionamentos e insatisfações quanto à realização dos 

direitos e construção da cidadania, especialmente porque a classe abastada permanecia 

usufruindo de sua cidadania como na Europa. 

Posteriormente, o ‘povo’ percebeu que também o país era fortemente explorado e 

não apenas a população, o que caracterizou uma tomada de consciência significativa no 

avanço da questão da cidadania, posto que relacionada à relação com outros países. 

A compreensão de que o desenvolvimento não viria naturalmente, redundou numa 

grande atuação dos trabalhadores entres as décadas de 10 e 20, predispondo as elites à 

aceitação de suas reivindicações. Juntamente ao crescimento das pressões populares, 

alinhando-se ao momento econômico de uma maior concentração dos capitais e a 

internacionalização da produção, com o favorecimento da indústria – em detrimento do 

campo, a classe trabalhadora – aumentada a partir do êxodo rural verificado, tem sua força 

política ampliada, observando-se, por conseqüência, ganho também para a cidadania.  

No bojo da primeira guerra mundial, mesmo como o impacto de derrotas ao 

movimento operário internacional, observa-se um crescente de revoluções sociais de grande 

impacto no mundo inteiro (às quais se opuseram os governos liberais da Europa, com exceção 

da Rússia).  
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Numa tentativa de reconstrução dos estados capitalistas abalados pela guerra e 

pelos movimentos de massa, os países europeus implantaram medidas (Planos Marshall e 

Beveridge), com o intuito tanto de integrar políticas sociais e aperfeiçoar a administração 

pública, como de reconstruir as economias e garantir-se a assistência às populações, 

compondo o que se convencionou chamar Welfare State16.   

Nesse rumo, desembocando no movimento de 1930, instaurou-se um processo de 

nacionalização e construção de cidadania que promoveu o reconhecimento em massa dos 

brasileiros, mediante a incorporação dos direitos sociais. 

Limitações e eventuais recuos nos direitos políticos tiveram sua importância 

reduzida, pelo menos até a redemocratização em 1945, num momento de adoção dos 

chamados direitos sociais, a partir da promulgação de vasta legislação social e trabalhista. A 

quase ausência de participação e a precária observância dos direitos civis, no processo, 

comprometeram, em parte, sua contribuição para o desenvolvimento de uma cidadania ativa. 

Tendo atuação limitada, na primeira república, a corrente mais forte do positivismo 

brasileiro, naquela oportunidade, pode expandir sua ação, cujo objetivo era, repetindo Augusto 

Comte, incorporar o proletariado à sociedade por meio de medidas de proteção ao 

trabalhador e sua família. O Ministério do Trabalho, chamado “Ministério da Revolução” 

agiu, basicamente, nos aspectos trabalhista, sindical e da previdência social. 

O sistema, em que pese os avanços da legislação, evidenciava lacunas 

significativas, com a exclusão de grupamentos importantes de trabalhadores, especialmente os 

autônomos e os domésticos, além dos trabalhadores rurais que, não sendo sindicalizados, não 

eram alcançavam pelos benefícios previdenciários.  O que implicava, na prática, política 

                                                 
16 Do qual T.H. Marshall foi também um dos principais teóricos.  
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social como privilégio e não como direito, já que não era estendida nem por igual, nem a 

todos. 

Desse modo, os benefícios somente alcançavam aqueles que o governo, pautando-

se nos enquadramentos da estrutura normativa vigente, permitia atender, caracterizando um 

acesso a direitos limitado a partir de restrições políticas, qualificado por Wanderley G. dos 

Santos como “cidadania regulada”. 

Descortinava-se a visão do governo, de que as relações entre capital e trabalho 

deveriam permanecer harmônicas, e seu papel de arbitramento e regulação, evidenciando um 

corporativismo de Estado.  

Em termos de cidadania, a “iniciativa” do governo na antecipação dos direitos 

sociais, com o mérito de trazer as massas para o debate político, também gerava nos cidadãos 

uma dependência em relação ao Estado. O fato de os trabalhadores terem sido incorporados à 

sociedade, não por sua ação (sindical) direta e independente, mas em virtude de leis sociais 

oriundas, ao final das contas, da atuação governamental, funcionava mais como um favor - a 

que se devia gratidão e lealdade, do que como direito. A cidadania daí forjada resultava 

“passiva e receptora” ao invés de “ativa e reivindicadora”.   

Consoante CARVALHO (2001), desde 1945, “apesar das limitações, a 

participação do povo na política cresceu significativamente, tanto com as eleições como em 

sua ação organizada em partidos, sindicatos, ligas camponesas e outras associações”. Mas não 

houve tempo para um real aprendizado de participação popular na política nacional.  

Ademais, as práticas eleitorais ainda se mostravam passíveis de fraude ou de certa 

manipulação. A exclusão do voto dos analfabetos deixava 57% da população da época (1950), 

além dos soldados das forças armadas, distante desse direito/dever. O eleitor urbano – menos 



 43

vulnerável ao aliciamento e à coerção, como acontecia com os das áreas rurais, cedia aos 

apelos populistas de Vargas (ainda em 1950) e de Juscelino (1955), por exemplo. 

A cada eleição, dada a dinâmica dessas relações populistas, os partidos populares 

cresciam e, junto, o discernimento e a independência dos eleitores, gerando concorridas 

disputas pelo controle do governo, cujo enfrentamento resultou fatal para a democracia, 

mergulhando o país em nova fase de supressão de liberdades, desta feita sob a égide ditatorial 

dos militares. 

Diante de processo democrático ainda incipiente, a precipitação do confronto 

desperdiçou o pouco aprendizado de mobilização pelo povo que, em que pese o apelo e a 

existência das organizações sindicais, quando convocado, mostrou-se hesitante e mal 

organizado, não tendo forças para opor-se ao golpe de 1964.  

CARVALHO (2001), para esse período, destacou três momentos importantes para 

essa cronologia: 1964-1968 com intensiva atividade repressiva seguindo-se, em seu final, de 

sinais de abrandamento; 1968-1974 que passou para a história como período mais sombrio e 

truculento políticos (inclusive instituindo-se a pena de morte por fuzilamento), quanto aos 

direitos civis e; e 1974-1985: momento de abertura, oposição crescente e início de revogação 

dos instrumentos legais mais repressores.     

Caracterizou-se, no período, uma anti-cidadania, não havendo liberdade de reunião 

ou expressão, não havia garantia de inviolabilidade do lar, de correspondências, tampouco de 

integridade física, mas se deve registrar uma nova expansão dos direitos sociais (alcançando 

trabalhadores rurais e domésticos) e a manutenção do voto, embora restrito e esvaziado de 

sentido. 
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No bojo da resistência contra a ditadura, cabe trazer a reflexão de DAGNINO17, 

sobre o processo de reinvenção democrática, caracterizado como projeto democratizante e 

participativo, empreendido pelo que se chamada, a época, sociedade civil: que compreendia 

movimentos sociais populares, movimentos sociais urbanos, de mulheres, de negros, de 

homossexuais, de direitos humanos, etc e que se diluiu ao longo do tempo.   

O que se defendia, conforme ainda destaca, era a necessidade de ampliar-se a 

democracia para além de seu aspecto formal, stricto sensu (eleições, partidos), de modo que 

pudesse alcançar as relações sociais, em seu conjunto, mais adiante do sistema político.    

No início da ‘abertura’, destacou-se a atuação dos movimentos populares, quanto 

aos problemas da vida cotidiana, seguindo-se da expansão de associações profissionais, além 

do ativismo político de instituições como a ABI, OAB, SBPC, além de artistas e intelectuais.  

Ainda dos comentários de DAGNINO (2004), que registra como marco daquele 

projeto de reinvenção democrática, a Constituição de 1988, emerge a centralidade das idéias 

de cidadania – fundamental nesse processo, e participação da sociedade civil, concretizadas 

em experiências como Conselhos Gestores e Orçamentos Participativos, resultantes da atuação 

da sociedade civil nesse processo, e não como iniciativas do Estado. 

Nesse contexto, a visão da cidadania, no dizer daquela autora, redefinida e re-

apropriada pelos movimentos sociais reveste-se de grande importância na medida em que 

permite operacionalizar a noção (abstrata e vaga) de democracia.  

Essa redefinição de cidadania aludida (na década de 80, basicamente) abrangeria: 

a) a incorporação pela sociedade de novos sujeitos sociais (mulheres, negros, homossexuais, 
                                                 
17 Palestra proferida pela Professora Evelina Dagnino, durante Fórum Social Nordestino, ocorrido em Recife, de 
24 a 27 de novembro de 2004, sendo um projeto Ibase, em parceria com Attac Brasil, Articulacion Feminista 
Marcosur, Portal Porto Alegre, AcionAid e Fundação Rosa Luxemburgo. Disponível em 
http://www.ibase.br/userimages/evelina_dagnino_port.pdf  . 



 45

etc, consideradas como tipologias dadas às especificidades de suas necessidades em si); b) a 

emergência e inserção de novos temas (e novos direitos) nos debates; e c) a ampliação do 

espaço da política. 

Essa chamada “nova cidadania”, reconhecendo o impacto da dimensão cultural em 

seu entendimento, ainda levanta questões culturais insertas ao ordenamento social existente no 

Brasil, como o autoritarismo social (alvo político fundamental do processo de 

redemocratização). 

Segundo ainda DAGNINO (2004), essa cidadania re-apropriada era estabelecida 

no interior da própria sociedade, como parâmetro do conjunto de relações sociais que ali se 

travam, sendo, especialmente na sociedade brasileira, um processo de transformação de 

práticas muito arraigadas não apenas no Estado, mas na sociedade como um todo. 

Fica evidente, então, uma distinção dessa noção relativamente a outros 

entendimentos de cidadania. Essa redefinição lhe empresta uma expansão, uma ampliação 

para além dos limites das relações com o Estado ou entre o Estado e o individuo, ou seja, 

também se excede à aquisição formal e legal de um conjunto de direitos e, assim, não se limita 

ao sistema político-jurídico.      

Nessa construção, a idéia de cidadania não se prende apenas a ser incluído ou 

pertencer ao sistema, mas a participar de sua definição. Vincula-se, então, tal noção ao 

princípio participativo democratizante, no qual participar significava partilhar do poder, da 

tomada de decisões. Poder entendido não como um aparato do Estado, mas como um conjunto 

de relações sociais a ser transformado (no sentido atribuído por Gramsci ao poder), tanto no 

âmbito da sociedade como no do Estado.   
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Empiricamente, nesse período – meados dos anos 80 e anos 90, inicia-se um 

esboço da institucionalização da participação da “opinião publica”, de sindicatos, associações, 

acadêmicos e da população em geral nos processos de formulação de políticas publicas, que 

passou pela descentralização de recursos e do eixo decisório, redundando na ampliação dessa 

participação. 

Entretanto, o estímulo de uma participação de grupos diversificados nem sempre 

foi igualitária ou trouxe igualdade de oportunidades (de pronunciamento e argumentação) para 

quem participava. Além disso, essa participação, no mais das vezes, restringia-se à instâncias 

de tomada de decisões, distante das fases de discussão, melhores entendimentos e negociação.  

Essa ênfase na transparência, mesmo buscando a validade do processo e o esforço 

coletivo, no entanto, não refletiu, necessariamente, em legitimidade ou no atendimento ao 

interesse de todos.       

Tal retomada da mobilização popular teve seu auge na campanha pelas eleições 

diretas – que, mesmo não acontecendo, redundou no retorno de presidente civil ao poder, que 

evidenciou uma disposição popular mais significativa do que na queda do Estado Novo – em 

que o Presidente deposto Getulio Vargas contava com apoio da população.   

O povo iniciou a chamada Nova República, a despeito da morte de Tancredo 

Neves, com o sentimento de ter participado e influenciado no destino do país (e no seu 

próprio), a partir de uma grande transformação nacional. 

Nesse contexto, insere-se a promulgação da Constituição de 1988, considerada a 

mais liberal e democrática que o país já teve, denominada Constituição cidadã, mormente 

porque a garantia dos direitos sociais constituiu preocupação central. 
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Entretanto, percebendo-se que a simples presença de um governo civil não 

asseguraria a resolução de seus problemas do dia-a-dia, além de constatar que as velhas 

práticas políticas, especialmente a corrupção continuavam, surgiu uma frustração, às vezes 

revestida de saudosismo à era militar, mas não suficiente para impactar a mobilização popular 

que findou direcionada à busca de um salvador da pátria, com a eleição de Fernando Collor, 

em 1989 (CARVALHO, 2001). 

Nesse contexto, o chamamento da população parecia a resposta universal, 

sobretudo no âmbito local, para as crises – seja quanto ao dito Estado de bem-estar, seja 

quanto a necessidade de rever-se as relações entre o povo e o governo, puxando as discussões 

sobre as reformas democráticas18 do Estado. 

Nesse sentido, a centralidade do Estado sofreu reduções, ao longo da década, 

quando “foi-se desenhando uma esfera pública plural – ou uma pluralidade de esferas 

públicas” (BURITY, 2002, p. 313) evidenciando, de outro lado e em proporção diversa, a 

ampliação da noção de público, com a incorporação pela sociedade civil de funções de 

provisão e controle (antes pensadas somente desde o Estado), caracterizando, para aquele 

autor, a constituição de uma esfera híbrida de cidadania.  

Conforme ainda destaca, tal hibridismo considera tanto a natureza própria do 

funcionamento de ser estatal e não-estatal, como repensa a ocorrência e a mobilidade dessa 

fronteira entre Estado e sociedade civil – voltando à discussão clássica entre públicoXprivado. 

Também alude à linguagem dos direitos e da participação como alternativa à força do 

dinheiro e ao poder político tradicional (BURITY, op. cit). 

                                                 
18 Democráticas porque participativas e baseavam-se no estimulo a participação de diferentes indivíduos e grupos 
(governamentais e não-governamentais) para a definição e construção de sua organização. 
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Em que pese a existência de direitos, de uma cidadania formal, há uma lacuna 

histórica de consciência cívica da igualdade de todos, decorrente de um processo permanente 

e continuado de exclusão e violência, inaugurando-se categorizações distintas de cidadãos, os 

de “primeira classe”: privilegiados, “doutores”, que estão acima da lei, sempre conseguindo 

defender seus interesses pelo poder do prestígio social e do dinheiro; uma grande massa da 

população, como cidadãos de “segunda classe”, sujeitos aos rigores e benefícios da lei, mas 

que nem sempre conhecem seus direitos ou têm condições de buscá-los. 

Finalmente, os indivíduos de “terceira classe”, formada pela grande parcela da 

população marginal das grandes cidades, cuja participação na comunidade política nacional 

acaba sendo apenas nominal. Ignoram seus direitos civis ou os em costumeiramente ignorados 

por outros cidadãos, pela polícia (no mais das vezes) e pelo governo. 

Deste quadro, em termos de prática democrática, destacou-se como avanço o 

surgimento do Movimento dos Sem Terra (MST), cuja natureza demanda uma reflexão sobre 

o papel da sociedade civil na construção da cidadania, de espaços públicos de reivindicação 

(CARVALHO, 2001). 

Assim, mesmo reconhecendo a cultura pouco participativa e o ainda elevado 

déficit de cidadania, e em que pese uma letargia política nos anos 90, assistiu-se – 

alternativamente ao Estado e ao mercado, o florescimento de movimentos e organizações, 

ditas não-governamentais, com ação fundada na noção de promoção dos direitos humanos e 

da cidadania.  

Essa movimentação revela um redimensionamento do desenho institucional do 

Estado - mais adaptável às peculiaridades de um país continental como o Brasil, com 

transferência de autoridade e responsabilidade, quanto à questão das funções públicas, do 
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governo central para as gestões locais ou intermediárias, também para organizações 

governamentais semi-independentes e/ou para o setor privado (BANCO MUNDIAL, 2002, in 

DAGNINO, 2002). 

Para além dos aspectos técnicos, há de se considerar, conforme DINIZ (2001), a 

dimensão política desse momento, com um fortalecimento da sociedade, o impacto disso para 

o Estado e sua capacidade de lidar e bem coordenar essa circunstância, especialmente porque 

as mudanças findaram por pluralizar as conexões entre os entes políticos do Estado e entre 

estes e a sociedade.  

Nesse sentido, também se oportunizaram as questões de cobrança e de prestação de 

contas, como meios de viabilizar a transparência e a publicização dos atos dos governantes, 

promovendo-se os controles externos – notadamente sociais. 

DIMENSTEIN (1997), quanto a essa circunstância, reflete (o)s sentidos que a 

palavra (cidadania) assume para os brasileiros incluem os demais sentidos historicamente 

construídos, mas ultrapassam os seus contornos, incorporando problemáticas e debates 

especificamente nacionais, que são e que foram moldados, no presente e no passado, por 

indivíduos, grupos, classes, instituições, governos e estado e, também nas suas inter-

relações19. 

Nesse contexto é que, nos últimos 10 anos, a palavra cidadania começou a ser 

freqüentemente utilizada, e mais do que isso, passou a ser estudada, revista e revisitada por 

pesquisadores, políticos, educadores e outros cientistas sociais, conforme se comenta adiante.  

 

                                                 
19 Gilberto Dimenstein – Aprendiz de futuro – Cidadania hoje e amanhã.  
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2.2 Meandros Conceituais: um breve olhar  

Alterações do contexto histórico, além de mudanças econômicas e de práticas 

políticas têm influenciado o entendimento de cidadania em diversas formas. O significado de 

cidadania, como “direito a ter direitos” (ARENDT, 1973), tem recebido interpretações 

diversas, sendo referência comum e clássica a concepção de T.H. Marshall que mapeava como 

cidadãos os detentores daqueles direitos que fossem universal e indistintamente reconhecidos 

pelo Estado e por seus integrantes (outros cidadãos). 

Sua análise, baseada num alinhamento temporal dos movimentos da sociedade 

burguesa na Inglaterra, identifica três momentos associados à obtenção e universalização dos 

direitos civis, políticos – chamados direitos de 1ª geração, e sociais (direitos de 2ª geração).   

MARSHALL propõe, sem efetiva pretensão de universalização, que o caminho 

para o desenvolvimento da cidadania abrangeria a implantação dos direitos civis (do século 

XVIII): liberdade, igualdade, direito de propriedade, direito de ir e vir, etc; dos direitos 

políticos (século XIX), individuais mas coletivamente exercidos e que respeitam à 

participação político-eleitoral, ao voto universal, à liberdade de organização e associação 

político-sindical, etc; e dos direitos sociais (século XX) que aludem à garantia de acesso a 

meios de vida e bem-estar social, também denominados econômicos ou de crédito, como 

direito do trabalho, educação, seguro-desemprego, etc. 

Esse conjunto de direitos, bem como seu exercício limita cidadania a um 

reconhecimento, por parte do Estado, uma condição normativamente prevista que, conforme 

DALLARI (1994), configura “a situação jurídica de uma pessoa em relação a determinado 

Estado”.  
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Em acréscimo a esse conceito, ROSARIO (1994) refere-se a uma dimensão 

psicológica que “permite ao indivíduo considerar-se membro de uma cidade, saber quem é e o 

que deve fazer e, ainda, que lugar ocupa”. 

No mesmo sentido, SÁBATO (1993), enfocando a cidadania portenha, considera 

que as discussões sobre cidadania devem considerar menos a questão do voto e mais a 

construção de uma esfera pública, identificada em seus estudos a partir de “03 fatores: 

organização de associações de classe, o aparecimento de uma impressa mobilizadora e 

politicamente independente e por manifestações da massa em torno de questões públicas”.  

Ainda destaca como elemento identificador de cidadania, a dinâmica de relações e 

práticas sociais, além daquelas regulamentadas, em que a sociedade se posiciona, 

eventualmente contra o Estado, exigindo-lhe responsabilidade.   

Para José Murilo de Carvalho (2004), nessa tendência, “a idéia de cidadania está 

associada a direitos legitimados pela lei” mas vinculada também a “um pertencimento” 

simbólico que independe do reconhecimento pelo Estado, como as manifestações públicas e 

os protestos populares. 

Nessa visão, a cidadania “comporta um feixe de manifestações e pressões sociais 

exercidas pelos indivíduos, associações, coletividades ou grupos sociais na defesa de seus 

interesses”, anteriores ou exteriores à legitimidade jurídica ou à dependência de articulação 

através do outrora chamado “aparelhamento estatal”.    

Tal diversidade de entendimentos demonstra os desafios presentes na luta pela 

efetivação de ações no sentido de instrumentalizar a cidadania, seja pela emancipação de 

direitos, seja pelas divergências do que significa, do que deveria ser buscado. 
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A seguir, transcrevem-se diversas alusões conceituais coletadas de estudiosos, 

jornais, revistas, etc. 

Mediante consulta ao Glossário do Terceiro Setor, compilado pelo Professor Mário 

Aquino Alves, da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, disponível no site SETOR 3 – O 

terceiro Setor em Rede (www.setor3.com.br), tem-se que Cidadania constitui “conceito que 

envolve a relação entre direitos e deveres dos indivíduos diante do Estado; também abrange a 

garantia do exercício dos direitos sociais e que o indivíduo não seja visto como objeto pelo 

mercado”. 

Segundo o professor Dimas Floriani, em seu texto, “O que é cidadania”, para 

abordar o significado dessa palavra tem-se que abordar conceitos como igualdade, 

democracia, justiça, ética, política, condição humana e informação. Da mesma maneira que 

se necessita de um conjunto de elementos materiais para se construir uma casa, a cidadania 

exige condições materiais, políticas e culturais para a sua realização. Enciclopédia digital de 

Direitos Humanos II. Disponível no site DHnet (www.dhnet.org.br). 

Neste mesmo site, o editor registra a definição de cidadania como sendo um 

conjunto de direitos e liberdade política, social e econômica, já estabelecida ou não pela 

legislação. E complementa: o exercício da Cidadania é a forma de fazer valer os direitos 

garantidos. Exigir a observância dos direitos e zelar para que não sejam desrespeitados.  

Na obra Cidadania e Globalização, Liszt Vieira lembra “mas ser cidadão é também 

ter acesso à decisão política, ser um possível governante, um homem político. Ele tem direito 

não apenas a eleger representantes, mas a participar diretamente na condução dos negócios 

da cidade. E verdade que em Roma nunca houve um regime verdadeiramente democrático. 

Mas na Grécia os cidadãos atenienses participavam das assembléias do povo, tinham plena 
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liberdade de palavra e votavam as leis que governavam a cidade - a polis, tomando decisões 

políticas”.  

“É verdade também que estavam excluídos da cidadania os estrangeiros, as 

mulheres e os escravos. Estes últimos estavam fora da proteção do direito, não eram nada. 

Na Antigüidade, o Homem era um ser sem direitos, por oposição ao cidadão. Na era 

moderna, o homem é sujeito de direitos não apenas como cidadão, mas também como 

homem.”  

DA MATTA (1991) alude a peculiaridade do conceito de cidadania, no contexto 

brasileiro, que considera uma universalização na identidade social do indivíduo. Ser cidadão, 

para ele, é assumir-se como quem tem direitos e deveres universais, a serem respeitados e 

reconhecidos, posto que submetidos a uma ‘convenção consentida’ de todos os indivíduos, e 

cita: Acabo também com minhas predileções e singularidades para me tornar uma entidade 

geral, universal e abstrata, dotada, conforme nos informam, entre outros, Dumont e Lukes, de 

autonomia, espaço interno, privacidade, liberdade, igualdade e dignidade". 

(DA MATTA, Roberto, 1991, p. 75 – O que faz do Brasil, Brasil) 

Para DEMO (1995), a cidadania é “a raiz dos direitos humanos”, referindo-se ao 

fato de que se a coletividade tem conhecimento de que a ordem posta não lhe serve, por ser 

injusta, desigual, ou por não proporcionar uma vida digna, saberá lutar por mudanças que 

culminarão em transformações sociais. DEMO, Pedro. Cidadania Tutelada e Cidadania 

Assistida.  Campinas: Autores Associados, 1995.  171 p. 

PIMENTA BUENO (1978) identificava como cidadania ativa bem mais do que o 

direito de votar e ser votado. Segundo ele, cidadão político, ou ativo, era aquele que podia 

participar do exercício dos três poderes, que podia exercer a imprensa política, formar 
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organizações políticas, dirigir reclamações e petições ao governo (Bueno, 1978:381-481). 

BUENO, José Antônio Pimenta. 1978. Direito público brasileiro e análise da constituição do 

Império. Brasília, Senado Federal. 

Wanderley Guilherme dos Santos destaca a chamada cidadania regulada (1998a, 

pp. 63-114), decorrente do fato de que, no Brasil, como aliás em outros países, segmentos 

relevantes da população assalariada urbana acederam precocemente a um pacote significativo 

de direitos sociais, em troca – se se pode chamar assim - dos direitos políticos (trabalhismo do 

regime de Vargas), questionando se essa circunstância de bem-estar seria "legítima, isto é, não 

considerada como paternalista" (Idem, p. 40) e se a "cidadania regulada" poderia equipara-se 

a uma cidadania política, porque a "regulação" dessa "cidadania" se fez privando-a do 

exercício dos direitos políticos básicos. 

A natureza do percurso descrito no Brasil, consoante ressalta CARVALHO (1995), 

distinguiu-se como invertido relativamente ao seqüencial proposto por Marshall: primeiro 

vieram os direitos sociais, implantados em período de supressão dos direitos políticos e de 

redução dos direitos civis; posteriormente, vieram os direitos políticos, postos sob período 

ditatorial e; em seguida, os direitos civis - base da seqüência de Marshall, que se afiguram 

praticamente inacessíveis à população.  

Buscando levantar uma tipologia e os percursos da cidadania no Brasil, 

CARVALHO (1995) se utiliza da abordagens de Bryan S. Turner (1990), que caracteriza a 

cidadania conforme seu processo de obtenção: (a) conquistada, num movimento de baixo para 

cima, a partir da luta por direitos civis e políticos; ou (b) concedida, de cima para baixo, 

quando o próprio Estado propõe mudanças e vai incorporando aos poucos os cidadãos.  
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Ainda considera outro aspecto colocado por TURNER (1990), no qual assume que 

a cidadania poderia ser adquirida tanto no espaço público – pela conquista do Estado, como no 

espaço privado, via direitos individuais. 

Assim, vislumbram-se quatro (04) tipos de cidadania: conquistada de baixo para 

cima dentro do espaço público (trajetória francesa); a cidadania obtida de baixo para cima mas 

dentro do espaço privado (caso norte americano);  

TURNER (1994), por fim, considerando a teoria de Marshall expansível, evita dar 

ênfase a definições jurídicas ou políticas de cidadania e propõe uma definição sociológica, 

“um conjunto de práticas que constituem os indivíduos como membros competentes de uma 

comunidade”. 

Embora se destaque a similaridade relativamente à cidadania vigente na Alemanha, 

a sociedade brasileira - de estrutura fragmentada, ao contrário da forte identidade nacional 

alemã, revela “atitude frequentemente desrespeitosa e anarquizante diante do poder e das 

leis”. Assim, a cidadania, no caso brasileiro, partindo-se do ideário de TURNER (1994), 

enquadra-se como construída de cima para baixo e inserta numa cultura de caráter súdita, 

aludindo-se à distinção de ALMOD&VERBA20, também citada por CARVALHO (1995). 

Complementarmente, cumpre trazer os pensamentos de Kant e Stuart Mill. Para 

Kant, o ato/fato de ser cidadão21 traz consigo características próprias, sendo estas: a 

autonomia, consistindo na capacidade de conduzir-se segundo o próprio arbítrio; a igualdade 

perante a lei e a independência, ou seja, a capacidade de sustentar-se a si próprio. 

                                                 
20 Esses autores distinguem 03 tipos de cultura política: paroquial ou localista (completa alienação em relação do 
mundo político), súdita (as pessoas afiguram-se como simples recepcionadoras das decisões políticas) e  
participativa (acrescentando-se uma visão – crítica - da percepção do processo decisório em si) e a cultura cívica 
como combinação das anteriores. 
21 WEFFORT, Francisco C. org. Os Clássicos da Política. Editora Ática. 10ª ed. Vol.2 São Paulo. 2000 p.62. 
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Por seu turno, STUART MILL, entendia que o cidadão se dividia em duas 

categorias: os ativos e os passivos.22 Entendia que, em muitos casos, os governantes preferem 

os cidadãos passivos, embora a democracia necessite dos cidadãos ativos, sobretudo na 

democracia que tem a vontade da maioria como uma de suas regras fundamentais, tendo, desta 

sorte, como pressuposto a participação ativa. 

Tais proposições ligam-se aos eixos considerados por TURNER (1994), conforme 

análise e comentários efetuados por CARVALHO (1995).  

Na tradição ocidental, o conceito de cidadania e a busca de seu pleno exercício, 

fundamentam-se na titularidade de direitos, na preocupação com a coisa pública e no 

sentimento de pertencer à determinada comunidade. 

Nesse sentido, a baixa percepção da população em relação à titularidade para 

exercer os direitos de cidadão revela que ainda se verifica um processo de descoberta para o 

exercício de cidadania. Tal exercício abrangeria um processo de uma firme e uniforme difusão 

de direitos, da garantia de exercício de tais direitos e, por fim, do pleno exercício de cidadania. 

Este capítulo teve por objetivo resgatar as inflexões importantes quanto ao 

entendimento da temática cidadania, notando-se as circunstâncias e movimentos sociais e 

econômicos em cada época. Como se pode observar, estes aspectos relacionam-se entre si e 

têm profundas implicações nas ocorrências em torno da construção democrática e das 

intrincadas relações entre Estado e sociedade.  

O próximo capítulo tem por meta expor o desenvolvimento da noção de controle 

da coisa pública, relacionada à atuação dos órgãos de controle externos constitucionalmente 

                                                 
22 J.S.MILL, Consideration on representative government inCollected papers of John Stuart Mill, University of 
Toronto Press, Routledge and Kegan Paul, vol. XIX, London, 1977, p.406 (tradução brasileira Editora 
Universidade Brasília,1982). 
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responsáveis: os Tribunais ou Cortes de Contas, e, especificamente, o TCE/PE – tomado como 

locus da pesquisa. 
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3. A Cidadania e as Cortes de Contas  
 

Felicito o país e a república pelo estabelecimento de uma 
Instituição que será garantia de boa administração e o maior 
embaraço que poderão encontrar os governos para abusos no que 
diz respeito a dinheiros públicos.  
 
Serzedello Correa  

 

Baseada na premissa de que todos são iguais aos olhos da lei, a Declaração dos 

direitos do homem e do cidadão, de 1789, já registrava, em seu texto, que os cidadãos, sendo 

iguais, “são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, 

segundo sua capacidade e sem outras distinções que as de suas virtudes e de seus talentos”23 e 

que “a sociedade tem o direito de pedir contas de sua administração a todos os agentes do 

poder público” (artigo XV). 

Daí transparece o interesse, nem tão atual assim, no controle das ações dos 

administradores públicos, destacando-se, não por acaso, a garantia de acessar, conhecer e 

acompanhar o que se faz com os dinheiros que são postos à sua disposição, ou seja, suas 

contas.  

Ora, desde os primórdios, quando da transição do estado de natureza para as 

organizações do homem em sociedade, associando-se à percepção de concentrar poderes a 

alguns integrantes ou a uma única corporação24, foi registrada também a necessidade, 

daqueles que lhes outorgaram, como de bom senso, de exigir alguma satisfação quanto aos 

atos correlatos; que contas lhes fossem prestadas.  Não se concebe a estrutura de Estado 

dissociada da idéia de controle. 

                                                 
23 Parte do artigo VI 
24 Consoante a hipótese hobbesiana, a passagem do estado de natureza para o estado civil associa-se à renúncia 
de cada indivíduo em usar a própria força – característica do poder político e posto que ‘iguais’, em favor de um 
determinado comando exclusivamente autorizado a usar a força no interesse de todos. 
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Montesquieu25 (século XVIII), ensinando que “todo homem que tem em mãos o 

poder é sempre levado a abusar dele”...”até que encontre algum limite”, recomendava “le 

provouir arrête le pouvoir” (que o poder detenha o poder).  

Nesse sentido, foram propostos mecanismos e entidades com o condão de agir 

nesse controle, como é o caso dos Tribunais de Contas, cuja existência remota à antiguidade.  

COSTA (2006) registra que a arrecadação das rendas já era acompanhada pelos 

escribas desde o Egito e os regramentos de administração financeira remontam à Índia, 1.300 

a.C.. A menção de atividades mais conformadas às atuais Cortes de Contas, a partir da atuação 

dos legisperitos26, vem da Grécia, de onde também se relata27 da existência de um Tribunal 

composto por dez oficiais, escolhidos pelo povo, aos quais os arcontes28, embaixadores e 

outros funcionários públicos prestavam contas. Apenas no Estado moderno, entretanto, é que 

foram instituídos órgãos especializados na fiscalização das finanças públicas. 

A assunção dessa atribuição pelo Poder Legislativo constitui legado das revoluções 

burguesas que, baseando-se num sistema de garantias adjacente à construção do Estado de 

direito (constitucionalismo), demandavam a separação e institucionalização das funções de 

controle, como forma de proteger os administrados da arbitrariedade dos governantes.    

                                                 
25 Espírito das leis, p. 151 et seq. 
26 Na época, eram indivíduos cujas funções mesclavam habilidades de médicos, sacerdotes e juizes; espécie de 
sacerdote que, respeitados na comunidade, também buscavam saber das contas referentes à aplicação dos 
recursos públicos. 
27 Ferreira, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira, v. III, São Paulo: Saraiva, 1992, p. 83.  

28 Arconte (em grego, αρχων, arcon; o responsável por um "arquê", cargo) era o título dos membros de uma 
assembléia de nobres da Atenas antiga, que se reuniam no arcontado.Seu surgimento remonta a meados do 
século VIII a.C., quando existia em Atenas uma monarquia cujo rei (basileu) acumulava as funções de chefe 
religioso, militar e jurídico. Daí em diante, a aristocracia eupátrida se fortaleceu em detrimento dos reis. O poder 
passou então para as mãos de uma oligarquia de nobres, os futuros arcontes. 
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Para além da elaboração de normas genéricas e abstratas para o ordenamento 

jurídico, constitui atividade típica do Legislativo, como aspecto especial e subsidiário de tal 

função, o exercício de funções de índole executiva (ditas administrativas, inclusive de 

controle). 

Com a evolução do constitucionalismo clássico, notadamente nas democracias 

contemporâneas, tanto os parlamentos como os governos e, também, os juízes – consoante o 

modelo adotado, dispõem do auxílio de entidade técnica para exercerem adequadamente a 

atividade de controle relativamente à atuação dos gestores públicos.  

Em alguns países, diferentemente do Brasil, as cortes de contas encontram-se 

inseridas nas estruturas do executivo, judiciário ou legislativo, conforme se pode observa na 

tabela adiante. 

Quadro 2 – Entidades Fiscalizadoras Superiores - Vinculação Institucional   

TIPOS  PODER  PAÍSES  

Cortes de Contas  Legislativo  

Alemanha; Angola; Argélia; Bélgica; Benin; Brasil; Cabo 
Verde; Coréia; Espanha; França; Gabão; Gâmbia; Gana; 
Guiné Bissau; Holanda; Ilhas Maurício; Itália; Japão; Líbia; 
Luxemburgo; Malásia; Marrocos; Mauritânia; Moçambique; 
Mônaco; São Tomé e Príncipe; Senegal; Tanzânia; Tunísia; 
Turquia; Uruguai; e Zaire.  

 Judiciário  Grécia e Portugal.  

Controladorias  

Legislativo  

África do Sul; Argentina; Austrália; Canadá; Costa Rica; 
Dinamarca; Equador; EUA; Honduras; Hungria; Índia; 
Irlanda; Islândia; Israel; México; Nicarágua; Noruega; Nova 
Zelândia; Paquistão; Reino Unido; Suíça; Venezuela; e 
Zâmbia.  

Executivo  Antilhas Holandesas; Bolívia; Cuba; Finlândia; Jordânia; 
Namíbia; Paraguai; e Suécia.  

Nenhum  Chile; Colômbia; El Salvador; Guatemala; Panamá; Peru; 
Porto Rico; República Dominicana; Suriname.  

Fonte: adaptado de Brown, 2002, p. 18.  
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Note-se que as chamadas controladorias29 não ocorrem sob vinculação ao Poder 

Judiciário. Também entre as cortes de contas isso não é comum. Percebe-se uma usual 

vinculação ao Legislativo.  

Ademais, há desenhos institucionais distintos para o controle externo. Em uns 

(tradição anglo-saxônica), dá-se através de órgãos singulares (não colegiados), como as 

auditorias-gerais ou controladorias da Austrália, Áustria, Canadá, China, Colômbia, EUA, 

Israel, Nova Zelândia, Peru, Reino Unido e Venezuela, a cujo gestor - auditor-geral ou 

controlador, compete definir os rumos da organização e responder publicamente pelos 

trabalhos realizados.  

Em outros países, como Alemanha, Bélgica, Brasil, Espanha, França, Grécia, 

Itália, Japão, Portugal e Uruguai, os dispêndios públicos são controlados por intermédio das 

cortes de contas, cujas deliberações emanam de um colegiado de ministros ou conselheiros – 

geralmente coordenado por um presidente. 

Em relação ao status jurídico e à efetividade de suas decisões, essas entidades 

diferem de país para país, conforme sejam de natureza administrativa – com a possibilidade de 

serem revistas pelo Poder Judiciário, ou de natureza jurisdicional, quando as decisões são 

definitivas em relação ao seu objeto. 

Ainda podem distinguir-se, quanto ao momento de exercício desse controle 

externo, que tanto pode ser anterior à realização da despesa (i.e., o controle prévio, no qual os 

atos sujeitos ao controle podem ser vetados antes de serem efetivados), como depois dos fatos, 

chamado controle a posteriori. 

Atualmente, no mundo, encontra-se em funcionamento vinte e três (23) dessas 

entidades, cujas características comentadas estão, resumidamente, apresentadas no quadro 

abaixo (BROWN, 2002), divulgado no site do Senado Federal.   
                                                 
29 Em alguns países os órgãos que atuam no controle externos são representadas por arranjos institucionais 
diferentes das cortes tradicionais, daí a freqüente utilização da denominação Entidades Fiscalizadoras Superiores 
– EFS, que abrangeria quaisquer situações identificadas.  
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Quadro 3 - Entidades Fiscalizadoras Superiores  - Características de Atuação 

PAÍSES DECISÃO 
COLEGIADA 

PODER 
JUDICANTE 

FISCALIZAÇÃO  

a Priori a Posteriori Adm.Indireta  Legalidade  Gestão 
Alemanha      _          

Áustria      _          
Bélgica          _    _ 

Brasil
 
               

Cabo Verde                
Canadá  _  _  _          

Cuba  _  _  _          
Dinamarca  _  _  _          

Espanha      _          
EUA  _  _  _          

Finlândia    _  _          
França      _          
Grécia          _    _ 
Irlanda  _  _  _          

Israel  _  _  _          
Itália          _      
Japão    _  _          

Luxemburgo          _    _ 
Países Baixos      _          

Portugal                
Reino Unido  _  _  _          

Suíça  _  _  _          
EU    _  _          

Fonte: adaptado de Brown, 2002, p. 19.  
 
 

Cumpre observar que as doze (12) entidades com poder judicante (ou seja, 

competentes para julgar as contas dos administradores públicos) tomam decisões de forma 

colegiada. Cabe ainda menção a ampla disseminação da fiscalização a posteriori e do controle 

de legalidade. 

Adiante, ainda para apoiar uma visão geral e melhor compreensão das cortes de 

contas, amiúdam-se, apenas por serem os primeiros ou pela configuração mais ou menos 

clássica de atuação, os modelos de atuação dos Tribunais de Contas de alguns países: Bélgica, 

Espanha, França. Itália, Portugal e Inglaterra, elencados nas obras de COSTA (2006). 
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O Tribunal Belga reflete o modelo clássico de atuação, é colegiado e seus 

membros têm mandato (renovável) de seis anos. Articulado em duas Câmaras, exerce controle 

preventivo e atua administrativa e jurisdicionalmente, embora suas decisões estejam passíveis 

de anulação e, nesse caso, remetidas para a Câmara de Representantes (em última instância). 

A atribuição mais destacada é vistar às ordens de pagamento do tesouro para os ordenadores 

de despesas. 

A constituição espanhola de 1978 inseriu o Tribunal de Contas na seção que aludia 

à economia e a finanças e, conforme o artigo 136, trata-se do órgão supremo fiscalizador das 

contas e da gestão econômica de todo o setor público, embora não constitua órgão 

jurisdicional. Comporta doze (12) conselheiros, designados pelo Parlamento (Cortes Gerais), 

para mandato de nove (09) anos, sendo seis (06) egressos do Congresso de deputados e outros 

seis (06) do Senado, dentre os quais se elege o presidente, nomeado pelo Rei para um mandato 

de três (03) anos.  

Na França, configura instituição tradicional, sendo a principal jurisdição 

administrativa especializada. Com membros oriundos da Escola Nacional de Administração, a 

Cour des Comptes tem atribuições de caráter consultivo e julga a regularidade objetiva das 

contas (não cuidando dos atos dos ordenadores de despesas), quanto à qualidade e eficiência 

dos gastos públicos. 

O sistema de fiscalização adotado pelo Tribunal de Contas italiano, em cuja 

estrutura convivem magistrados e agentes administrativos, possui jurisdição nas regiões com 

estatuto ordinário ou autônomo, quanto às matérias de contabilidade pública e outras previstas 

em lei, atendendo as funções de controle, jurisdicionais e administrativas. 



 64

O Tribunal de Contas português, que integra o Poder Judiciário, alcançou status 

constitucional em 1976 e configura o organismo supremo de fiscalização da legalidade das 

despesas públicas, embora nos últimos anos venha pautando sua análise na qualidade da 

gestão financeira. Compõe-se de dezesseis (16) juízes contratados mediante concurso (um 

para cada regional) e o presidente é nomeado pelo Presidente da República para mandatos de 

quatro anos (prorrogáveis).  

Na Inglaterra, por sua vez, tal controle está situado na Câmara dos Comuns, que o 

rege a partir da atuação da Comissão de Contas Públicas. Em que pese serem nomeados pela 

Coroa, o Controlador e Auditor Geral são considerados independentes porque somente podem 

ser retirados dos postos, a partir de exclusiva e fundamentada solicitação do Parlamento. Atua 

somente nos aspectos de legitimidade, seja preventivamente, no caso das ordens de pagamento 

do tesouro, seja a posteriori quanto à fiscalização das gestões públicas. 

 

3.1 As Cortes de Contas Brasileiras  

No Brasil, a preocupação com o controle remota ao período colonial, com a 

criação, em 1680, das Juntas das Fazendas sob a jurisdição direta de Portugal. Em 1808, foi 

instalado o Erário Régio e o Conselho da Fazenda com a atribuição de acompanhar a execução 

da despesa pública30 (FERNANDES, 2002). 

O advento, propriamente, das cortes de contas, no Brasil, buscado desde a 

independência, em 1822, e institucionalizado na Carta de 1891, registrando-se a criação do 

Tribunal de Contas da União, pelo Decreto nº 966-A, de 07 de novembro de 189031, somente 

                                                 
30 Vide site do Tribunal de Contas da União (www.tcu.gov.br) 
31 De iniciativa do então Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, durante o governo provisório de Deodoro da 
Fonseca. 
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veio a se concretizar em 1893, mediante a edição e executoriedade do Decreto nº 1.166, de 17 

de dezembro de 1892 (COSTA, 2006). 

A partir de então, todas as Constituições registram sua existência, identificando-se 

algumas alterações das atribuições e competências, restringindo-se ou ampliando-se, de 

acordo com o momento e contexto político do país.   

Diversos autores referem-se ao papel das cortes de contas, determinado a partir da 

intelecção das constituições nacionais. Amiudando os entendimentos, COSTA (2006) produz 

eficaz levantamento sobre o assunto, tratando da inserção constitucional do Tribunal de 

Contas no Brasil.  

Nesse sentido, muito do que discorre a obra, inclusive pela estrutura de 

apresentação e abrangência adotadas, alinha-se à perspectiva da pesquisa. Dessa forma, 

recorre-se aos conteúdos e à fundamentação ali posta, fazendo-se, sempre que necessários, os 

acréscimos e ajustes considerados importantes à construção de adequado pano de fundo às 

hipóteses levantadas no trabalho.     

Da proposta de criação do Tribunal de Contas no país, alude-se à caracterização 

efetuada por Rui Barbosa, citada em COSTA (2006), a saber: 

“(...) corpo de magistratura intermediária entre a Administração e a legislatura que, 

colocado em posição soberana, com atribuições de revisão e julgamento cercado de garantias contra 

quaisquer ameaças, possa exercer as suas funções vitais no organismo constitucional, sem risco de 

converter-se em instituição de ornato aparatoso e inútil. 

 

(...) convém levantar entre o poder que autoriza periodicamente a despesas e o poder que 

quotidianamente a executa um mediador independente, auxiliar de uma e de outro que, comunicando 

com a legislatura e intervindo na administração, seja não só a mão forte da primeira sobre a segunda, 

obstando a perpetuação das infrações orçamentárias por um veto oportuno aos atos do executivo, que 

direta ou indiretamente, próxima ou remotamente, discrepem da linha rigorosa das leis de finanças”. 
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Embora o Decreto nº 966-A tivesse sido aprovado, o Tribunal de Contas somente 

foi institucionalizado com o advento da Constituição de 1891. A partir de então, se faz 

presente em todos os textos constitucionais sempre na posição de órgão autônomo e com 

destacadas funções. 

 

Quadro 4 – Constituições Brasileiras e as Cortes de Contas 

Constituições Brasileiras e as Cortes de Contas 
1824 1891 1934 1937 1946 1967 1969 1988 

1ª do Brasil 
(Império) 

 

1ª da 
república 

2º do Brasil 

2ª da 
republica 

3º do Brasil 

3ª da 
república 

4º do 
Brasil 

4º da 
republica

5º do 
Brasil 

5º da 
republica6º 

do Brasil 

6º da 
republica 

7º do 
Brasil 

7º da 
república, 8º 

do Brasil 

1808: Erário 
Régio 
1822: 
Independência. 
1826: Idéia de 
criação de um 
Tribunal de 
Contas/envio de 
projeto de lei 
 ao senado.  
1890: TCU – 
Decreto 966-A, s/ 
executoriedade. 
Destaque para a 
atuação de Rui 
Barbosa. 

Institucionalizaçã
o 
do TCU – art. 89. 
 
Exame, revisão e 
julgamento  
de todas as 
operações 
de receita e 
despesas  
da União. 
 
Liquidação das 
contas 
de receita e 
despesas e análise 
de legalidade. 

Acompanhame
nto da 
execução 
orçamentária. 
 
Registro 
prévio de 
despesas e 
contratos. 
 
Julgamento 
das contas. 
 
Apresentação 
de parecer 
prévio sobre as 
contas do 
Presidente da 
República para 
remessa à 
Câmara. 

As mesmas 
atribuições da 
Carta de 1934 
foram 
mantidas, com 
exceção do 
parecer prévio 
sobre as contas 
presidenciais. 

Acresceu-se 
o encargo de 
julgar a 
legalidade 
das 
concessões 
de 
aposentadori
as, reformas 
e pensões. 
 

Retirou do 
Tribunal o exame 
e julgamento 
prévio dos atos  
geradores de 
despesas.  
 
Eliminou o 
julgamento da 
legalidade de 
aposentadorias, 
ref. e pensões. 
 
Exercício de 
auditoria 
financeira e 
orçamentária 
sobre as contas 
dos três poderes, 
instituindo os 
sistemas de 
controle externo e 
interno. 

Os termos da 
CF de 1967 
foram 
ratificados 
pela Emenda 
Constituciona
l  de 1969. 

Ampliou sua 
jurisdição e 
competência.  
 
Exercício da 
fiscalização 
contábil, 
financeira, 
orçamentária, 
operacional e 
patrimonial, 
bem como à 
fiscalização da 
aplicação e 
subvenções e 
renúncia de 
receitas. 

 

Em períodos menos democráticos, afastando-se da finalidade básica de cuidar da 

transparência das administrações, os Tribunais de Contas perderam credibilidade. Também há 

referências ao fechamento e interrupção das atividades dessas cortes em, pelo menos, em dois 

momentos na história no Brasil: “a primeira, em 04 de julho de 1939, ao tempo do Governo 

Getúlio Vargas, somente reabrindo em 14 de dezembro de 1945, mais de seis anos depois. 
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Nova interrupção se deu a 25 de fevereiro de 1946 e perdurou por menos de seis meses, tendo 

as atividades recomeçado em 1º de agosto do mesmo ano”32.  

Com a reconstrução democrática, com ápice e marco na Constituição Federal (CF) 

de 1988, ampliou-se a esfera de ação desses tribunais, que – investidos de poderes normativos 

mais abrangentes/aprofundados, assumiram papel relevante na busca de moralidade 

política e construção da cidadania. 

O texto constitucional brasileiro, assente na atitude fiscalizadora dos cidadãos, 

registra a competência do legislativo para o controle externo da administração pública, 

mediante o “auxílio dos respectivos Tribunais de Contas”, ou seja, do Congresso Nacional (na 

esfera federal – artigo 71, da CF), das Assembléias Legislativas nos Estados, da Câmara 

legislativa, no Distrito Federal e das Câmaras de Vereadores, nos municípios (artigo 75). 

Essa escrita do legislador gerou questionamentos quanto à inserção dos Tribunais 

de Contas na estrutura estatal. Seria preposto (e, portanto, integrante) do legislativo? Julgando 

atos e contas, integraria, então, o Judiciário? Ou ainda, sendo dependente financeiramente do 

executivo, não lhe deveria alinhamento? Por comparação ao procedimento adotado 

relativamente aos demais poderes – que também recebem transferências, este último 

evidenciou-se, de imediato, menos profícuo.  

Atualmente, os entendimentos encontram-se pacificados, inclusive 

constitucionalmente, referindo serem os Tribunais de Contas órgãos complexos, autônomos e 

independentes, constitucionalmente construídos e desvinculados de qualquer subordinação aos 

poderes.  

                                                 
32 Texto extraído do livro Pequena História do Tribunal de Contas do Ceará. 1935 – 1985, de Eduardo Fontes e 
Antônio de Pádua S. Câmara, disponibilizado no site do Tribunal de Contas do Ceará (www.tce.ce,gov.br).  
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Nesse sentido, Carlos Ayres Brito (in COSTA, 2006) explicita “O Tribunal de 

contas possui regime jurídico constitucional, ... (a)ssim não seriam estas casas órgãos do 

Poder Legislativo e quem diz isso é a própria Constituição, quando, no artigo 44, prescreve 

que o Poder legislativo é exercido pelo Congresso nacional, composto da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal. O Poder Legislativo é formado exclusivamente por suas 

casas legislativas e o Tribunal de Contas, definitivamente, não se inclui entre elas.”   

No tocante à natureza de seus julgamentos e decisões (função jurisdicional 

especial), Fausto Lustosa Neto (in COSTA, 2006), esclarece “a ação jurisdicional do Tribunal 

de Contas é definitiva ou irrecorrida”.    

 Essa posição diferenciada no estrutura do estado empresta ao órgão fortaleza 

institucional como instrumento da liberdade, pois “garante os direitos fundamentais, em razão 

de sua singularidade no quadro institucional  do país” (citado in COSTA, 2006). 

Com a introdução, no país, de mecanismos institucionais de gestão social com o 

intuito de aproximar governo/instituições e sociedade, observa-se a ampliação e 

fortalecimento da atuação das cortes de contas no Brasil, desde a Constituição de 1988, que 

delineia as bases legais de suas atividades, ainda reforçadas com a promulgação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, em 2000.  

Para além do aspecto formal, o que transparece é a vontade e/ou necessidade de se 

empreender, na salvaguarda dos interesses e bens coletivos, adequado controle sobre a atuação 

dos administradores da coisa pública, especialmente, e como princípio, nos Estados 

Democráticos de Direito.  

Em função dessa constante evolução das atividades de controle, que se efetiva 

externamente aos órgãos integrantes da administração pública, o constituinte de 1988 buscou 
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ampliar as atribuições e competências dos Tribunais de Contas fixando, expressamente, no 

artigo 71, “o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do 

Tribunal de Contas da União, ao qual compete:” (vide incisos I ao XI33). 

Conforme se observa, fica revelada a independência do Tribunal de Contas em 

relação aos três poderes, como auxiliar (externo, de fora) no desempenho de suas atividades 

estatais, cuja missão constitucional de aferir as contas públicas, funda-se tecnicamente na sua 

                                                 

33  I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá 
ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 

     II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 
federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 
erário público; 

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na 
administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as 
nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e 
pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; 

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou 
de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas 
unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso 
II; 

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de 
forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo; 

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou 
outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por 
qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; 

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções 
previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; 

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da 
lei, se verificada ilegalidade; 

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados 
e ao Senado Federal; 

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 
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efetiva vinculação com a comunidade, “como cidadania ou como contribuinte, não só para 

aprovar, mas também para vigiar a execução do plano prospectivo de ingressos e gastos na 

satisfação das necessidades públicas e regulação econômica e social, através da atividade 

financeira” (CARDONA, in SILVA, 1998, p. 640).  

Com o alargamento de sua investidura e alcance jurídico, assumiram função 

relevante para a concretização dos princípios da moralidade administrativa e da cidadania, a 

partir do exercício de suas funções, constitucionalmente definidas, segundo Gualazzi (in 

COSTA, 2006, p. 64): consultivas (incisos I e III), verificadoras (inc. II), inspetivas (inc. IV), 

fiscalizatórias (incs.V e VI),  informativas (inc.VII), coercitivas (inc. VIII), reformatórias (inc. 

IX) suspensivas (inc. X) e declaratórias (inc. XI). 

Para fins deste estudo, alude-se à classificação proposta por SOARES (Revista do 

TCE-MG, p. 120): verificadora, assessoradora, de orientação pedagógica e opinativa (esta 

também ressaltada por Evandro Martins Guerra (in COSTA, 2006), que evidencia um 

entendimento menos juridicista; mais voltado à sua atuação de controle social.   

Cumpre, então, destacar que inobstante os diversos meandros observados quanto às 

diferenças no modo de atuação, atribuições e extensão de suas competências, que implicam 

algumas dificuldades no cotidiano das atividades realizadas pelos Tribunais de Contas, 

afigura-se patente seu papel especial e de destacada importância como guardiões dos 

fundamentais princípios da boa e correta administração dos bens e valores públicos e 

garantidores dos interesses sociais.  

Objetivando enaltecer sua estreita e fundamental ligação com a sociedade, o 

legislador constituinte estabeleceu que “qualquer cidadão, partido político, associação ou 
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sindicato é parte legitima para, na forma da lei34, denunciar irregularidades ou ilegalidades” às 

Cortes de Contas (artigo 74, IV, § 2º, da Constituição Federal). 

Tal dispositivo constitucional fomenta, possibilita, legitima, busca a participação 

do povo no acompanhamento dos atos e planos dos governantes, na realização de gastos, 

quanto ao atendimento de suas necessidades e alinhamento com os compromissos (de 

campanha), garantindo uma abertura para comunicação direta com os órgãos técnicos à sua 

disposição para o controle. 

  

Posto isto, os Tribunais de Contas encontram-se postos à sociedade como órgãos 

que lhe viabilize alguma tranqüilidade e segurança, no sentido de esperar que os (seus) 

recursos colocados sob gestão pública sejam aplicados tendo – como viés fundamental – o 

benefício de todos, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penalmente pelos 

atos inadequados. 

 

De modo a melhor situar o ambiente da pesquisa, no próximo capítulo será 

apresentada a instituição e o público-alvo focados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 a partir de procedimentos disciplinados em legislações próprias 
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4. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco: Instrumento de Cidadania? 

"A brutalidade confiscatória do fisco é um fator sério de 
retardamento econômico. É francamente de causar 
indignação ver nédios representantes da burocracia 
oficial declamando que pagar impostos é 'cidadania'. 
Cidadania é exatamente o contrário: é controlar os 
gastos do governo." 

                                                                                                                              Roberto Campos  

 

Com a edição da Lei 6.078, de 12 de dezembro de 1967, foi criado o Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco35 cuja efetiva instalação demorou dez (10) meses para 

efetivar-se, quando, em 15 de outubro de 1968, o então governador Nilo Coelho empossou 

seus cinco (05) integrantes como ministros, dentre os quais foi eleito o Ministro Orlando 

Morais para gerir o órgão como seu primeiro presidente.   

Em 1969, foi criado, mediante Decreto-Lei nº 55, o quadro de pessoal dos serviços 

auxiliares do Tribunal de Contas, contando com cento e dezesseis (116) cargos, sendo cento e 

cinco (105) de provimento efetivo e onze (11) em comissão. Elevando-se, já no ano seguinte, 

para sete (07) o número de ministros, já, então, chamados conselheiros, quantitativo que 

permanece até os dias de hoje. 

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, no bojo dos avanços da 

constituição de 1988 e das transformações e inovações em termos de gestão (pública), buscou 

modernizar-se em sua estrutura (prédios, instalações, sistemas de Tecnologia da Informação), 

além de contar com um quadro de pessoal altamente capacitado para fiscalizar a adequada 

aplicação dos recursos públicos.  

Nesse sentido, merecem destaque algumas iniciativas de gestão, tais como a 

interiorização do órgão, com a implantação de nove (09) Inspetorias Regionais - IR, para, 

                                                 
35 Informações extraídas do site institucional: www.tce.pe.gov.br 
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além de descentralizar suas atividades e sedes, situar-se mais perto da realidade, objeto de sua 

investigação. Dessa forma, instalaram-se as Inspetorias Regionais de Arcoverde (IRAR), 

Bezerros (IRBE), Garanhuns (IRGA), Palmares (IRPA), Petrolina (IRPE), Salgueiro (IRSA), 

Surubim (IRSU), além das duas (02) metropolitanas Norte (IRMN) e Sul (IRMS), localizadas 

em Recife, mas com atuação nas áreas que circundam a capital, respectivamente ao norte (até 

Carpina) e ao sul (até o município de Escada).    

Ainda a criação da Ouvidoria (2000) e da Escola de Contas (2002), ambas 

funcionando em Recife, mas com incursões nos municípios do interior, a exemplo dos 

projetos Ouvidoria Itinerante – que anualmente desloca o próprio Conselheiro-Ouvidor para, 

nas sedes das Inspetorias Regionais, buscar um contato mais direto com a população, e Escola 

de Cidadania – que, com várias ocorrências anuais, percorre as escolas públicas e apresenta 

não apenas o TCE/PE, suas atividades e inserção na estrutura estatal, mas esclarece aspectos 

gerais da administração pública brasileira, passando pela disposição dos poderes, suas esferas 

e funções, dentre outros assuntos correlatos.    

Ademais, outras iniciativas – em que pesem pontuais – têm gerado grandes 

repercussão social e aderência interna, tais como eventos como os projetos TCEndo Arte 

(abertura das Inspetorias Sede ao público das escolas estaduais, para oficinas de arte e 

concursos de redação com foco nas atribuições do Tribunal), TCEndo Cidadania (evento que 

convida integrantes da sociedade civil organizada ao debate, nos próprios municípios e a partir 

de suas dificuldades e experiências particulares), além dos concursos monográficos, realizados 

bianualmente, com alcance nacional, com o intuito de expandir-se a participação, o 

conhecimento e os questionamentos acerca das Cortes de Contas.  

Nessa trilha de aproximação com a sociedade, alinhando-se às transformações 

institucionais pós-Carta de 1988 (de conformação mais voltada aos direitos sociais), lançou-
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se, como parte das comemorações de aniversário, um concurso de monografias, intitulado 

“Tribunal de Contas – 30 anos”, cujo trabalho vencedor sob o título “O Tribunal de Contas: 

exercício de Cidadania” já evidenciava em seu texto, o reflexo da preocupação - que se 

instalava no órgão - de que suas atividades estivessem direcionadas e a serviço da sociedade 

em que se insere. 

A exemplo, destaca-se a transcrição de uma citação de Cardona, inserta na obra de 

Silva e aludida na monografia vencedora daquele certame, a saber:  

“Já se trate de um controle técnico ou de uma vigilância meramente 

política, seu fundamento repousa no fato principal que corresponde à 

coletividade, como cidadania ou como contribuinte, não só aprovar, 

mas também vigiar a execução do plano prospectivo de ingressos e 

gastos na satisfação das necessidades públicas e regulação 

econômica e social através da atividade financeira” 

  

Desse trabalho publicado na Revista do TCE/PE – Edição de 199836, tem-se o 

registro da primeira alusão ao slogan37 posteriormente adotado pelo TCE/PE38.  

Nesse mesmo impulso, foram criadas a Ouvidoria – a primeira do país em Cortes 

de Contas, com o objetivo de conhecer e atender as demandas dos cidadãos e a Escola de 

Contas Públicas Professor Barreto Guimarães, a partir do reconhecimento da necessidade de 

orientar, esclarecer os jurisdicionados, seus servidores e, mais recentemente, os integrantes da 

sociedade civil organizada, conselhos, ONGs, etc. 

                                                 
36 O inteiro teor da monografia vencedora do concurso, de autoria dos servidores Antônio Roberto de Melo 
Ferreira e Maria Luciene Cartaxo Fernandes encontra-se às fls. 45 a 61 da referida revista. 

37 Um slogan é uma frase de fácil memorização usada em contexto político, religioso ou comercial como uma 
expressão repetitiva de uma idéia ou propósito.  
pt.wikipedia.org/wiki/Slogan  Frase-tema de uma campanha ou marca, que procura resumir e definir seu 
posicionamento. d2dbr.free.fr/dicionariopublicitario/s.htm 

38 consoante informado por membros da gestão à época que pretendia, simplesmente, cumprir determinação de 
proposta de investimentos do programa PROMOCONTAS, do Governo Federal – para repasse de recursos e 
melhoria das atividades de entidades da espécie, que assinalava a necessidade de indicar-se qual era o slogan 
representativo do órgão. 
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Como se observa, a trajetória do desenvolvimento organizacional do TCE-PE 

precede a implementação, em 2003, de seu primeiro Plano Estratégico 2004-2008, através de 

várias iniciativas gerenciais, tais como: redesenho de processos, avaliação de desempenho 

funcional, criação de canais de comunicação com a sociedade, programas de desenvolvimento 

gerencial, dentre muitas outras, aos quais se seguiram o Plano de Gestão (bianual) e o Plano 

Operativo Anual - POA.  

Numa iniciativa de condensar todas essas ações num único plano e alinhando-se às 

demandas da sociedade contemporânea, iniciou-se o processo de gestão estratégica do 

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), com a finalidade de orientar os 

rumos da entidade, de modo a perceber-se:  

Quadro 5 – Questões Estratégicas  

 PERGUNTAS  RESPOSTAS  
Onde estamos?  Diagnóstico Estratégico  
Aonde queremos ir?  Visão e Macro-objetivos  
Como iremos?  Metas, Programas e Ações  
Como estamos indo?  Sistema de Controle (Indicadores)  

Fonte: Planejamento Estratégico do TCE/PE – 2004/2008 

Este Plano Estratégico, elaborado de forma participativa, com integrantes de 

diversas unidades do TCE, constituiu-se elemento fundamental no direcionamento de suas 

atividades, especialmente quanto à ênfase na questão cidadania, inserida, naquela 

oportunidade, na missão organizacional identificada. 

Cumpre adiantar que nesse processo, a identidade organizacional, representada 

pela Missão, Visão e Valores do TCE-PE (consoante quadro abaixo), foi exaustivamente 

discutida, aprofundada e validada, por sua superior administração e seu corpo funcional, ainda 

no exercício de 2003. 
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Quadro 6 – Missão, Visão e Valores do TCE/PE 

MISSÃO 
Desempenhar o papel constitucional de fiscalizar, controlar e orientar a aplicação 

dos recursos públicos, estimulando o exercício da cidadania. 
MISSÃO 

Desempenhar o papel constitucional de fiscalizar, controlar e orientar a aplicação 
dos recursos públicos, estimulando o exercício da cidadania. 

VALORES 
ÉTICA 

Relações baseadas em honestidade e respeito, em todos os níveis do TCE-PE; 
 

TRANSÁRÊNCIA 
Qualidade ou condição de ser claro em sua conduta organizacional; 

 
COMPROMETIMENTO 

Manutenção do compromisso com a identidade organizacional do TCE-PE; 
 

EFETIVIDADE 
Capacidade de sempre buscar atingir o seu objetivo real; 

 
COMPETÊNCIA 

Aptidão reconhecida de efetuar as ações profissionais. 
Fonte: Plano Estratégico 2004/2008 TCE-PE. 

Dentre os direcionadores e tendências observados, considerada a análise dos 

ambientes externo e interno, a partir do diagnóstico SWOT39, detalhou-se os Macro-objetivos 

estratégicos, com destaque, dado os fins deste estudo, para o Macro II – Interagir com o 

Ambiente Externo de forma produtiva. 

Tal objetivo estratégico foi identificado a partir da própria natureza do TCE/PE de 

órgão promotor, fiscalizador e orientador da ação pública, quanto à adequada aplicação dos 

recursos públicos, para o que carece promover articulação institucional - junto à outras 

organizações (públicas e privadas) e aos poderes da República, e buscar  o fortalecimento de 

sua interação com  a sociedade.  

                                                 
39 SWOT (Strengths,Weaknesses,Opportunities and Threats) ou, em português. FOFA (Forças, Oportunidades, 
Fraquezas e Ameaças). 
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Consoante orientação inserta no site institucional (www.tce.pe.gov.br), o TCE/PE, 

cujas atribuições constitucionais já o qualificariam como instrumento de cidadania do povo 

pernambucano, ainda promove a prestação anual das contas de cada órgão da administração 

indireta e direta vinculado aos poderes do Estado, seja nas esferas estadual ou municipal 

(original sem grifo). 

Está também divulgado que o TCE necessita da aproximação com a sociedade para 

desempenhar melhor seu papel de controlador da gestão pública, além de abrir-se às 

reclamações e sugestões que a população, porventura, venha a apresentar, agindo ainda para o 

esclarecimento dos diversos normativos que permeiam a administração pública no Brasil.  

Conforme disposição inserta na Lei nº 12.594/04, alterada pela nº 12.843, de 

30/06/2005, que detalha a sua estrutura organizacional, integram o TCE/PE os órgãos de 

competência originária (deliberativos: Tribunal Pleno, 1ª e 2ª Câmaras), além dos órgãos 

Superiores (Corregedoria Geral, Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães – 

ECPBG e Ouvidoria), Especiais (Ministério Público de Contas, Auditoria Geral e 

Procuradoria Consultiva) e Auxiliares, composto pelos demais segmentos administrativos. 

Em consonância à pesquisa empreendida, a forma como o TCE/PE encontra-se 

organizado não será exaustivamente comentada, destacando-se, ao contrário, apenas o 

funcionamento de alguns órgãos, como os de competência originária: o pleno constitui órgão 

de deliberação máxima dirigido pelo presidente, a quem compete, dentre outros, o julgamento 

das contas e recursos correlatos; as duas (02) Câmaras deliberativas (1ª e 2ª) compõem-se, 

cada uma, por 03 (três) conselheiros (exceto o Presidente) e também procede a julgamentos de 

contas, além da emissão de pareceres prévios sobre as contas dos Prefeitos e mesas diretoras 

das Câmaras Municipais. 
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Dos órgãos superiores, traz-se comentários da Escola de Contas Públicas Professor 

Barreto Guimarães - ECPBG, que embora vinculada ao TCE/PE, dispõe de natureza jurídica 

de órgão autônomo administrativa e financeiramente e tem como destinação precípua a 

promoção da capacitação e o desenvolvimento profissional dos Membros e Servidores do 

Tribunal de Contas.  

Subsidiariamente, a ECPBG, no desempenho de suas finalidades, poderá ministrar 

programas de capacitação e desenvolvimento profissional a órgãos e entidades da 

administração pública Federal, Estadual e Municipal, bem como a órgãos e entidades cujos 

objetivos lhe sejam compatíveis.  

Ainda quanto aos órgãos superiores cabe referência à Ouvidoria, cujo objetivo é de 

receber sugestões de aprimoramento, críticas e reclamações sobre os serviços prestados pelo 

TCE/PE e informações relevantes sobre a prática de atos de gestão exercidos no âmbito da 

Administração Direta e Indireta nas esferas Estadual e Municipal.  

O Ministério Público de Contas - MPCO e a Auditoria Geral – AUGE, juntamente 

com a Procuradoria Consultiva (não comentada neste estudo) conformam os órgãos especiais. 

O MPCO tem, dentre outras, as seguintes atribuições: promover a defesa da ordem jurídica, 

representando ao Tribunal de Contas e aos órgãos competentes para que adotem as medidas de 

interesse da Administração e do Erário e representar ao órgão competente a fim de que 

promova ação direta de inconstitucionalidade ou argüição de descumprimento de preceito 

fundamental.   

Os auditores (substitutos de conselheiros), que integram a AUGE, são selecionados 

mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, a quem cabe à substituição dos 

Conselheiros em suas ausências e impedimentos por motivo de licença, férias, vacância do 
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cargo ou outro afastamento legal, mediante rodízio e observada a antiguidade no cargo. A 

estes servidores também compete à elaboração de Proposta de Voto, após a instrução do 

processo.  

Para funcionamento de atual estrutura, o TCE/PE conta com novecentos e doze 

(912) servidores ativos, cuja distribuição revela a existência de 72,92% deles em cargos de 

vínculo efetivo, conforme disposto na Lei nº 12.595, de 04 de junho de 2004, que dispõe sobre 

a evolução funcional do Grupo Ocupacional de Controle Externo - GOCE, com quinhentos e 

trinta (530) integrantes (498 cargos ocupados) e do Grupo Ocupacional de Apoio ao Controle 

Externo - GOACE, com cento e sessenta e sete (167) cargos providos (173 previstos), 

conforme Quadro 5 - Demonstrativo dos Cargos efetivos/vitalícios, adiante apresentado.  

 

A partir do Resumo Geral dos Cargos, exposto adiante, observa-se que 18,42% das 

atividades são supridas pelos servidores vindos à disposição de outros órgãos e menos de 6% 

(5,70%) estão em cargos de provimento comissionado, sem qualquer outro vínculo com a 

administração pública. Quanto a estes servidores, nota-se, relativamente à disposição 

inaugural, uma pequena redução na relação cargos comissionados/cargos efetivos, nestes 

quase quarenta anos de existência, que passou de 9,48% para 7,82%.     

Quadro 7 - Demonstrativo dos Cargos efetivos/vitalícios 

RESUMO GERAL DE CARGOS  
CARGOS EFETIVOS OCUPADOS 692 

CARGOS EM COMISSÃO SEM VÍNCULO 52 

CONTRATOS TEMPORÁRIOS 10 

SERVIDORES À DISPOSIÇÃO NO TCE    
170(**)

APOSENTADOS 94 
TOTAL GERAL 1018 

(**) 2 servidores à disposição possuem 2 órgãos de origem.  Fisicamente são 168 servidores.

Fonte: TCE/DGP/DICD - Atualização: 17/08/2006 
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Há outro aspecto importante a ressaltar quanto à organização do Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE. Como parte dos estudos para a implantação do 

planejamento estratégico, já decorrente da proposta de redesenho institucional, foi preciso 

mapear o processo principal, crítico do órgão - aquele que dá sentido à existência da entidade.  

Partindo-se das orientações de Deming (insertas no texto do Planejamento 

Estratégico do TCE/PE 2002-2007), um dos grandes teóricos da qualidade, e aplicando-se a 

metodologia SIPOC40, estabeleceu-se o processo finalístico do Tribunal, adiante apresentado 

(figura 1) que, na prática, identifica o que constitui a área fim (ligada ao Macro objetivo I – 

Fiscalizar e julgar a aplicação de recursos públicos de forma célere e com qualidade - grifos 

no original) e a área meio, que compreende os esforços de todos os outros cinco (05) macro 

objetivos estratégicos identificados. 

Os segmentos responsáveis pela fiscalização e julgamento tiveram, com esse 

ajustamento, sua importância reforçada, do que decorre um grande direcionamento de todo o 

órgão no sentido de atender-se a todas as necessidades da chamada área fim, capitaneada pela 

Coordenadoria de Controle Externo. Ora, pela legislação de cargos citada, todos os integrantes 

do Grupo Ocupacional de Controle Externo deveriam estar lotados e realizar suas atividades 

no controle externo, na área fim. À área meio estariam destinados os integrantes do Grupo 

Ocupacional de Apoio ao Controle Externo. 

                                                 
40 SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs and Custumers) 
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Figura 1 – Macrofluxo do processo finalístico do TCE/PE 

Tal disposição, embora legal e coerentemente regulada, não se verifica na prática, 

gerando certo desconforto entre os ocupantes de um ou outro grupamento que não integre, por 

quaisquer razões,  a área em que deveria estar lotado. 

Dada a sua importância estratégica, essa situação – que também impacta questão 

correlata à pesquisa, tem sido acompanhada a partir de indicador específico, elaborado e 

medido trimestralmente, que aponta o número de integrantes do GOCE que permanecem nas 

áreas meio e fim. Na posição mais recente (3º trimestre 2006), 53% destes servidores 

exerciam suas atividades na área fim (fase de instrução). 

Com subordinação à Diretoria Geral – esta ligada diretamente à Presidência, 

encontra-se a Coordenadoria de Controle Externo – CCE responsável pela área e unidades de 

fiscalização do Órgão (a área-fim), que inclui dois (02) departamentos: DCE, de Controle 

Estadual, o DCM, de Controle Municipal, dois (02) Núcleos: de Atos de Pessoal – NAP e de 

Engenharia (NEG), três (03) assessorias técnicas e dois (02) Grupos de Trabalho: ANOP, 
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quanto à auditoria de Natureza Operacional e AUDIN, para auditoria informatizada (fazer 

referência e incluir o organograma da CCE).     

Cabem a CCE, a partir da formalização todas as atividades relativas à instrução de 

todas as modalidades de processo instauradas no Tribunal de Contas de Pernambuco, com 

média de entradas e julgamentos, nos últimos cinco (05) anos, de 8.512 processos por ano. 

Em matéria de realização de direitos sociais, por exemplo, o Ministério Público, as 

entidades de defesa de direitos e as pessoas privadas em geral passaram a provocar os órgãos 

de controle, e, em especial o TCE de nosso Estado, reconhecido pela busca de posição 

pioneira em questões de repercussão coletiva e política, a exemplo, dentre outras atividades, 

das "Operações Eleições", editadas em 2000, 2002 e 2004, em ação coordenada com o 

MPPE41, TRE/PE, TJPE e a SDS/PE.  

Os segmentos citados amparam o macro fluxo processual finalístico do Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco e, além de constituir o esteio do processo crítico da 

entidade, representam as lotações da quase totalidade dos participantes da pesquisa, embora 

tenha sido expandida a todas as áreas – pela aplicação dos questionários.  

O capítulo seguinte trata da realização da pesquisa, trazendo a metodologia 

utilizada, a caracterização do público-alvo e os resultados observados.  

 

 

 

 

 

                                                 
41 MPPE – Ministério Público de Pernambuco, TJPE – Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, SDS-PE 
Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco 
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5. Meandros da Pesquisa  

 É melhor fazer aproximadamente hoje           
do que exatamente nunca.                   

Ishikawa 

 

Mesmo diante de uma progressiva mudança de foco, a análise acadêmica da 

experiência democrática brasileira - em que pese os muitos trabalhos que destacam a 

precariedade da cidadania e da democracia política42 - ainda se encontra aquém da 

magnitude43 da esfera institucional do cidadão, sendo insuficientes as contribuições que 

buscam mensurar a ocorrência de ações destinadas a sua promoção.  

Independente da abordagem ou do objeto da análise, em geral, o foco ainda tende 

para a aparelhagem do Estado e a adoção desta ou daquela política, mesmo que se concorde 

que atender o cidadão esteja longe de ser tema irrelevante para o sistema democrático do 

país44.  

Enfoques clássicos que discutem o papel dos atores e entidades, embora 

extremamente importantes e fundados em bases reais, deixam de levar em consideração que, 

no Brasil, sobretudo a partir dos anos 90, a atuação, as decisões e os posicionamentos sociais, 

encampados através de uma postura mais orientadora (ou preventiva) dos órgãos de controle, 

passaram a um papel de  destaque no cenário social e político.  

Alguns embates políticos e administrativos vem sendo (até) antecipadamente 

levantados, esclarecidos ou mediados, no seio da sociedade, através de ações provocadas às, 

ou pelas, Corte de Contas, e mesmo que tal aspecto esteja mais evidente, ainda são pouco 

freqüentes os estudos sobre a atuação de instituições de controle como Tribunais de Contas, 

quanto a sua relação com os poderes constituídos, outras entidades que apóiam e a sociedade a 

que serve.  
                                                 
42 Além do trabalho de Vitor Nunes Leal, consultou-se também o texto de Clementino (1997), que analisa o fenômeno que denominou "mandonismo local". 
43 Cfe. Almeida&Carneiro. 
44 Ames (2003), apesar de considerar a importância do poder local na formulação e implantação da agenda governamental, centra no governo federal a 
análise do tema. 
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Os trabalhos sobre tais Cortes de Contas vêm, no mais das vezes, das áreas jurídica 

e contábil e enfatizam aspectos formalísticos ou orçamentários da administração pública, 

envolvendo posicionamentos legais conflitantes, resolução de conflitos de competências ou, 

ainda, trabalhos descritivos destinados ao mapeamento das características mais genéricas 

desse órgão (julgamentos de prestações de contas anuais, atos de aposentação, legalidade de 

concursos, contratos e despesas, admissão de pessoal, dentre outros).   

Num caminho um pouco diferente, a pesquisa buscou identificar um referencial, 

quanto ao significado ou significância da cidadania como marca de atuação institucional 

dessas Cortes de Contas, especificamente pelo TCE/PE, a partir da adoção de seu slogan 

organizacional: Instrumento de Cidadania, e ainda quais as ações estruturadoras dessa 

cidadania. 

 

5.1 Caracterização e procedimentos adotados 

 

Considerando o critério de classificação apresentado por VERGARA (2004), a 

pesquisa ora encaminhada qualifica-se como: 

a.) quanto aos fins: exploratória, dado que as Cortes de Contas, além de não 

configurarem alvo freqüentes de pesquisas, o TCE/PE, especialmente, não se 

verificou a existência de estudos que busquem identificar o entendimento de seus 

integrantes, no tocante aos aspectos a serem abordados; e descritiva, porque visou, 

consoante previsto, identificar percepções, expectativas e, eventuais, sugestões dos 

servidores que formam aquele Tribunal; e    

b.) quanto aos meios: bibliográfica, documental e de campo. Bibliográfica porque, 

para a construção teórico-metodológica, foi efetuada investigação de assuntos 

correlatos à cidadania, sua evolução e abordagens, transparência, cultura 
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organizacional, formulação de questionários, entrevistas e suas utilizações 

baseando-se em matéria pertinente ao assunto, publicada em livros, jornais, 

revistas, dissertações e teses defendidas em diversas instituições de ensino e 

internet; Além do suporte documental – desde aquele interno ao TCE/PE, como 

organogramas, telas de planejamento, normativos e que trate da adoção do referido 

slogan - e de outras que tenham referência ao objeto estudado, também será de 

campo porque prevê a aplicação de questionários e a realização de entrevistas.     

 

Para isso, foram realizados levantamentos e analises de dados, a partir de métodos 

quantitativos e/ou qualitativos com membros de dois (02) grupos diferentes, a saber: 

Grupo 1 -  Conselheiros, Auditores e Membros do Ministério Público de Contas, 

de cuja atuação alcançam-se os julgamentos das contas. Essas opiniões 

foram coletadas mediante entrevistas; e 

Grupo 2 -  Servidores do TCE/PE integrantes dos Grupos Operacionais de Apoio e 

do Controle Externo (GOACE e GOCE), além dos vinculados em 

comissão e daqueles que estão à disposição do órgão, aos quais foram 

aplicados questionários. 

 

Dos dois (02) grupos, pretendeu-se obter informações sobre o que se entende, 

internamente, sobre cidadania - buscando-se levantar e formatar um conceito organizacional, o 

interesse percebido em desenvolvê-lo e inseri-lo nas atividades do órgão, a opinião sobre a 

atuação do TCE/PE nesse sentido, além da compreensão dos integrantes desses grupamentos 

sobre quais seriam as dificuldades, facilidades e expectativas, além de formas adequadas e 

convenientes para sua adoção.  
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Acrescente-se que tanto os questionários (APÊNDICE A) como os roteiros das 

entrevistas (APÊNDICE B) continham perguntas para confirmar e enriquecer informações 

cadastrais dos grupos pesquisados (como as relativas a sexo, idade, escolaridade, ocupação e 

status político e religioso).  

Visando o conforto e a garantia de livre expressão dos entrevistados, não houve 

gravação e as entrevistas foram breves (entre vinte e quarenta e cinco minutos, incluindo-se 

períodos para registro das respostas). Apesar de individualmente listados (APÊNDICE C), não 

se confronta as respostas de cada entrevistado – para isto todos receberam um número que 

lhes identifica apenas para eventuais dúvidas surgidas no decorrer do trabalho, de modo a 

garantir a análise do pensamento do grupo, como um todo, para as questões sob análise. 

Foram realizadas, no total, dezessete (17) entrevistas, de vinte (20) previstas - cujo 

perfil amostral constitui-se de 04 Conselheiros, 06 auditores (substitutos de conselheiros), 05 

procuradores do Ministério Público de Contas e 02 assessores técnicos de gabinetes de 

conselheiros. Para clarificar a representatividade buscada, apresenta-se o quadro abaixo:  

Quadro 8 – Perfil dos entrevistados 

CARGO EXISTENTE OCUPADOENTREVISTADOS
Conselheiro 7 6 4 

Auditor (Conselheiro Substituto) 10 9 6 

Procurador Geral-Adjunto  1 1 1 
Procurador  7 7 4 
Assessor Técnico (de Conselheiro) 345 3 2 

 TOTAL 1 25 23 17 

 

                                                 
45 Embora existam, e estejam ocupados, sete (07) cargos de assessor técnico de conselheiro, sendo um (01) por 
gabinete, foram considerados apenas aqueles que efetivamente participam da fundamentação de votos para os 
julgamentos.   
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Embora tenha havido uma seleção prévia e argumentada dos entrevistados, durante 

a execução do trabalho de campo, dada à impossibilidade de uns e ausência de outros, foi 

preciso efetuar-se ajustes e substituições, redundando numa aleatoriedade maior e não prevista 

para as entrevistas realizadas. Entretanto, tais modificações não impactaram 

significativamente os resultados analisados, posto que representaram 73,91% do grupamento 

observado, acima da expectativa inicial de 70%. 

A outra parte da pesquisa compreendeu a aplicação de questionários aos servidores 

da casa, sem distinção de vínculo ou área de trabalho. Foram distribuídos trezentos e seis 

questionários, correspondentes a 1/3 do total de servidores, na posição de 31/07/2006 – época 

da remessa. 

Para apuração da metodologia, foi utilizado – para os questionários – grupo de 

teste formado pelos servidores integrantes da Assessoria Técnica da CAD – ASTAD e da 

Corregedoria - CORG, cujo perfil revisor faz parte das atribuições específicas para sua 

atuação. Notando que, conforme previsto, ao grupo de teste não foram aplicados os 

questionários em sua última forma. 

Estava prevista a disponibilização de suporte da Coordenadoria de Tecnologia da 

Informação – CTI e do Núcleo de Comunicação – NUC para veiculação de questionários via 

intranet – ocorrência usualmente autorizada para estudos realizados pelos servidores em 

especializações apoiadas pelo órgão, como no caso.  

Entretanto, optou-se pelo envio dos questionários na forma impressa (via malote 

interno de documentos), dada à avaliação prévia, a partir de várias experiências anteriores na 

casa, de ser baixíssimo o índice de resposta (faixa de 3% a 5%, conforme estatística da 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação – CTI do próprio TCE/PE) quando iniciativas 
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dessa natureza eram efetuadas com remessa em meio eletrônico46. Buscou-se também o 

monitoramento e o incentivo às respostas, mediante contato pessoal (por correio eletrônico e 

por telefone47) com as chefias imediatas (chefes de divisão e inspetores regionais, 

basicamente).  

Nada obstante, apenas cento e quatro (104) formulários voltaram respondidos, 

sendo dois (02) deles suprimidos da amostra por terem sido respondidos por estagiários – que 

não haviam sido considerados no público-alvo inicial.  

5.2  Identificando meandros 

Os dados dos cento e dois (102) questionários tabulados, que alcançam apenas 1/3 

do total enviado, revelam aspectos diversos, comentados adiante, e evidenciam um perfil da 

amostra conforme demonstrado a seguir: 

Tabela 1 – Dados demográficos (perfil da amostragem ) 

 Dados Demográficos  

1 Sexo   

 Feminino 24% 

 Masculino 76% 

2 Idade   

 Até 30 10% 

 Até 40  41% 

 Até 50  37% 

 Até 60  6% 

 Até 70 anos 6% 

6 Escolaridade/Formação   

 saúde  1% 

 humanas  36% 

 exatas  36% 

 jurídico/administrativas 28% 

12 Posicionamento político   

 (1) esquerda  16% 

                                                 
46Embora, a DGP tenha informado posteriormente do sucesso de outras duas pesquisas, estas institucionais e 
incentivadas, na faixa de 70% (do Programa de Qualidade de Vida, a ser implantado) e 20%, no levantamento do 
clima organizacional.   
47A pesquisadora está atualmente lotada na Inspetoria Regional de Arcoverde, distante 256 Km da capital do 
Estado.  



 89

 (2) esquerda/centro  48% 

 (3) centro  24% 

 (4) direita   5% 

 (5) centro/direita  5% 

13 Religioso   

 (1) católico  60% 

 (2) evangélico  9% 

 (3) espírita  16% 

 (4) outros 16% 

14 Estado Civil   

 (1) solteiro  18% 

 (2) casado  72% 

 (3) separado/divorciado  9% 

 (4) viúvo  1% 

15 Participa de   

 (1) associação  7% 

 (2) clube  1% 

 (3) sindicato  55% 

 (4) ONG   9% 

 (5) não 25% 

 (6) Outros 2% 

 

Do exposto, observa-se que 76% dos respondentes identificaram-se como do sexo 

masculino, contra 24% de mulheres; com faixa etária de ate 40 anos (61%) e formação 

distribuída entre as áreas de humanas (36%), exatas (36%) e jurídico/administrativas (28%); a 

maioria informou posicionamento político entre esquerda (16%) e esquerda/centro (48%), 

com predomínio de católicos (60%) e casados (72%). Além disso, apenas 25% declarou não 

participar de associação (7%), clube (1%), sindicato (55%), ONG (9%) e outros entidades 

(2%).  

Ainda se efetuou um levantamento comparativo para identificar os entendimentos 

firmados em cada grupo e quais aspectos destacam-se na atuação do TCE e são passiveis de 

verificação nesse sentido, destacando-se sua observância quanto aos aspectos legal, das 

percepções particulares e as atinentes aos benefícios públicos (senso comum), conforme figura 

2, adiante:  
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 Figura 2 - Aspectos da análise 

A partir do relato dos pesquisados, a análise buscou monitorar as similaridades e 

diferenças entre os entendimentos, de modo a se identificar a aderência entre a atuação 

percebida e o ideário de ser instrumento de cidadania veiculado pelo TCE/PE. 

Para essa análise, cabe trazer dados quanto ao tempo de casa dos respondentes, em 

qual área estados exercem suas atividades e seu tipo de vínculo, conforme se observa: 

 

Tabela 2 – Dados Demográficos – aspectos funcionais  

4 Cargo/Função atual (tempo)   

 Até 5  34% 

 Até 12  40% 

 Até 18  18% 

 Até 24  8% 

 Até 30 anos  0% 

10 Lotação   

 (1) Área fim    77% 

 (2) área meio 23% 
11 Vínculo   

 (1) efetivo  90% 

 (2) comissionado  4% 

 (3) contratado 2% 

 (4) à disposição  4% 

 

Previsão 
legal 

Percepção 
dos 

servidores 

Senso 
comum 
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Revelando sua opinião quanto ao slogan adotado pelo TCE/PE (94% o conhecem), 

78% dos respondentes atribuiram-lhe muita (60%) e extrema (18%) importância e 66% 

apontaram-lhe muita (47%) e extrema (19%) relevância.  81% dos respondentes acham que 

identifica o TCE plenamente (28%) e em parte (53%). Quanto a sentirem-se 

representados/alinhados com a adoção do slogan, não houve maioria nas opções (25% cada). 

A despeito disso, a percepção quanto ao conceito ou entendimento do significado 

desse slogan findou confusa, com 55% dos respondentes apostando em sua inexistência e 45% 

propondo-se a citá-lo, consoante algumas transcrições adiante apresentadas (Quadro 9: 

Significado do Slogan – Comparativo Grupo 1 e Grupo 2). 

Com o intuito de associar-se à imagem, à linguagem escrita e à estética, para além 

da materialidade do produto ou do serviço, o slogan-função “TCE/PE - Instrumento de 

Cidadania” adotado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco atende aos requisitos 

elencados anteriormente, posto que se afigura como indicador afirmativo dos atributos que se 

pretende divulgar. 

Mesmo se considerando que o bom slogan deve ser curto e direto, além de 

expressar a história, a psicologia, o conceito da marca, da empresa ou de produto e ou serviços 

– requisitos encontrados no slogan ora divulgado pelo TCE, não se vislumbra impacto 

significativo por sua adoção nos grupos pesquisados. Embora amplamente conhecido, 

consoante citado, não se pode afirmar que esteja internalizado, especialmente que atue como 

vetor de organização ou mobilização social interna. 

Saliente-se que os grupos foram propostos, para fins de análise, a partir da atuação 

e/ou atividades de seus componentes, segundo o alinhamento ao processo finalístico do 

TCE/PE (figura 1), estabelecido em seu Planejamento Estratégico 2003-2007, a saber:  
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Grupo 1:  atuam na fase de julgamento processual (julgadores e integrantes do 

Ministério Publico de Contas – MPCO); 

Grupo 2:  atuam na fase de instrução processual (servidores do GOCE) e apoio 

(servidores do GOACE e com outros vínculos). 

  

Quadro 9 - Significado do Slogan - Comparativo Grupo 1 e Grupo 2 

Grupo 1:  
Conselheiros/Auditores/procuradores 

Grupo 2:  
demais servidores 

Questão: Há algum tipo de conceito/entendimento firmado no TCE/PE sobre o assunto? Qual? 
Sendo coerente, acha que o entendimento sobre o 
assunto também estaria em construção e destaca as 
dificuldades enfrentadas pelas diferenças de 
pensamentos e idéias existentes, hoje, entre os 
membros do conselho.  

Propiciar que os recursos sejam regularmente 
aplicados; 

Reconhece a existência de um entendimento, que 
destaca a função-cidadã do TCE/PE, como 
garantidor da república. 

Despertar a atenção do cidadão para que procure 
a instituição e confie nela; 

Acha correto que, sem esquecer o papel 
constitucional, o TCE/PE apóie, engaje-se com a 
sociedade e vê tal disposição como um motivador, 
um incentivo a mais, para a melhoria de sua 
atuação. 

Atender as expectativas da sociedade quanto as 
atribuições do TCE; 

Afirmou não ter elementos para posicionar-se 
quanto ao assunto. 

O TCE são os olhos do cliente-cidadão; 

Acredita que sim e que seria estimular o cidadão a 
participar - principalmente os dos municípios – e 
cobrar resultados. Comunicar mais 

Colocar o TCE como um órgão a serviço do 
cidadão; 
Diminuir a distancia entre o cidadão e as ações 
do Estado; 
As ações do TCE têm importância para o 
desenvolvimento da cidadania; 
Mobilizar a sociedade para ter conhecimento da 
atuação de seus representantes eleitos bem como 
de seus direitos; 
Estimulo ao controle social; 
O papel final do TCE e o atendimento ao 
cidadão quanto aos princípios constitucionais. 

 

Das entrevistas, similarmente a alguns comentários verificados nos questionários, 

conforme acima, observa-se que oito (08) deles não percebem entendimento sobre o assunto, 

três (03) afirmaram não dispor de elementos e seis (06) afirmaram que já existe. Do que se 

nota coerência relativamente às opiniões extraídas do outro grupamento pesquisado. 
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Destaca-se ainda que 52% percebem que a atuação do TCE-PE, como instrumento 

de cidadania, acontece de fato, para além do aspecto puramente legal, ressaltado por 75% dos 

respondentes (interseção de 28%). 

Segundo os dados tabulados, a atuação do TCE/PE, como instrumento de 

cidadania, é percebida ainda de forma pouco adequada (55%), pela sociedade, mas se situa 

entre adequada e pouco adequada, para os servidores (90%), para os órgãos parceiros: MPPE, 

TJPE, SEFAZ-PE (87%) e para os jurisdicionados/clientes/fornecedores (78%).  

Nesse aspecto, também se observa similitude entre os posicionamentos, quanto à 

incipiência de uma atuação mais sintonizada com a cidadania, embora se registre a 

preocupação no sentido de desenvolvê-la, destacando-se alguns trechos das entrevistas: 

 
Acontece de fato, mas ainda de forma incipiente, em situações pontuais. Considera 
que na percepção dos servidores é adequada, apenas precisando maior agilidade 
processual. Vê como indiferente a percepção dos parceiros e confessa não ter 
informações para opinar quanto aos jurisdicionados e sociedade em geral. Sugere 
mais concretude às ações e resultados do TCE/PE e aponta uma maior 
aproximação com grupos organizados, tais como movimentos sociais e ONGs – 
citando a Transparência Brasil, como exemplo e facilitador para essa atuação.  
 
Acontece de fato e tem evoluído. Hoje está mais conhecido por sua competência. 
Antes era visto como órgão que não dava seqüência a suas decisões, que apura 
mas não executa. A dificuldade apontada é o seu desconhecimento pela população, 
e destaca o acesso a informações privilegiadas através do cidadão – que 
enriquecem e até viabilizam trabalhos de auditoria. Ou seja, ressalta o ‘cidadão 
como agente do tribunal’. Em sua percepção, a atuação tem sido muito adequada 
na visão dos servidores e adequada para os demais grupamentos: parceiros, 
jurisdicionados e sociedade em geral. 
 
Há de fato uma atuação eficaz para os jurisdicionados e adequada para os 
servidores e  a sociedade, mas que poderia melhorar quanto aos parceiros. Para 
isso, carece de ações internas, coletivas. Precisa haver mais conscientização, 
especialmente dos julgadores, nesse sentido. Apesar da dificuldade da cultura 
instalada, vê oportunidades no próprio papel do TCE e nos instrumentos de que 
dispõe: ouvidoria, escola de contas, atuação interiorizada, etc. 
 
Acha que acontece de fato e tem evoluído, mas percebe um dilema entre as funções 
de orientar e punir. Destaca como facilidades a autonomia orçamentária, o 
quadro motivado e a existências das Inspetorias para atuação no interior, mais 
próxima à população. Também acredita que percepção dessa atuação por 
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servidores, parceiros e jurisdicionados é adequada, embora o TCE/PE seja 
desconhecido da sociedade em geral. 
 
Acha que a atuação como ‘instrumento de cidadania’ está somente no discurso e 
registra como dificuldade para sua efetivação, a politização dos conselheiros e a 
vontade do corpo técnico como facilidade nesse sentido, pois luta para conseguir 
efetividade de seus trabalhos. E as parcerias funcionam como ‘jogada de 
marketing’. Acha que uma reestruturação do órgão, passando pelos critérios de 
escolha dos conselheiros, e a força dos servidores cobrando mais suporte e 
transparência seriam os caminhos, especialmente porque a sociedade está 
começando a conhecer melhor a entidade. 
 
Destaca que a atuação do TCE ainda deixa a desejar e é inadequadamente 
percebida tanto pelos servidores, quanto 
fornecedores/clientes/jurisdicionados/parceiros e pela sociedade. Entende que isso 
poderia ser melhorado a partir da divulgação das ações do TCE/PE, sugerindo 
uma chamada geral à participação da sociedade, de forma similar ao que está 
sendo feito no projeto ‘Escola de Cidadania (da ECPBG)’. 
 
Não acha que atua com esse objetivo, que essa ‘proximidade do cidadão está 
apenas no papel’ (discurso dissociado do cidadão). A vontade ainda é incipiente e 
é diferente do agir – o que leva a pouco resultado. Deveria estimular o cidadão. 
Acha que a adoção do slogan caracteriza um momento de evolução, mas não 
houve uma priorização de fato. A ênfase ainda é mais processual, o que leva a 
uma percepção de atuação inadequada seja pelos servidores, jurisdicionados, 
parceiros e sociedade em geral. 
 
Não sabe, mas percebe que a grande dificuldade do Tribunal para essa atuação é 
não atender as necessidades da população.  
 
Não acha que acontece de fato. Para isso, precisaria atuar com ampla 
transparência. Ser conhecido e reconhecido pelos demandados. Vê a falta de 
autoexecutoriedade de suas decisões como grande limitador, em face do que sofre 
algumas admoestações (TJPE/MPPE). Como positivo, destaca a ouvidoria e a 
escola de contas.  
 
Não percebe qualquer atuação do TCE/PE nesse sentido e acha que isso é 
indiferente também para os servidores e para os jurisdicionados. Para a sociedade 
e os parceiros seria inadequada. Acredita que poderia ser melhorada sim, a partir 
da disponibilização tempestivas de informações aos órgãos competentes. Ressalta 
que a resistência a mudanças e o corporativismo como dificuldades e a 
competência do quadro técnico como grande facilitador nesse processo.  Acredita 
que tanto para os órgãos parceiros como para os servidores sua atuação ainda é 
pouco adequada. Preocupa-se e vê isso como um problema, uma questão 
orgânica: ‘Quem é o sucedâneo do Estado, onde o estado não está?’ 

 

O sentimento de que essa atuação poderia ser melhorada, também emerge dos 

dados tabulados (questionários) conforme algumas sugestões registradas:  
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Quadro 10 – Comentários e Sugestões: Demais Servidores 

Grupo 2:  
Demais Servidores 

Com uma reestruturação da ouvidoria de modo a torná-la capaz de lidar com as informações que recebe 
e repassá-las ao público;  
Com maior efetividade no desempenho de suas atribuições; 

Com maior celeridade nos julgamentos; 

Dando exemplos. Não permitindo que atos considerados irregulares para os jurisdicionados, sejam 
praticados no TCE/PE como normais; 
Maior rapidez nos resultados de denúncias e mudanças nos julgamentos quanto às irregularidades 
apontadas (importância e relevância); 
Divulgando mais o papel e as ações do Tribunal; 

Sendo menos político e divulgando suas ações;  

Buscando maior integração/participação da sociedade; 

Com efetividade/comunicação/tempestividade de suas ações melhorada; 

Buscando-se maior esclarecimento e participação da sociedade 

 

Sendo identificadas análises que tratavam da temática da cidadania, com enfoque 

nas questões de gênero, raça, portadores de necessidades especiais, etc, tais aspectos também 

foram levantadas no âmbito do Tribunal.  

O que se observou, entre todas as questões postas, foi uma quase completa 

unanimidade com 98% das respostas (exceto por quem deixou em branco estes tópicos e três 

(03) observações citando apenas um ponto cada, e não o item completo), apontado para a 

inexistência de situações da espécie. 

Neste ponto, cabe trazer o comentário oriundo das entrevistas que, confirmando 

que não percebe qualquer discriminação (igualmente a todos os entrevistados), chegou a 

questionar se realmente não há ou se, simplesmente, não teria notado. 

De fato, essa feliz unanimidade pode decorrer, apenas, de não se terem 

oportunizado situações que pudessem caracterizar tais discriminações. Os registros funcionais 

não permitem levantamentos quanto à raça, mas os servidores da Divisão de Cadastro 

funcional - DICD estimam que há não mais de dez (10) servidores com traços da raça negra, 

nenhum com traços asiáticos ou outra tipologia característica.  
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Ademais, o fato de, nos últimos 15 anos, sempre ter havido mulheres em cargos de 

direção, mesmo em pequeno número, parece dar suporte a percepção de inexistência de 

discriminações também quanto a este aspecto. 

No tocante a servidores portadores de necessidades especiais, respeitando-se as 

legislações correlatas, o TCE/PE sempre disponibilizou estruturas específicas aos servidores 

que dela necessitam sem quaisquer dificuldades, o que confirma a percepção revelada pelos 

pesquisados (16 servidores).  

Os dados também demonstram que o ideal de ser instrumento de cidadania está 

inserido no TCE/PE de forma assinalada como suficiente (situação intermediária) em quase 

todos os tópicos levantados. Uma exceção importante foi observada, quando avaliada a 

inserção quanto às praticas: foi considerada pouco (42%) e muito pouco (8%) inserida.  

Pretendendo-se identificar quais ações (já) empreendidas pelo TCE/PE viabilizam 

uma maior aproximação com a sociedade e, portanto, estariam alinhadas com uma atuação 

mais focada em ser instrumento de cidadania, foram citadas a interiorização de suas 

atividades, através das Inspetorias Regionais (74%), a instalação da Ouvidoria (80%), a 

criação da Escola de Contas (59%), e a adoção de trabalhos relacionados a uma atuação 

diferenciada, tais como Operação Eleições, Auditoria Ambiental, Cultural e Operacional 

(ANOP) – 56%, além de iniciativas pontuais como o TCEndo Arte e TCEndo Cidadania 

(55%).      

Diante de atividades normativas usuais do TCE/PE, para além das iniciativas 

comentadas, foram associadas positivamente – entre amplamente, muito e suficiente – todas 

as apresentadas48, que somadas obtiveram mais de 70% das citações, com destaque para 

“investiga e analisa os atos praticados por gestores públicos” – que alcançou 88% das 

citações, consoante adiante demonstrado (Tabela 2).  
                                                 
48 As atividades postas foram extraídas de pesquisa de opinião empreendida pelo Núcleo de Planejamento, Controle Interno e 
Desenvolvimento Organizacional – NPC, mediante contratação de consultoria especializada, considerando-se que 
representatividade e clareza foram aspectos embasadores da escolha naquela ocasião. 
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De outro lado, 90% apontam que o TCE/PE pode interferir/influenciar na 

sociedade: muito (63%) e ênfase media (27%), na percepção da questão da cidadania, e, pouco 

menos, 76%, sendo: muito (50%) e com ênfase média (26%), quanto ao exercício dessa 

cidadania.  

Apontando-se que a construção de uma marca organizacional, melhor associadas 

ao slogan adotado e divulgado, depende em 90% - entre muito (16%) e amplamente (74%) da 

postura do conselho (corpo julgador/alta administração), 86% da administração (corpo 

diretivo – entre muito: 37% e amplamente - 49%), 81% do perfil funcional do corpo técnico 

(muito - 42% e amplamente - 39%), e 74% (muito: 36% e amplamente-38%) da sociedade, 

deixando-se evidentes as responsabilidades do órgão nesse mister. 

 

Para obter-se uma aproximação do entendimento interno buscado, optou-se por 

listar de forma aleatória frases simples49, mas relacionadas aos direitos civis, políticos e 

sociais, com quantidade de citações e ordenamento livre. Daí, extraiu-se as mais citadas e com 

ordenamento – decrescente em até cinco níveis que, ponderadas, evidenciou ênfase de 

significação associada aos direitos políticos e civis, e, em menor grau, aos sociais.  

Ainda emerge como resultado da pesquisa, o quadro que se evidenciou quanto à 

manifestação dos respondentes, conforme a sua área de atuação. Notando-se, ainda uma vez, 

que os questionários foram enviados de forma a alcançar, equitativamente, integrantes das 

áreas meio e fim, e servidores de todos os cargos, alem de contemplar os segmentos da capital 

e do interior. 

Evidenciou-se que, dos participantes da pesquisa, 77% dos servidores encontram-

se lotados na área fim e, mesmo entre aqueles que estão na área meio (23%), revelou-se o 

                                                 
49 Oriundas dos textos de Jose Murilo de Carvalho: Cidadania no Brasil. O longo caminho e de Maria de Lourdes Manzini 
Covre: O que e cidadania, da coleção Primeiros Passos.  
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interesse dos que ocupam cargos efetivos, cuja representação alcançou 90%, contra 4%, 

igualmente, de comissionados e servidores à disposição (cada) e, apenas, 2% dos contratados.  

No capítulo que se segue, retoma-se a hipótese principal da pesquisa, bem como as 

hipóteses decorrentes, comentando-se os aspectos de recentidade e alinhamento com a 

literatura acadêmica considerada, além das eventuais ocorrências nesse sentido, além de 

proposições para estudos correlatos e de ações à entidade pesquisada. 
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6. Considerações Finais 

   “Toda a ordem social é criada por nós. O agir ou não agir de cada um contribui
para a formação e consolidação da ordem social em que vivemos.”

                                                                                                                            José Bernardo Toro 

 
"Ninguém comete erro maior do que não fazer nada porque só pode fazer um pouco."

                                                                                                                                  Edmund Burke 
 

6.1 Discutindo os meandros identificados 

Ainda ressaltando as limitações da pesquisa realizada, as opiniões reveladas pelos 

servidores, nos dois grupamentos trabalhados, frente à atuação do TCE/PE, quanto à questão 

da cidadania, passam, então, a ser confrontadas às hipóteses propostas.  

Conforme adiantado, esta pesquisa buscou a verificação de, basicamente, três (03) 

hipóteses, ora retomadas, sendo duas (02) principais e uma outra decorrente, cuja postulação 

derivou do desdobramento das considerações delineadas. 

A primeira delas pretendeu levantar qual a aproximação entre as disposições 

conceituais observadas na literatura pesquisada e o referencial conceitual obtido a partir dos 

entendimentos identificados (ou sua consolidação) junto aos integrantes do corpo funcional do 

TCE/PE50. 

A outra pretendeu mensurar o quanto os entendimentos levantados diferiram entre 

si, consoante sejam oriundos de um e outro dos agrupamentos considerados, além de outros 

recortes efetuados (de onde se origina a terceira hipótese), no decorrer do estudo, a saber: qual 

o entendimento identificado por segmento em que atua (áreas meio ou fim) e por tipo de 

vínculo com a instituição.  

 

Tais hipóteses podem ser melhor visualizadas no seguinte formato: 

                                                 
50 De acordo com Carothers (2000), consolidar a estabilidade institucional é o maior desafio da transição 
democrática. 
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Hipótese A: Há diferença significativa entre o conjunto de conceitos de 

cidadania identificados na literatura correlata existente e o 

entendimento interno do TCE/PE, levantando como seu referencial 

conceitual do que é cidadania. 

Aqui se previu a ocorrência entre um distanciamento entre a teoria, ou o que a 

literatura existente aponta sobre o que é cidadania e ‘a prática’, se assim se pode chamar o 

entendimento das pessoas comuns (não cientistas), ora representadas pelos integrantes do 

quadro funcional do TCE/PE, decorrente de levantamento efetuado. 

Esta pesquisa assumiu como hipótese nula a inexistência de diferenças 

significativas entre o conceito oriundo da literatura pesquisada e a referência conceitual 

levantada junto aos integrantes do TCE/PE. Alternativamente, postulou-se a existência de 

diferenças significativas entre o conceito oriundo da literatura pesquisada e a referência 

conceitual levantada junto aos integrantes do TCE/PE, conforme segue: 

H0: não há diferenças significativas entre o conceito oriundo da literatura 

pesquisada e a referência levantada junto aos integrantes do TCE/PE.  

H1: há diferenças significativas entre o conceito oriundo da literatura 

pesquisada e a referência conceitual levantada junto aos integrantes do 

TEC/PE. 

 

Para tal análise, na verdade, retomou-se a aproximação levantada junto aos 

questionários, buscando-se alguma correspondência as noções conceituais trazidas ao estudo 

nos tópicos iniciais.  

 Hipótese B: Há diferentes opiniões e práticas, entre os resultados dos dois grupos 

pesquisados: um composto pelo corpo julgador/ou com atuação nos julgamentos e 

outro formado pelos demais servidores, quanto ao entendimento de cidadania e 

sobre o TCE/PE ser instrumento ou estimular o exercício de cidadania. 
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Nesta hipótese, enfocou-se a eventual ocorrência de percepções e expectativas 

distintas, ou seja, entendimentos diferentes consoante sejam oriundos de um outro dos 

grupamentos formados. 

Tal questionamento considera que, durante a maior parte da história escrita, 

consoante as reflexões de ALMEIDA (2004), houve modelos sociais autoritários, baseados em 

classes menores e privilegiadas que controlavam classes maiores e submissas. Dentre os 

vários métodos de controle das elites sobre essas classes dominadas, estava o controle de 

informação e conhecimento.  

E, ainda segundo aquele autor, a formação cultural do povo brasileiro, com 

algumas exceções, baseou-se na estrutura patriarcalesca dos senhores-de-engenho, usineiros e 

grandes fazendeiros de gado, de café e de cacau, gestando as elites econômicas e financeiras 

como formadores das visões do mundo, das superestruturas, cuja sistematização, 

desenvolvimento e operacionalização couberam, no entanto, ao estrato social formado por 

agentes políticos, ordens profissionais altamente corporificadas, pequenos empresários e 

intelectuais.       

Nesse sentido, cabe supor que os membros dos conselhos (julgadores) dos 

Tribunais de Contas, cuja nomeação, para cargos de natureza vitalícia, decorre de indicações 

dos chefes do executivo ou das casas legislativas (com evidente trânsito nos círculos do 

poder), parecendo representar, nesta instancia, o tal estrato social aludido por ALMEIDA 

(2004), possam compor um entendimento diferenciado daquele emanado pelo chamado corpo 

técnico, no que respeita a temática cidadania. 
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Considere-se ainda que as Cortes de Contas, como instância decisória, conformam, 

a um só tempo, natureza política e administrativa51, emprestando, por conseguinte, tais 

características a suas deliberações e julgamentos, cujas decisões não são passiveis de revisão 

judicial.   

Assim, a pesquisa assumiu como hipótese nula a inexistência de diferentes 

entendimentos apurados junto aos dois grupos pesquisados: um composto pelos julgadores do 

TCE/PE e o outro pelos demais integrantes: servidores efetivos, postos à disposição do 

TCE/PE, ocupantes de cargos comissionados e os contratados por tempo de serviço. 

 

Alternativamente, postulou-se a existência de diferentes entendimentos apurados 

junto aos dois grupos pesquisados: um composto pelos julgadores TCE/PE e o outro pelos 

demais integrantes: servidores efetivos, postos à disposição do TCE/PE, ocupantes de cargos 

comissionados e os contratados por tempo de serviço. 

 

H0: não há diferentes entendimentos apurados junto aos dois grupos 

pesquisados: um composto pelos julgadores do TCE/PE e o outro pelos 

demais integrantes: servidores efetivos, postos à disposição do TCE/PE, 

ocupantes de cargos comissionados e o dos contratados por tempo de serviço. 

H1: há diferentes entendimentos apurados junto aos dois grupos pesquisados: 

um composto pelos julgadores do TCE/PE e o outro pelos demais 

integrantes: servidores efetivos, postos à disposição do TCE/PE, ocupantes 

de cargos comissionados e os contratados por tempo de serviço.  

                                                 
51 Político, nos termos da Constituição; administrativo, nos termos da lei. Ora, se os Tribunais de Contas não 
ostentassem dimensão política não ficariam habilitados a julgar as contas dos administradores e a fiscalizar as 
unidades administrativas de qualquer dos três Poderes estatais. (inciso IV - art. 71, da CF). 
Esse eh o pano de fundo para uma proposição complementar: os processos instaurados pelos TCs têm uma 
própria ontologia. São processos de contas, e não processos parlamentares, nem judiciais, nem administrativos. 
Sua atuação é conseqüência de uma precedente atuação (a administrativa), e não um proceder originário. E seu 
operar institucional não é propriamente um tirar competências da lei para agir, mas ver se quem tirou 
competências da lei para agir estava autorizado a fazê-lo e em quê e como.(BRITTO, 2001). 
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Hipótese C: Há diferentes entendimentos quanto ao que é cidadania e 

sobre o TCE/PE ser instrumento ou estimular o exercício de cidadania, 

conforme os tipos de vínculo junto ao TCE/PE as lotações dos 

servidores. 

 

Desta feita, admitiu-se a ocorrência de percepções e expectativas, ou seja, 

entendimentos diferentes entre servidores, segregados a partir de sua lotação e/ou o tipo de 

vínculo que mantém junto ao TCE/PE. 

 

A pesquisa assumiu como hipótese nula a inexistencia de diferentes entendimentos 

apurados entre servidores, segregados a partir de sua lotação (área fim e meio/sede e 

inspetorias) e/ou o tipo de vínculo que mantém junto ao TCE/PE, a saber: servidores efetivos, 

postos à disposição do TCE/PE, ocupantes de cargos comissionados (exceto os de direção) e 

os contratados por tempo de serviço. 

 

Alternativamente, postulou-se a existência de diferentes entendimentos obtidos 

entre servidores, segregados a partir de sua lotação (área fim e meio/sede e inspetorias) e/ou o 

tipo de vínculo que mantém junto ao TCE/PE, a saber: servidores efetivos, postos à disposição 

do TCE/PE, ocupantes de cargos comissionados e os contratados por tempo de serviço. 

 

H0: não há diferentes entendimentos obtidos entre servidores, segregados a partir de sua 

lotação (área fim e meio/ sede e inspetorias) e/ou o tipo de vínculo que mantém junto ao 

TCE/PE, a saber: servidores efetivos, postos à disposição do TCE/PE, ocupantes de 

cargos comissionados e os contratados por tempo de serviço.  

H1: há diferentes entendimentos obtidos entre servidores, segregados a partir de sua 
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lotação (área fim e meio/sede e inspetorias) e/ou o tipo de vínculo que mantém junto ao 

TCE/PE, a saber: servidores efetivos, postos à disposição do TCE/PE, ocupantes de 

cargos comissionados e os contratados por tempo de serviço.  

 

Tal hipótese foi ajustada, embora pudesse ser descartada, em face de os 

respondentes da pesquisa estarem, maciçamente, tanto sob vinculo efetivo (90%) no TCE/PE, 

como concentrados na área fim (77%). 

Dos poucos respondentes então lotados na área meio, não se percebe divergências 

entre a maioria das sinalizações dos servidores com atuação na área fim, considerando-se, 

pois, mesmo que parcialmente, como NULA a hipótese levantada, ou seja: não diferentes 

entendimentos entre servidores, segregados a partir de sua lotação (área fim e meio). 

No que respeita a tipologia de vínculos, não se afigura possível verificar a 

ocorrência de divergências, posto que praticamente apenas servidores com vínculo efetivo 

participaram da pesquisa.     

Objetivando identificar os conceitos em cada grupo focal, adotaram-se 

procedimentos para levantar as aproximações conceituais buscadas.  

A partir da tabulação dos dados oriundos das respostas da “questão 3 – Quais dos 

aspectos adiante listados melhor apresentam o significado de cidadania para o TCE/PE?”, 

levantou-se em qual (ais) assertiva(s) foram concentradas as indicações dos respondentes.  

Considerando que os aspectos listados trazem as tipologias dos direitos civis, 

políticos e sociais, buscou-se verificar a tendência das respostas nesse sentido, de modo que se 

revelasse uma aproximação conceitual suficiente para a analise. Ainda houve ponderação das 

respostas, conforme o grau de importância registrado (de 1 a 5, do mais para o menos 

importante). A figura 3, adiante, revela o resultado obtido. 
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Figura 3 - Cidadania – Entendimento: Demais Servidores 

 

Do exposto, revela-se uma tendência para as garantias de direitos civis, com 

citações individuais acima de 40%, sendo marcado com importância (1) numa quantidade de 

vezes pouco abaixo do somatório das citações dos outros dois direitos (na mesma posição de 

importância). Das citações, seguem-se os direitos políticos e, em menor escala, os direitos 

sociais. 

Daí, percebe-se que os entendimentos dos respondentes dos questionários 

(grupamento dos demais servidores, não diretamente envolvidos com a fase de julgamentos 

dos processos) reportam-se a uma complementaridade entre os direitos civis, políticos e 

sociais – considerando a quantidade de citações e ordenamento através dos graus de 

importância atribuídos), com destacada ênfase à questão da participação como fortalecedora 

ou viabilizadora para o exercício da cidadania. 

Das entrevistas, o entendimento posto, quanto ao que significa ser instrumento de 

cidadania para o TCE/PE, revela, embora de forma difusa, uma pequena ênfase nas alusões 

aos direitos civis, havendo, no entanto, similaridade de quantidade de citações também aos 
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direitos sociais e políticos, conforme se percebe em algumas das “falas” ajustadas e transcritas 

adiante:  

“Dado os valores internos e a expectativa da sociedade, articular ações para 
organização da população, ampliar sua conscientização sobre seus direitos e 
deveres e sua capacidade de exercê-los, garantindo liberdade de expressão para 
um melhor controle sobre os governantes”;  
 
“Primar por uma gestão proba dos recursos públicos, permitindo ao cidadão o 
poder de reclamar, mediante o acesso a informações mais acessíveis (linguagem 
mais simples)”; 
 
“Viabilizar maior transparência e participação, especialmente dada à previsão 
legal de suas atribuições”; 
 
“Buscar uma atuação mais voltada aos direitos sociais, através da ênfase na 
educação do cidadão, destacando a situação pós-ditadura e da CF 1988 como 
oportunizadoras de um amadurecimento dos indivíduos na cobrança de seus 
direitos”;  
 
“Atualmente, por conta de suas atribuições legais, centra-se na capacidade de 
exercer direitos e deveres, normas comuns a todos, além do controle nos 
governantes, mas acha importante um deslocamento no sentido de uma maior 
participação política, com maior cuidando na eleição dos representantes que 
permitisse maior acesso aos mais pobres; ou seja, seria apoiar uma maior 
conscientização sobre a existência e o exercício dos direitos e deveres dos 
cidadãos”;  
 

Complementando esses registros, apresentaram-se opiniões, sob a forma de 

comentários e sugestões (92% dos questionários, além das entrevistas, adicionam comentários 

e sugestões), das quais se denota a necessidade (ou até urgência, dada ao volume de 

posicionamentos adicionais registrados) de o TCE/PE empreender divulgações de forma 

acessível à população. 

Tais registros enfatizam que as divulgações devem abranger desde suas atividades 

(em si), os dados e informações de que dispõem, coletam ou acessam, e, ainda, 

esclarecimentos legais e sobre direitos, no sentido de oportunizar à sociedade, não apenas 

participação, mas situações correlatas à responsabilidade de o TCE/PE capacitar os cidadãos 

nesse mister.    
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Tal preocupação com a garantia dos direitos civis (essencialmente) e políticos 

parece decorrer da experiência vivida no país, ainda na memória recente, quando – sob o 

regime militar – esses direitos foram restringidos. Notando-se que a maior parte dos 

respondentes cresceu – primeiros vinte anos - nesse período e vivenciou (inclusive os 

entrevistados), de mais perto, a fase de abertura democrática e do fim da censura52.  

Nesse sentido, cabe trazer a reflexão de DAGNINO (2004), sobre o processo de 

reinvenção democrática, caracterizado como projeto democratizante e participativo, 

empreendido pela sociedade civil, defendendo-se a necessidade de ampliarem-se as relações 

sociais, em seu conjunto, para além do sistema político. Retomando-se o foco nos problemas 

da vida cotidiana e a centralidade das idéias de cidadania fundada na atuação da sociedade 

civil, não como iniciativas do Estado.  

Nesse contexto, a visão de cidadania aludida reporta-se, em termos de recentidade, 

ao final da década de 80 para diante.  

Essa ênfase nos direitos civis trata da incorporação aos debates de novos sujeitos 

sociais (mulheres, negros, homossexuais, etc,) e da emergência e da inserção de novos temas 

(e novos direitos), além da ampliação do espaço da política - com uma nova atenção aos 

direitos políticos. 
                                                 

52Ao fazer uma reflexão sobre o livro Patrulhas ideológicas , Silviano Santiago registra a cultura do 
ressentimento, que se formava nos anos pós ditadura militar, a partir da preocupação de uma geração em 
documentar o sofrimento dos anos de prisão e exílio e preencher o vazio cultural. Afinal, o tempo de abertura 
democrática e do fim da censura seria o tempo de encarar novos problemas e soluções, deixando de lado o tempo 
sombrio por que o pais havia passado. A situação da cultura brasileira na época sofria este embate entre 
renovação e continuação e contou, como denomina esse crítico, com um “furacão” nome dado à atitude de reagir 
ao discurso da esquerda tradicional que se formou no final dos anos 50, e que queria manter uma postura que 
vinculava a arte ao engajamento e ao papel social. A intenção era fazer com que o discurso cultural se voltasse 
para as novas questões do país, e neste pensamento se insere a multiculturalidade e a formação de novas 
identidades plurais.   
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Alinha-se, então, em referência a hipótese “A”, o entendimento evidenciado à 

chamada “nova cidadania” questionando situações postas no ordenamento social existente no 

Brasil, como o autoritarismo social (alvo político fundamental daquele processo de 

redemocratização) e também foco natural de atuação do TCE/PE, quanto à correta aplicação 

dos recursos públicos. 

Entretanto, essa massiva alusão à necessidade de participação (potencial) da 

sociedade, não considera a eventual inexistência (ou inadequação) de canais para sua 

expressão dentro do arcabouço institucional, nem possibilidades alternativas.  

Retomando-se a hipótese “B”, não se pode afirmar que efetivamente existam 

diferenças entre os entendimentos dos grupos considerados: julgadores e demais servidores, 

expressando-se, de fato, uma similaridade de entendimentos, direcionadas às garantias dos 

direitos civis, embora não tenham sido esquecidos os direitos políticos e sociais (e sua 

combinação) e a ênfase às ações de divulgação, como caminho para a participação da 

sociedade, sob qualquer feição que se apresente (Conselhos Sociais, ONG, etc).  

Devendo-se aludir, ainda, a evidenciação de estereótipos relativamente ingênuos, 

dada à propositura, por ambos os grupos, de que a ampliação dos mecanismos de divulgação 

do TCE, bastaria para viabilizar uma maior participação da população, possibilitando 

situações de mudança social com foco no empoderamento da cidadania.     

Cumpre, por isso, observar que a falta de oportunidades de manifestação da 

sociedade e sua consideração de forma séria, pode levar a um processo de descrença popular, 

redundando em um conformismo com a estrutura de poder vigente, assumindo-se qualquer 

discussão como inútil e estéril, ou socialmente desnecessária – o que somente elevaria o 

déficit de cidadania, ao invés de fortalecer a ativação buscada. 
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A concretização dos direitos fundamentais, aqui posta, em última análise, deve ser 

entendida como um pressuposto para a efetivação da cidadania, mas, na realidade, estes 

conceitos se pressupõem, além de haver uma interdependência destes com a idéia de 

democratização.  

Ora, as diversas orientações subjacentes às opiniões referidas possuem, ou são 

influenciadas, pelo viés ideológico de que se reveste a temática da cidadania. Ao questionar-se 

qual e a cidadania que o TCE/PE pretende instrumentalizar, o que se indaga, de fato, acaba 

sendo em que se fundamentam os procedimentos e práticas adotadas internamente para 

viabilizar esse acesso, essa participação tão comentada e esperada. 

Do que se percebe que o TCE/PE ainda não tem dado a devida importância a 

temática da cidadania em suas ações, tratando-se, conforme refletiu um entrevistado “de um 

processo ainda em construção; descrevendo a cidadania num movimento pendular entre a 

efetividade e a ficção dos direitos e ações correlatos”. 

Essa constatação, no entanto, não pretende desconsiderar o fato de que o eventual 

atendimento a demandas sociais não significaria uma cidadania plena – cujo surgimento deve 

pressupor uma transformação social e em cada indivíduo intensas, mas o cuidado com os 

anseios populares revela-se componente básico para qualquer vislumbre de cidadania. 

Cabe, então, ressaltar que dado o desenvolvimento institucional brasileiro, a 

cidadania afigura-se conceito ainda incompreensível e distante para a maioria da população – 

ainda excluída das decisões e orientada por escolhas das quais não participa. 

Esta posta a necessidade de se buscar novas formas de pensar a efetivação real da 

cidadania – mesmo sendo um dos fundamentos de nosso Estado Democrático de Direito (CF: 

art. 1o, inc.II), permanece como um valor nominal, sendo fundamental a construção de uma 
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esfera pública na qual as pessoas, individualmente consideradas, possam e venham a atuar 

como verdadeiros cidadãos. 

Trata-se de reconhecer que apesar da existência formal de modernos instrumentos 

de proteção e garantia dos vários direitos dos cidadãos (mandado de segurança coletivo, 

Orçamento participativo, entre outros), a cidadania continua sendo mais concedida do que 

conquistada pela população, cujo comportamento ainda se encontra arraigado a uma cultura 

súdita, embora já se revele situações características da cultura participativa e até cívica (não 

distribuídas nacionalmente). 

Ainda na intenção do estudo de buscar um entendimento que melhor traduza o 

significado e as responsabilidades (e ações) correspondentes no TCE/PE, que podem estar 

expressas a partir da adoção e vivência do slogan: Instrumento de Cidadania. 

Do ponto de vista do imaginário social (BACZCO, 1982), a adoção de um slogan 

deveria mobilizar uma estrutura de sentidos, de significados que permeassem os indivíduos, 

ou um grupo, ou uma sociedade, mediante diferentes formas de pensar e de falar. 

O uso de slogans dentro das instituições evidencia uma relação entre o imaginário 

e o poder. Nesse sentido, “informa sobre a realidade ao mesmo tempo em que constitui um 

apelo à ação, a comportar-se de determinada maneira. Intervém nos processos de 

internalização, modela comportamentos, ativa a memória coletiva”, para a qual os 

acontecimentos contam, no mais das vezes, menos do que as representações a que dão origem. 

E mais, esse imaginário usado opera nas visões futuras, nos sonhos coletivos. 

Aludindo-se a esse imaginário que o slogan traz, volta-se a analisar o poder, 

influência ou até impacto que a sua adoção exerce dentro do Tribunal de Contas de 

Pernambuco. O eventual processo de mudança no imaginário exigiria que o slogan tivesse ou 

propiciasse uma correspondência com as práticas, com as ações. Do que se observa, apenas 
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tangencialmente, obteve-se internalizações e mudanças de comportamento, e ainda sem se 

poder afirmar que decorreram de sua adoção. 

Ora, as ações estruturadoras de cidadania dentro da instituição findam consolidadas 

quando a sociedade passa a ter conhecimento delas (reforçando o aprofundamento do slogan). 

A partir disso, seria possível fortalecer a credibilidade do órgão e a confiança na sociedade – 

criando-se condições de maior participação e reconhecimento pela população.     

 

6.2 Outros Meandros, Sugestões e Comentários  

Este trabalho de pesquisa, bem como quaisquer continuidades decorrentes, ao 

pretender identificar resposta(s) a um questionamento, findou por observar possibilidades e 

trilhas ainda pouco iluminadas, abrindo espaço para outros estudos. 

Considerando as limitações impostas e a necessária opção entre diferentes 

caminhos a percorrer - que impediram a exploração de outras dimensões relevantes ao objeto 

do estudo e conceitos adjacentes, algumas lacunas e caminhos distintos se apresentaram, mas 

não puderam ser preenchidos.  Nesse sentido, alguns comentários são apresentados adiante.  

Ainda como resultado da pesquisa, houve diversas alusões ao caráter inovador da 

discussão levantada por parte dos respondentes e entrevistados, tendo alguns destacado que – 

mesmo conhecendo o slogan-função adotado, nunca haviam parado para pensar no assunto, na 

questão da cidadania, no que o TCE/PE estaria fazendo ou poderia vir a realizar para, 

efetivamente, atender a disposição de ser instrumento de cidadania. 

Ora, é certo que se presumia a ocorrência de algumas reflexões do público 

pesquisado, para o adequado encaminhamento das respostas, mas não com a ênfase e o 

interesse demonstrados. 



 112

A oportunidade de se fazer aflorar discussões sobre a temática da cidadania pode 

favorecer uma dinâmica participativa interna e influenciar e/ou interferir nas tomadas de 

decisões que tragam para o dia-a-dia (tirando-se do papel) as preocupações, ainda abstratas, 

com assuntos da espécie. 

Nesse sentido, buscando-se realmente alinhar a percepção e/ou entendimento do 

próprio TCE/PE, quanto ao papel associado ao slogan que divulga, cabe sugerir-se a 

promoção de debate/evento interno que busque identificar as razões da ainda presente falta de 

aderência entre suas ações, especialmente àquelas focadas em seu planejamento estratégico, e 

o slogan adotado desde 2000.   

Nesse processo, finda subjacente a necessidade de trabalhar-se a comunicação 

interna e externa do órgão, além de estabelecer-se uma identidade normativa e visual para o 

TCE/PE, ajustadas à missão, à visão e aos valores também já divulgados. Reforçar o sistema 

de comunicação entre a instituição e a população, apoiados no slogan, mas com foco em suas 

ações e resultados – estes sendo divulgados de forma clara, numa linguagem acessível ao 

público – menos formalística. 

Para novas pesquisas, caberia refletir sobre a identificação da cultura 

organizacional (ou quais culturas) do TCE/PE, para conhecer-se quais os entendimentos, 

atitudes e procedimentos dos servidores, dos membros, do órgão, buscando-se uma eventual 

adequação ao slogan adotado Instrumento de Cidadania, uma nova postura organizacional 

correlata ou, ainda, a identificação das causas de não haver alinhamento/aderência interna 

quanto ao assunto.    

E, ainda, um aprofundamento do significado do slogan pela abordagem mais 

antropológica das representações e práticas sociais, introduzindo ainda na compreensão do 
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conflito de interesses dos atores envolvidos no TCE/PE, ou análise mais detalhada dos 

discursos, com cruzamento de variáveis de referencial ideológico, tais como alinhamento 

político-partidário: direita, esquerda, centro. 

Cabe refletir, de outra parte, que a freqüente e até banal utilização pela mídia, 

políticos, professores, gestores e atuantes da esfera pública em geral, da palavra cidadania, a 

despeito da divulgação associada, evidencia uma falta de aprofundamento (quiçá ingenuidade) 

quanto ao que realmente se traduz em tais discursos, quando se alude à cidadania.   

Nos casos em que há a superexploração de um vocábulo, este acaba ganhando 

denotações desviadas do seu estrito sentido, e, nessa situação, verifica-se o uso sinonimizado 

de cidadania para “direitos humanos, ou direitos do consumidor”, etc. 

Tal mistura de significados não se afigura de todo estranha, já que a história da 

cidadania confunde-se com a história dos direitos humanos, a história das lutas das gentes para 

a afirmação de valores éticos, como a liberdade, a dignidade e a igualdade de todos os 

humanos indistintamente; existindo um relacionamento estreito entre cidadania e luta por 

justiça, por democracia e outros direitos fundamentais asseguradores de condições dignas de 

sobrevivência. 

Entretanto, a discussão sobre cidadania não deve se restringir ao mapeamento dos 

direitos. Cumpre-se também reconhecer um amplo universo de práticas sociais (relações de 

mediação, disputas, valores e interesses em torno de questões políticas e sociais), exteriores a 

regulamentações como pertinentes à cidadania. Essa dimensão sócio-cultural, simbólica, pode 

apontar as representações e práticas sociais, potencializadoras de distintas identidades para o 

cidadão, conforme cada sociedade estabeleça sua legitimidade, inclusive quanto a deveres, 

para o exercício da cidadania.  
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Posto tal contexto, fica evidente que a noção de cidadania não comporta uma única 

definição que lhe seja bastante. Há um longo caminha a percorrer. Embora não seja definido o 

lugar exato aonde se deve chegar, pelo menos, não universalmente. Para além das instituições 

políticas, essa trilha encontra-se no imaginário social de cada sociedade, e nesse lócus 

pesquisado voltou a ser demonstrado: para além da identificação de um significado, foram 

questionadas as práticas internas e sua aderência ao slogan e aos objetivos estratégicos – 

discutidos e propostos a partir de sua adoção, especialmente por estar inserido e registrado em 

sua missão e valores.  

Outras possibilidades de estudo ainda devem ter sido vislumbradas, restando, 

então, que sejam tão ricas e engrandecedoras aos eventuais estudiosos quanto se mostraram 

provocativas à pesquisadora. 
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APÊNDICE A – Questionário – Modelo 

 

Trata-se de questionário para uso exclusivo na construção de base de dados de 
pesquisa de mestrado. Obrigado por seu tempo e atenção! 

 
1. Qual a sua opinião sobre o slogan adotado pelo TCE/PE, em 2000? 

- conhece?  ___ sim  ___não  

- Importância __  e relevância  __?  1–nenhuma; 2– pouca; 3 – média; 4 – muita; 5 - extrema 

- tal slogan identifica o TCE/PE?  ( ) Sim, plenamente  ( ) Sim, em parte  ( ) pouco ( ) não 

- Sente-se representado nesse slogan ? ( ) Sim, plenamente  ( ) Sim, em parte  ( ) pouco ( ) não    

 

2. Há algum tipo de conceito/entendimento firmado no TCE/PE quanto ao significado desse slogan? 

 ___sim    ___não  

Qual? _________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Dados Demográficos: 

Nome (opcional): 

Sexo: (  ) feminino  (  ) masculino  

Idade:  

(  ) até 30 (  ) até  40 (  ) até 50 ( ) até 60 ( ) até 70 anos 

Cargo/Função atual: ________________________ 

(  )até 5 ( )até 12 ( )até 18 ( )até 24 ( )até 30 anos  

Cargo/Função anterior: ______________________ 

(  )até 5 ( )até 12 ( )até 18 ( )até 24 ( )até 30 anos 

Escolaridade/Formação: _____________________ 

( )saúde ( )humanas ( )exatas ( 

)jurídico/administrativas 

Outras Atividades: ___________________ 

( )saúde ( )humanas ( )exatas  

( )jurídico/administrativas 

Naturalidade:  Posse no TCE:  

Lotação: __________________________________ 

(  ) Área fim   (  ) área meio 

Vínculo: ( ) efetivo ( ) comissionado ( ) contratado 

( ) à disposição ( ) Outro: _____________________ 

Posicionamento político:  ( ) esquerda ( 

)esquerda/centro  

( ) centro ( ) direita  ( ) centro/direita  

Religioso:  

( ) católico ( ) evangélico ( ) espírita ( ) outros 

Estado Civil: 

( ) solteiro ( ) casado ( ) separado/divorciado ( ) viúvo  

( ) Outros. Citar ______________________________ 

Participa de: 

( ) associação ( ) clube ( ) sindicato ( ) ONG  (  ) não 

( ) Outros. Citar ______________________________ 
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3. Dos aspectos adiante listados, marque quantos itens desejar, assinalando quais melhor apresentam 

o significado de cidadania para o TCE/PE (coluna A)? e quais deveriam nortear a atuação do 

TCE/PE como instrumento de cidadania (coluna B)? 

 

Escalonar de acordo com o nível de importância. Considere o número 1 o mais 

representativo e continue associando 2, 3, 4... conforme decresça a importância atribuída. 

  

Item A B 
Dispor do próprio corpo/garantia de ir e vir   
Igualdade perante a lei, independente de gênero, raça, credo, etc.   
Capacidade de exercer direitos e deveres.   
Participação política contínua.   
Universalidade do voto.   
Partilhar das mesmas normas e poder utilizá-las para se defender.   
Salário condigno para a grande maioria da população.   
Legitimidade de representação (direta/indireta)   
Controle sobre os governantes;   
Acesso a bens (habitação, saúde, educação).   
Condições (democráticas/políticas) que permitam reivindicar direitos.   
Conscientização sobre a existência de direitos e deveres    
Agir conforme a lei   
Acesso a bens de consumo.   
Liberdade de expressão, de imprensa e de organização.   
Ação de sujeitos que contribuem para o bem comum   
População conscientemente organizada   
Poder dispor de prestações de contas   
Garantia de acesso à justiça e transparência das informações   

 
4. A que atribui tais escolhas (assinale quantos itens desejar)? 

(   ) previsão legal de atribuições do TCE/PE; 

(   ) expectativa da sociedade quanto às atribuições do TCE/PE; 

(   ) momento político do país; 

(   ) valores internos (cultura organizacional); 

(   ) outras influências. Citar: _____________________ 

 

5. Como percebe a atuação do TCE/PE (quanto a ser instrumento de cidadania)? 

- Acontece de fato? ___sim   ___não   Legalmente? ___sim   ___não 

- Quais as maiores dificuldades?  ______________________________________________________ 
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- E facilidades? ____________________________________________________________________ 

 

- Como acredita que essa atuação (instrumento de cidadania) é percebida?  

 Pelos servidores do TCE/PE: 

( ) Muito adequada ( ) adequada ( ) pouco adequada (  ) inadequada ( ) indiferente 

 Pelos fornecedores/clientes/Jurisdicionados: 

     ( ) Muito adequada ( ) adequada ( ) pouco adequada (  ) inadequada ( ) indiferente 

 Por órgãos parceiros (MPPE/TJPE/SEFAZ): 

     ( ) Muito adequada ( ) adequada ( ) pouco adequada (  ) inadequada ( ) indiferente 

 Pela sociedade, em geral: 

     ( ) Muito adequada ( ) adequada ( ) pouco adequada (  ) inadequada ( ) indiferente 

- Como essa atuação poderia ser ajustada/melhorada? _____________________________________ 

- Outras sugestões? ________________________________________________________________ 

 
6. Quais dos enfoques abaixo tem sido objeto da atuação do TCE/PE? Poderia citar exemplos? 

 Raça Gênero Idosos Portadores de 
necessidades 

especiais 
sim não sim não sim não sim não 

Percebe discriminação?         
Em nomeações para cargos de 
direção? 

        

Para chefias intermediárias?         
Para funções de poio/assessoria?         

Para integrar grupos de 
trabalhos? 

        

Para participação em 
eventos/capacitações? 

        

Outros?Citar. _______________         

 
( ) Quanto à educação:  Há programa de incentivo? ___sim    ___não  

Para o público interno? ___sim    ___não  Comunidade?  ___sim    ___não 

( ) Quanto ao apoio à liberdade de associação/expressão? Há programa de incentivo? ___sim ___não  

Para o público interno? ___sim    ___não  Comunidade?  ___sim    ___não 

( ) Quanto ao acesso a informações:  Há restrições? ___sim    ___não  Facilidades? ___sim   ___não  

Para o público interno? ___sim    ___não  Comunidade?  ___sim    ___não 
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- Objetivando instrumentalizar cidadania, em que medida o TCE/PE disponibiliza e divulga 

informações/dados?  

( ) amplamente  ( ) muito  ( ) suficiente  ( ) pouco   ( ) muito pouco  

Comentários ______________________________________________________________________ 

 

 
9. Quais mecanismos de participação considera importantes/efetivos?  

( ) Orçamento participativo ( ) Conselhos populares ( ) Conferências/Fóruns nas cidades 

( ) Audiências públicas ( ) Diálogos com a sociedade (a exemplo do TCU) 

( ) Outros____________________________________________________________________ 

 
10. Quais das atividades a seguir estão associadas ao 
entendimento “TCE/PE – Instrumento de Cidadania”? 

Ampla- 
mente  

muito Suficiente  pouco  muito 
pouco  

Investiga e analisa os atos praticados pelos gestores públicos      
Aponta os valores monetários a serem devolvidos aos cofres 
públicos 

     

Aplica multas diante de condutas irregulares dos gestores 
públicos. 

     

Estabelece prazos para que para que o órgão ou entidade 
adote providências 

     

7. Em que medida o slogan adotado 
(instrumento 
 de cidadania) está inserido no TCE/PE? 

amplamente  muito Suficiente  pouco  muito pouco  

Os servidores o conhecem?      
Percebe-se identificação?      
Há legitimidade na sua adoção?      
E representatividade?      
No Plano Estratégico?      
No Plano da Gestão?      
Nas ações do POA?      
Na missão Institucional?       
Nos valores internos?      
Nas práticas do TCE/PE? 
Citar.____________________________ 

     

      
8. Quais ações empreendidas pelo TCE/PE viabilizam uma maior 
aproximação com a sociedade? 

Com êxito? 
Muito pouco Indiferente 

( ) interiorização de sua atuação, através das Inspetorias regionais     
( ) instalação da Ouvidoria     
( ) Criação da Escola de Contas    
( ) Atuação diferenciada: Operação Eleições, ANOP, Auditoria 
Ambiental e cultural  

   

( ) TCEndo Arte, TCEndo Cidadania    
( ) Outras iniciativas. Citar: ______________________________    
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Aciona os poderes competentes diante de irregularidades ou 
abusos apurados 

     

Aprecia a legalidade dos atos de pessoal do setor público      
Previne os potenciais desvios na condução da máquina 
pública 

     

Recebe e avalia as  contas anuais dos responsáveis pela 
aplicação de recursos públicos 

     

Torna públicos os julgamentos e deliberações realizadas      
Fornece laudos técnicos ao Poder Legislativo para subsidiar 
a gestão                                   

     

 
11 Em que medida o TCE/PE pode interferir/influenciar na sociedade, quanto à questão da cidadania? 

- Em sua percepção ___ e em seu exercício ___?    1–nenhuma;  2– pouca;  3 – média;  4 – muita 

- Quais as responsabilidades institucionais associadas ao slogan adotado?_______________________ 

- E possibilidades? __________________________________________________________________ 

 
12. De que depende a construção dessa marca 
organizacional: instrumento de cidadania? 

Ampla- 
mente 

muito Suficiente  pouco muito 
pouco  

Do perfil funcional?      
Da administração?      
Da postura do Conselho?      
Da Sociedade?      
Outros. Citar: ________________________      

 

13. O que o TCE/PE precisar fazer (como atuar) para ser efetivamente instrumento de cidadania? 

______________________________________________________________________________ 

 

14. Como diria que se sente sendo integrante do TCE/PE?  

       Muito satisfeito        Satisfeito      Pouco Satisfeito       Insatisfeito       Muito Insatisfeito 

15.Comentários adicionais _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Entrevista – Roteiro 

 

1. Qual a sua opinião sobre o slogan adotado pelo TCE/PE, em 2002? 

2. Há algum tipo de conceito/entendimento firmado no TCE?PE quanto ao assunto? Qual? 

3. O que significa ser instrumento de cidadania (para o TCE/PE)? 

4. Como percebe a atuação do TCE/PE (como instrumento de cidadania)? 

5. Quais questões (políticas afirmativas) têm sido objeto da atuação do TCE/PE? Poderia 

citar exemplos? 

6. Em que medida o slogan adotado está inserido no TCE/PE? 

7. De que forma percebe o acesso/a participação da sociedade? 

8. Quais ações empreendidas buscam maior aproximação com a sociedade? 

9. Quais mecanismos de participação considera importantes/efetivos? Por quê? 

10. Quais atividades do TCE estão mais associadas ao entendimento de “TCE/PE – 

Instrumento de Cidadania”? 

11. Em que medida o TCE/PE pode interferir na sociedade? E quanto à questão da cidadania? 

12. Como chegou ao TCE/PE? Por que quis ser conselheiro/julgador? 

13. Como caracterizaria sua atuação como julgador? 

14. De que dependeria a construção de uma identidade organizacional? 

15. Comentários adicionais _________________________________________________               

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Lista de Entrevistados 
 

 Conselheiro Romeu da Fonte 

 Conselheiro Severino Otávio 

 Conselheira Teresa Duere 

 Conselheiro Valdecir Pascoal 

 Auditor Adriano Cisneiros 

 Auditor Carlos Pimentel 

 Auditor Luís Arcoverde Filho 

 Auditor Marcos Flávio 

 Auditor Marcos Nóbrega 

 Procurador Cristiano da Paixão 

 Procuradora Eliana Lapenda 

 Procurador Dirceu Rodolpho 

 Procurador Gustavo Massa 

 Procurador Ricardo Alexandre 

 Assessor Técnico de Gabinete AndréViana 

 Assessor Técnico de Gabinete João Eudes Bezerra 
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APÊNDICE D – Carta de Apresentação para os questionários 
 
Caro colega, 

 
Uma grande novidade em termos de processo governativo no Brasil é, sem dúvida, a introdução/adoção de 

mecanismos institucionais de gestão social, com o intuito de aproximar governo/instituições e sociedade, 

especialmente quanto a 02 (dois) aspectos fundamentais: o controle social e a participação cidadã.  

 
Nesse contexto de inovações e busca por uma administração pública mais transparente e acessível às 

demandas da população, a temática da cidadania passou a ser umas das mais corriqueiras em quaisquer 

conversas e/ou discursos, (notadamente desde a promulgação de nossa chamada Constituição-cidadã), 

inclusive no TCE/PE, que passou adotar essa ênfase no cidadão, em suas missão (formulada em 2004) e 

slogan-função (em divulgação desde 2000), a saber:  

 
Missão – Desempenhar o papel constitucional de fiscalizar, controlar e orientar a aplicação dos recursos  
públicos, estimulando o exercício da cidadania. 
 
Slogan – Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco: instrumento de cidadania. 

 

No intuito de ampliarem-se conhecimentos e discussões acerca do funcionamento dos Tribunais de Contas, 

impõe-se refletir: que cidadania é essa a que se alude em suas divulgações e discutir ainda questões 

decorrentes: que significa ser instrumento de cidadania? Como se pretende estimular o seu exercício? Há 

contradições entre os valores propalados e a prática política e administrativa desenvolvidas pelo órgão?  

 
Nesta circunstância se insere pesquisa de mestrado intitulada Meandros da Cidadania – Conceitos e 

Perspectivas: pesquisa exploratória no Tribunal de Contas de Pernambuco, cujo desenvolvimento pretende 

identificar um conceito interno de cidadania, suas práticas e propor, se for o caso, formas de empreendê-la 

mais efetivamente. 

Ainda considerando que tais reflexões voltam-se à identidade organizacional do órgão, delineada a partir do 

conjunto de seus valores, missão e visão, importa – precipuamente – conhecer qual o entendimento sobre 

aquelas proposições, na perspectiva de seus integrantes em todos os segmentos operacionais e níveis. 

Ao solicitar sua participação, nota-se que os resultados serão compilados, não transparecendo, por isso, 

opiniões pessoais, mas o conjunto dos dados identificados. O empenho e clareza de suas respostas 

traduzirão o que pensa o TCE/PE, posto que o levantamento das percepções e expectativas dos 

julgadores/servidores considera que são estes os formadores do contexto subjetivo que dá sentido e vida às 

instituições. 

 
Antecipadamente grata 
 
Suely Francelino Cruz  
Auditora das Contas Públicas – matrícula TC 1049 
Aluna do Programa de Mestrado em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste – MPANE/UFPE 
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ANEXOS  
 
 
 
ANEXO 1   -   Organograma do TCE/PE 

 
 

ANEXO 2   - Slogan adotado pelo TCE/PE  
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Slogan do TCE/PE – adotado em 2002 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


