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RESUMO 

 

A presente pesquisa busca avaliar a transparência ativa nas universidades públicas federais por 

meio da análise das informações ofertadas pelos portais dos cursos de graduação e programas 

de pós-graduação strict sensu da área de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), verificando se os 

parâmetros estipulados pela LAI foram neles incorporados. Essas instituiçõs são responsáveis 

tanto por garantir o acesso à informação à comunidade externa quanto à interna, estimulando o 

desenvolvimento da cultura de transparência e do controle social. Foram analisados os 

conteúdos dos portais de  31 cursos, sendo onze de graduação e oito de pós-graduação na UFF, 

e sete cursos de graduação e cinco de pós-graduação na UNIRIO, aplicando-se a metodologia 

de estudo de caso. Foi observado se os portais apresentavam tanto o conteúdo dos itens 

constantes da LAI (endereços; telefones; horários de atendimento; perguntas e respostas mais 

frequentes) como itens relacionados a ações e decisões internas dos cursos (atas das reuniões 

dos órgãos colegiados, processos seletivo de discentes, concessão de bolsas etc.). Os resultados 

revelaram uma significativa diferença quanto ao conteúdo disponibilizado pelos cursos. No 

tocante à transparência ativa dos cursos analisados, percebeu-se que disponibilização das 

informações prioriza informações de ensino do próprio curso e que, de modo geral, a maioria 

dos cursos não age de forma proativa na divulgação de informações de interesse público.  

 

Palavra-chaves: Transparência ativa. Graduação e pós-graduação (strictu sensu). Ciências 

Sociais Aplicadas. Universidade Federal Fluminense. Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro. 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This research seeks to evaluate the active transparency in the federal public universities throuh 

the analysis of information offered by the portals of undergraduate courses and strict sensu 

graduate programs in the area of Applied Social Sciences of the Fluminense Federal University 

(UFF) and the Federal University of the State of Rio de Janeiro (UNIRIO), verifyng whether 

the parameters stipulated by the LAI were incorporated into them. These institutions are 

responsible both for ensuring access to information to the external community and to the 

internal community, stimulating the development of the culture of transparency and social 

control. The contents of the portals of 31 courses were analyed, eleven undergraduate and eight 

graduate at UFF, and seven undergraduate and five graduate courses at UNIRIO, applying the 

case study methodology. It was observed whether the portals presented both contents of the 

items listed in the LAI (addresses; telephone numbers; opening hourses, most frequent 

questions and answers) and items related to actions and internal decisions of the courses 

(minutes of meeting of the collegiate bodies, students selections processes, granting of 

scholarships, etc.). The results revealed a significant difference in the content made available 

by the courses. Regarding the active transparency of the courses, it was noticed that the 

availability of information prioritizes the teaching information of the course itself and that, in 

general, most courses do not act proactively in the dissemination of information of public 

interest.  

 

Keywords: Active transparency. Undergraduate and graduate degrees (strictu sensu). Applied 

Social Sciences. Fluminense Federal University. Federal University of Rio de Janeiro State. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A transparência e o acesso à informação pública estão previstos na Constituição Federal 

(CF) como direitos do cidadão e deveres do Estado (BRASI, 1988). Instituida no processo de 

redemocratização do país, a Constituição prevê o estabelecimento de regras e princípios para a 

participação social, assegurando o direito de todos de receber dos órgãos públicos informações 

de interesse particular, coletivo ou geral.  

As mudanças decorrentes das novas tecnologias da informação e comunicação (TIC’s), 

nas últimas décadas do século XX, sobretudo com o advento da internet, provocaram a ascensão 

de novos ditames no acesso, uso e na divulgação das informações.  

Há reflexos dessas mudanças no Estado e governos, que passam a ser pressionados pela 

sociedade e órgãos reguladores, a promoverem uma atuação mais eficiente e de qualidade na 

prestação dos seus serviços, bem como a inserção de novas práticas e modelos de 

gerenciamento com enfâse nos resultados. Nesse cenário, a exigência de novos parâmetros com 

relação à responsabilidade e à controlabilidade das ações do poder público passam a fazer parte 

da agenda social (AMORIM, 2012).  

Integrando esse contexto, o campo da Ciência da Informação (CI), que se dedica as 

questões e problemáticas da efetiva comunicação da informação, necessita responder à nova 

situação, considerando o tratamento dessas questões, e as vantagens apresentadas pelas novas 

tecnologias informacionais (SARACEVIC, 1996).  

Regulando o direito previsto na Constituição, a lei n. 12.527, conhecida como Lei de 

Acesso à Informação (LAI), que entrou em vigor em desde 16 de maio de 2012, teve por 

objetivo regulamentar o direito de acesso às informações públicas no Brasil (BRASIL, 2011). 

Marco legal do regime de transparência no Brasil, a lei estabelece aos órgãos e entidades 

da administração pública, direta e indireta, dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da 

União, estados, Distrito Federal e municípios, o princípio da publicidade máxima que detemina 

a publicidade como regra regal e o sigilo como exceção (BRASIL, 2011). Diante disso, entende-

se que toda e qualquer informação sob a guarda e/ou custodia do Estado é, via de regra, pública, 

de modo que a ela deve-se dar o acesso, restringido apenas em casos específicos (BRASIL, 

2013).  

Pela lei, o poder público tem a obrigação e o dever de divulgar informações de interesse 

coletivo/geral, independentemente de solicitações, através, inclusive, da utilização de 

mecanismos de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Desse modo, o direito 
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de acesso deve atender ao maior tipo de informações e órgãos possível, além de alcançar o 

máximo número de indivíduos. 

A lei prevê duas formas de fornecimento de informações: transparência ativa e 

transparência passiva. A transparência ativa, diferentemente da transparência passiva – em que 

a informação pública só é fornecida a partir de um pedido de informação – se dá pela 

obrigatoridade dos órgãos e entidades públicas de, “por iniciativa própria, divulgarem 

informações de interesse geral ou coletivo, salvo aquelas protegiadas por algum grau de sigilo 

(BRASIL, 2013, p. 13), adotando medidas e ferramentas que garantam e promovam a 

transparência e o acesso. Por conta disso, a lei gera uma nova perspectiva de atuação da 

administração, que passa a ter um papel fundamental na promoção efetiva da transparência das 

informações.  

Para além de promover uma mudança de comportamento organizacional nas instituições 

públicas, a lei conduz também à abertura dessas organizações à sociedade e o fomento à cultura 

da transparência. Nesse sentido, a LAI dá um importante passo na mudança de paradigma do 

acesso e da transparência da informação pública no Brasil. 

A transparência, em um Estado democrático de Direito como o Brasil, onde ainda resiste 

a cultura do segredo, mostra-se fundamental na promoção de uma cultura aberta de 

informações. Por meio da transparência da administração, o cidadão tem acesso às informações 

públicas, garantindo assim o exercício dos seus direitos, da sua participação e controle sobre o 

estado, e atos por ele praticados.  

A transparência dos atos da administração pública constitui um importante balizador na 

garantia de que os procedimentos estabelecidos na LAI e pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

como um todo, tendentes à participação do cidadão e ao acesso às informações públicas, sejam 

cumpridos de maneira efetiva pelas instituições. No entanto, para assegurar a transparência e o 

acesso às informações públicas, torna-se indispensável também a gestão das informações.   

Neste cenário, as universidades públicas federais, ligadas ao Poder Executivo Federal 

com subordinação ao Ministério da Educação (MEC), são obrigadas a divulgarem o máximo 

de informações de interesse coletivo e/ou geral por meio de seus portais eletrônicos, prestando 

contas dos seus recursos e publicidade dos seus atos. 

Os portais eletrônicos das universidades e de seus cursos/departamentos, ganham ainda 

mais importância a partir da lei, como instrumentos de acesso, compartilhamento e 

transparência das informações. Apoiado no princípio da publicidade máxima das informações, 

as universidades e seus cursos têm, agora, que se reestruturar e aprimorar os seus portais, de 

modo a garantir que a sociedade tenha acesso adequado às suas informações.  
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Os cursos e departamentos, no ambito de suas competências universitárias devem buscar 

a aproximação com a comunidade acadêmica e o público externo, colocando à sua disposição 

informações de interesse coletivo e dando transparência dos seus atos. Considerando as práticas 

de corrupção associadas ao Estado brasileiro e a má gestão da administração pública – objeto 

de críticas constantes –, torna-se fundamental a transparência total da gestão pública, de modo 

que tanto no nível institucional quanto no dos gestores públicos, a transparência seja aplicada, 

permitindo a participação e o controle social em seus diversos níveis, dentro e também fora das 

instituições.  

Apesar da importância da LAI na, e para, a garantia de mecanismos de consolidação da 

democracia no Brasil por meio da transparência e do controle social das ações da administração 

pública, verifica-se ainda que boa parte das instituições públicas ainda precisam melhorar suas 

performances quanto à transparência. Entre as grandes instituições públicas, conforme aponta 

González de Gomez (2016, n. p), as universidades apresentam “resultados diversos e desiguais, 

não existindo padrões de certa equivalência que definam as arquiteturas de gestão”.  

Esta pesquisa propõe-se a analisar o comportamento da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) quanto à 

transparência ativa das informações de interesse coletivo/geral, no intuito de verificar se os 

parâmetros estipulados pela LAI estão sendo cumpridos. Considerando o papel desempenhado 

pelas universidades públicas federais no Brasil, enquanto órgãos públicos à serviço da 

população, e também, em razão da grande quantidade de recursos públicos das quais usufruem, 

cabe-se questionar se as mesmas estão cumprindoas determinações legais no que corresponde 

à publicização de seus atos e à prestação de contas dos seus recursos.  

Esta pesquisa justifica-se, face à função exercida pelas universidades públicas federais 

no desenvolvimento social do país, seu papel na produção e disseminação do conhecimento, e 

a “sua relevante vocação como participe das transformações sociais” (OLIVEIRA et al, 2013), 

pela rimportância de saber se, passados sete anos da LAI, as universidades federais estão 

cumprindoas obrigações da lei, e divulgando suas informações de forma transparente. 

Lembramos, também, que “mais do que garantir o atendimento das normas legais, as iniciativas 

de transparência nas universidades públicas constituem igualmente uma política de gestão 

responsável que favorece o exercício da cidadania pela população” (PLATT NETO et al, 2006, 

p. 136).  

A verificação de como tais instituições vem agindo no que se refere à transparência 

ativa, permitirá entender também como as informações estão sendo fornecidas pelo poder 

público, independente das requisições feitas pelos cidadãos. Para além disso, será possível 
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esclarecer ainda como tem se configurado, dentro do eixo administrativo, a atuação da máquina 

pública diante das necessidades informacionais dos cidadãos. E, igualmente, também observar, 

com base nas “ações” de transparência ativa das informações pelas universidades, o 

comprometimento delas com a cultura de acesso e transparência das informações implicadas na 

LAI.  

Tal estudo pode contribuir para a redefinição de elementos importantes quanto a 

problemas existentes no acesso à informação pública, além de ações que transformem a forma 

com que a informação pública é evidenciada na sociedade, “considerando-se o déficit histórico 

do Estado brasileiro em termos de transparência informacional” (JARDIM, 2013, p. 384); e 

mudanças nesta perspectiva, no que se refere à melhoria do acesso à informação enquanto 

garantia de direitos.  

Deste modo, o tema em questão justifica-se também pela importante contribuição que 

pode oferecer ao campo da Ciência da Informação (CI). A preocupação com a LAI se faz visível 

na medida em que a CI caracteriza-se como “a disciplina que investiga as propriedades e o 

comportamento da informação, as forças que governam seu fluxo e os meios de processamento 

para otimizar sua acessibilidade e uso” (BORKO, 1968 apud SARACEVIC, 1996, p. 45). E, 

dentro desse contexto, o seu propósito enquanto disciplina que é, na perspectiva de Berlin e 

Robertson (1976 apud SARACEVIC, 1996, p. 47), “facilitar a comunicação de informações 

entre seres humanos”. 

É claro, portanto, a função e responsabilidade social da CI para com a transmissão e o 

acesso à informação por aqueles que dela necessitam e por ela se interessam (WERSIG & 

NEVELLlNG, 1975 apud SARACEVIC, 1996, p. 43). Entende-se, assim, que o direito de 

acesso às informações públicas, discutido na LAI, encaixa-se no bojo das discussões e 

preocupações do campo da Ciência da Informação.  

Por tudo isso, entende-se ainda que, ao abordar essa questão, apresentando os resultados 

da observação na forma de uma dissertação de mestrado, será possível contribuir para uma 

discussão na área em relação ao estado da questão. 

Para isso, trabalhar-se-á com os portais eletrônicos dos cursos de graduação e pós-

graduação (strictu sensu), da área de Ciências Sociais Aplicadas.  

A presente dissertação pretende responder ao seguinte problema: estão a UFF e a 

UNIRIO – nos cursos de graduação e pós-graduação stricu sensu da área de Ciências Sociais 

Aplicadas –  cumprindo com as obrigações de transparência ativa impostas na LAI? 

Como pressuposto, assume-se que as universidades (e seus cursos) devem disponibilizar 

o máximo de informações, identificando aquelas de interesse público e coletivo, e divulgando-
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as de forma transparente, por conta própria, em seus portais. A análise da transparência ativa 

dos cursos selecionados funcionará como indicativo da questão nessas universidades e, de 

maneira impressionista, dar pistas sobre a  problemática na administração pública em geral.  

Do ponto de vista formal, esta pesquisa tem como objetivo geral verificar como estão 

os cenários da transparência ativa das informações dos cursos de graduação e de pós-graduação 

strictu sensu da área de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Seus objetivos específicos 

são: 

a) definir os conceitos de transparência e de informação pública; 

b) contextualizar historicamente o direito de acesso à informação, no Brasil e no mundo; 

c) discutir o papel exercido pelas universidades públicas federais no acesso à informação 

pública;  

d) identificar os cursos de graduação e pós-graduação, stricto sensu, que fazem parte da 

área de Ciência Sociais Aplicadas, oferecidos pela UFF e pela UNIRIO; 

e) verificar as informações dispostas por transparência ativa nos portais eletrônicos desses 

cursos. 

No que diz respeito à sua natureza, esta é uma pesquisa básica, de abordagem 

qualitativa, e que se classifica, em relação aos seus objetivos, como exploratória. Quanto à 

estratégia de pesquisa, é um estudo de caso que, conforme Yin (2001, p. 32), permite investigar 

“um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes”.   

Para a construção teórica da pesquisa foram utilizados, basicamente, artigos científicos, 

teses, livros, dissertações, manuais e legislação nacional e internacional. Recorreu-se à Base de 

Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI), à Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), à biblioteca central da UFF e à Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), entre outros recursos.  

A construção empírica consistiu na verificação do conteúdo ofertado pelos portais dos 

cursos de graduação e pós-graduação (strictu sensu) das Áreas das Ciências Sociais Aplicadas 

da UFF e da UNIRIO.  

A escolha por esses cursos de graduação e pós-graduação se deu por conta da inserção 

nessa área do programa de pós-graduação da qual faço parte e por ela reunir cursos onde a 

questão da cidadania encontra-se bastante presente nas discussões. Nesse sentido, o apreço e a 

preocupação com a questão da transparência deveriam ser, em tese, muito fortes. 
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A área de Ciências Sociais Aplicadas congrega campos de conhecimento 

interdisciplinares que lidam com os aspectos sociais da realidade humana. Sendo assim, estão 

reunidos cursos que possuem como um de seus objteivos entender a dinâmica entre grupos e 

indivíduos, e suas necessidades, assim como as consequências de viver em sociedade, e todo o 

seu funcionamento, desenvolvimento e organização.  

Diferentemente da área de Ciências Humanas, onde o foco são os seres humanos – e 

suas interligações –, nas Ciências Sociais Aplicadas o foco se dá não só nos interesses e 

necessidades desses seres, mas também nos da sociedade como um todo. 

De acordo com a Tabela de Áreas do Conhecimento da Capes1, integram a grande área 

das Ciências Sociais Aplicadas as áreas de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência 

da Informação, Comunicação, Desenho Industrial, Demografia, Museologia, Direito, Serviço 

Social, Economia, Museologia e Planejamento Urbano e Regional.  

Em um primeiro momento, foi feita à identificação dos portais dos cursos de graduação 

e pós-graduação na área de Ciências Sociais Aplicadas2 das instituições, tendo sido elaborado 

um quadro (apêndice A). Para isso foi utilizada a ferramenta de busca Google como meio de 

acesso aos portais.  

Foram identificados 31 portais, sendo dezenove cursos da UFF (onze de graduação e 

oito de pós-graduação) e doze da UNIRIO (sete de graduação e cinco de pós-graduação). 

Ficaram de fora dessa análise três portais de cursos de graduação da UFF que, no período de 

realização da pesquisa, apresentaram problemas no acesso.  

Após esta etapa, foi feita a análise e avaliação dos portais, de modo a verificar se estão 

divulgando ou não informações de interesse público sob o princípio da transparência ativa. Isso 

ocorreu entre 24 a 29 de fevereiro de 2020. O acesso foi feito a partir do link disponível nas 

páginas dos portais oficiais das universidades. Levando em conta que a LAI foi implementada 

há mais de sete anos, a pesquisa considerou a disponibilização, nos portais, de informações 

relativas a quatro anos, de 2016 a 20193. 

Foram criadas “categorias de análise” dos portais, com o objetivo de observar as 

tendências e características deles quanto à transparência ativa das informações. Foram avaliadas 

                                                           
1  Disponível em: 

https://www.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/TabelaAreasConhecimento_07201

2_atualizada_2017_v2.pdf. Acesso em: 11 fev. 2019. 
2 Considerou-se a existência de cursos nas universidades na grande área de Ciências Sociais Aplicadas, em todos 

os níveis da tabela (áreas e subáreas).   
3 Tendo em vista à implementação da LAI em 2012, considerou-se a disponibilização de informações (no caso das 

produções discentes e dos processos seletivos) nesses anos (2016-2019), por entender que foi necessário a adoção 

de certo tempo para a implementação das normas previstas pela lei. Nesse sentido, entendeu-se que já em 2016, 

passados quatro anos, os órgãos e entidades públicas já deveriam estar aplicando seus princípios e normas. 
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informações de interesse público, ou seja, aquelas que, de acordo com a legislação, devem ser 

disponibilizadas pelos órgãos e entidades públicas através de sítios na internet, 

independentemente de requerimentos. Também foram verificadas informações sobre as 

atividades acadêmicas, de ensino dos cursos e as relativas à administração e gestão interna dos 

cursos, de cunho decisório.  

Considerou-se principalmente as informações referentes a endereço, telefone, horário 

de atendimento ao público, e-mail, programa das disciplinas/plano de estudo, principais cargos 

e seus ocupantes, currículos dos docentes, base jurídica da estrutura dos cursos (regimento, 

quando existirem, e outros atos normativos), atas de reunião dos órgãos colegiados, produções 

discentes dos últimos quatro anos (isto é, de 2016 a 2019) ou o link para seu repositório, grupos 

e projetos de pesquisa, além de perguntas e respostas frequentes.  

Por haver discrepâncias no que corresponde às informações disponibilizadas por cursos 

de graduação e pós-graduação, foram consideradas ainda, para estes últimos, a disponibilização 

de informações referente a processos seletivos (2016-2019), bolsas de estudo e linhas de 

pesquisa. Tais quesitos foram escolhidos tendo por base o acesso e a transparência, 

preconizados na LAI, assim como o seu interesse público à comunidade universitária e a própria 

experiência e relatos dos alunos do mestrado do programa de pós-graduação em Ciência da 

Informação da UFF.  

Teve-se por base ainda o artigo 8º, § 1º, da LAI, que trata sobre os requisitos mínimos 

a serem disponinibilizados pelos órgãos e entidades públicas por meio da transparência ativa. 

Deste, no entanto, foram considerados apenas os requisitos sobre o endereço, telefone, horário 

de atendimento ao público e as respostas e perguntas mais frequentes4.  

As informações precisavam atender também a requisitos de forma. Esse critério foi 

necessário para atender aos objetivos propostos pela LAI, no que diz respeito à garantia do 

acesso à informação, sendo consideradas a facilidade de acesso às informações e a arquitetura 

dos portais. A avaliação desses itens coloca-se como requisito necessário para que o conteúdo 

informacional disponível nos portais seja acessível para todos que necessitem dessas 

informações. Não foi analisado, contudo, se as informações estavam em dados abertos. 

Quanto à avaliação, foram considerados como parâmetros da transparência ativa dos 

portais as seguintes situações: informação completa, informação parcial e informação não 

existente. Considerando ainda o requisito da facilidade no acesso às informações nos portais foi 

                                                           
4 O Guia de Transparência Ativa dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal, elaborado pela Controladoria 

Geral da União, especifica, entretanto, as obrigações a respeito do conteúdo a ser disponibilizado por meio do 

princípio da transparência ativa pelos sites oficiais dos órgãos e entidades públicas do poder federal.  
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considerada a disposição das informações para acesso nas páginas principal, secundária e 

terciária dos portais, estes se disponíveis no menu ou na aba principal. Os casos em que as 

informações não atenderam tais quesitos, foram registrados como “informação não existente”. 

Por último, foram apresentados os resultados das análises feitas a partir dos portais nos 

contextos de cada universidade, e a comparação dos resultados obtidos, com o objetivo de traçar 

um panorama sobre a transparência ativa dos cursos em ambas as instituições. 

A presente dissertação está estruturada em seis seções, incluindo introdução, que 

apresenta as linhas gerais do trabalho. Na segunda seção procura-se, primeiramente, conceituar 

a transparência e a informação pública. Considerou-se importante ainda a delimitação do 

conceito de informação a partir do viés da Ciência da Informação, em vista da contribuição para 

o arcabouço teórico da pesquisa. 

A terceira seção aborda os antecedentes históricos e a genêse da discussão sobre o direito 

de acesso à informação pública e o delineamento histórico desse direito, no Brasil e no mundo. 

Apresenta também o contexto da implementação da LAI e a análise da lei em termos de 

transparência e acesso às informações públicas.    

A quarta seção enfoca o contexto no Brasil quanto à cultura da transparência e acesso 

às informações públicas e, em especial, nas universidades federais. Aborda também o histórico 

de criação das universidades no país e seu papel na sociedade e no acesso à informação pública.  

A quinta seção destaca a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro, objetos da pesquisa, descrevendo as suas características, históricos, 

estruturas e funcionamentos.   

A sexta seção apresenta os dados coletados através da análise dos portais dos cursos de 

graduação e pós-graduação, strictu sensu, que fazem parte do univero da pesquisa, e a análise 

e discussão dos resultados obtidos.  

Por fim, nas considerações finais é feita a revisão geral dos temas abordados e discutidas 

as conclusões da pesquisa. À tal seção, seguem as referências e os apêndices. 
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2 TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO PÚBLICA: CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

Nesta seção são apresentados alguns pontos teóricos importantes na compreensão e no 

desenvolvimento da pesquisa acerca dos conceitos de transparência e informação pública.  

Considerou-se importante delimitar o conceito de informação, a partir do viés da Ciência 

da Informação, tendo em vista a sua contribuição teórica para a discussão sobre a informação 

pública aqui discutida. 

 

2.1 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA  

 

As discussões acerca da transparência pública e do acesso à informação pública são 

bastante antigas. Segundo Rodríguez Zepeda (2006), a transparência é um conceito que possui 

uma larga história intelectual. Sua raiz filosófica é o centro de construções de pensamentos 

importantes, que incluem Platão, Aristóteles, John Locke, Emmanuel Kant, Habermas, e outros 

autores clássicos contemporâneos.  

É a partir desses autores clássicos, sobretudo John Locke e Imannuel Kant, que se 

origina a noção liberal de que o Estado era uma espécie de “mal necessário”, garantidor da 

ordem e da estabilidade social. Ou seja, uma instituição cujos limites deveriam “estar sempre 

claros [transparentes] e precisos, para evitar a violação dos direitos fundamentais dos 

indivíduos” (RODRÍGUEZ ZEPEDA, 2006, p. 26, tradução nossa5). Em outras palavras, era 

preciso ao Estado ser vigiado e controlado pela sociedade, como forma de garantia e proteção 

dos interesses dos cidadãos. Sendo assim: 

 

A existência do Estado só se justifica por sua capacidade de tutelar esta série de 

direitos fundamentais, tomando em suas mãos, por acordo expresso dos cidadãos, o 

direito de castigar, que não é outra coisa que exercer a justiça (RODRÍGUEZ 

ZEPEDA, 2006, p. 25, tradução nossa6).  

 

Nesse sentido, o liberalismo7 introduz a ideia “de que não existem verdades do Estado, 

nem portanto, segredos que devem ser preservados dos olhos e interesse dos cidadãos comuns, 

                                                           
5 No original: “[...] el Estado es una suerte de ‘mal necesario’, cuyos limites deben estar siempre claros y precisos 

para evitar la violación de los derechos fundamentales de los individuos”.  
6 No original: “La existencia del Estado sólo se justifica por su capacidad de tutelar esta serie de derechos 

fundamentales, tomando en sus manos, por acerado expreso de los ciudadanos, el derecho a castigar, que no es 

otra cosa que exercera la justicia”. 
7 Segundo Bobbio (2005apud SILVA, 2011), entende-se por liberalismo uma determinada concepção de Estado, 

na qual este tem seus poderes e funções limitadas. Neste sentido, o cidadão é encarado como o mandatário do 
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nem tampouco, em todo caso, sujeitos privilegiados no manejo da informação pública” 

(RODRÍGUEZ ZEPEDA, 2006, p. 31, tradução nossa8). 

É, contudo, somente após o século XVIII, que a transparência passa a ocupar um lugar 

de destaque no discurso administrativo. Torna-se, então, um dos valores essenciais da 

administração pública, configurando-se como eixo privilegiado do reformismo administrativo 

que faz da transparência o princípio, e do segredo, a exceção (JARDIM, 1999).  

A transparência, nesse sentido, designa a qualidade de um governo, empresa, 

organização ou pessoa de ser aberta na divulgação de informações, normas, planos, processos 

e ações (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2009, p. 44). Com efeito, a transparência na 

administração pública9 “cumpre a função de aproximar o Estado da sociedade, ampliando o 

nível de acesso do cidadão as informações sobre a gestão pública” (CULAU; FORTIS, 2006).  

Sobre o papel que a transparência desempenha no governo democrático, Aguilar Rivera 

(2008), apoiado nas ideias de Bentham (1822), enumera cinco funções principais. A primeira é 

a de avaliação dos governantes. Segundo ele, esta é, provavelmente, a função mais importante, 

na medida em que a transparência permite aos eleitores a faculdade de agir com um 

conhecimento de causa. Nesse sentido, a transparência não é um controle ou limite, mas sim 

um facilitador do governo democrático. 

Como segunda função, o autor trata da prestação de contas. Para ele, a transparência, ao 

permitir a prestação de contas, funciona tanto como capacitadora do poder ao cidadão, como 

também inibe condutas e ações que atentem contra o interesse público. A terceira é o controle 

do poder público – a transparência, nesse caso, serve para limitar o poder do governo. É através 

dela que os cidadãos podem detectar falhas e defeitos das políticas públicas em sua fase inicial, 

quando ainda são passíveis de correção. 

Com relação à quarta função, Aguilar Rivera (2008) considera a transparência como 

capaz de fortalecer a autoridade política. Deste modo, além de limitar o poder dos governos, 

esta permite também aumentá-lo, pois serve para gerar confiança aos eleitores e aumentar a 

possibilidade de consentimento às políticas adotadas. Como resultado, o governo fica mais 

forte, com maior legitimidade, o que lhe permite atuar com firmeza, já que conta com o apoio 

                                                           
poder, sendo os seus direitos, sempre, superiores aos interesses do Estado. O Estado de raiz liberal define-se “em 

seus termos mais gerais, como um Estado limitado ou contido pelas liberdades fundamentais dos seus cidadãos 

[isto é] um Estado transparente” (RODIGUEZ ZEPEDA, 2006, p. 25). Assim sendo, é o Estado pelo indivíduo, 

e não o indivíduo pelo Estado.  
8 No original: “[...] el liberalismo introduce la novedad de que no existen verdades de Estado, vi, por ello, secretos 

que deban ser preservados de la mirada e interés de los ciudadanos comunes, ni tampoco, en todo caso, sujetos 

privilegiados en cuanto al manejo de la información pública”.  
9 Administração pública como atividade jurídica do Estado.  
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dos cidadãos. Tal função, em uma democracia, consiste em uma das características 

“capacitadoras” da transparência.  

Por último, o autor atribui a função de detecção e correção de erros. Essa função, para 

ele, é uma especialização da anterior. Logo, a transparência, de uma forma particular, fortalece 

os governos, na medida em que melhora sua capacidade cognitiva. Dessa forma, facilita que a 

tomada de decisões ocorra de modo consciente, tornando mais fácil aos governos aprender com 

os erros e a corrigi-los. 

Rodrigues (2013, p. 424), por sua vez, argumenta que, na atualidade, “[...] a noção de 

transparência já está incorporada – embora não inteiramente praticada pelos governos e 

instituições – como uma premissa para o bom funcionamento da administração pública”. Dessa 

forma, para o autor, a transparência vai muito além de apenas uma forma ou modalidade de 

comunicação entre o Estado e os seus cidadãos. A transparência, para ele, remete a uma prática 

ou conjunto de dispositivos que permitiriam um controle mais efetivo dos atos e ações do 

governo, assim como também, a sua compreensão pela sociedade. 

Para Souza et al (2009, p. 12 apud GUADAGNIN, 2011, p. 4), a transparência dos atos 

da administração pública:  

 
[...] tem como desígnio impedir ações impróprias e eventuais, como o uso indevido 

dos bens públicos, por parte dos governantes e administradores. Alargando o acesso 

dos cidadãos às informações públicas, em todas as esferas, a fim da edificação de um 

país mais democrático, onde todos os segmentos da sociedade possam desempenhar 

com êxito o controle social, ajudando na efetivação de uma gestão mais eficaz e 

eficiente.  

 

Desta maneira, a transparência se mostra como uma forma de “visibilidade do Estado 

para avaliação da esfera pública, ou seja, as relações que se estabelece dentro do Estado podem 

ser percebidas pela sociedade” (RODRIGUES, 2013, p. 11). Segundo Amorim (2012): 

 

A transparência inclui a clareza das decisões tomadas e de quem será afetado por elas, 

bem como a visibilidade das medidas tomadas e da aplicação dos recursos para a sua 

implementação. Isso se opõe às medidas de política opaca e do segredo que geram a 

desconfiança e o distanciamento (AMORIM, 2012, p. 60). 

 

A adequada transparência dos atos da administração pública contribui para um clima de 

confiança nas relações entre a sociedade e o Estado, uma vez que permite que se conheça melhor 

o que se passa no interior da administração pública. Mais do que isso, a transparência promove 

ainda uma certa igualdade no exercício do poder estabelecido entre o Estado e os cidadãos. 
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Conforme assinala Gomes Filho (2005), a transparência tem a capacidade de revalorizar o 

cidadão, colocando-o no mesmo patamar de importância daqueles que exercem o poder: 

 

A transparência convida essas pessoas [isto é, os cidadãos] a envolverem-se no 

exercício do poder, assumindo a posição ativa de protagonistas dessa relação. Ao 

conhecerem por dentro como o poder funciona, como ele atua, [...] passam a ter 

condições de participar do seu exercício, interferindo sobre ele, cobrando ou exigindo 

que se faça isso ou aquilo. A democratização que a transparência confere ao poder 

incorpora também esta dimensão, de uma relação que, ganhando transparência, passa 

a se travar em pé de igualdade, entre sujeitos que originalmente eram desiguais. 

(GOMES FILHO, 2005, p. 5-6). 

 

Ao tornar-se transparente, o poder público abre-se à crítica e análise da sociedade, 

conferindo-lhe controle e participação democrática nas decisões e medidas adotadas pela esfera 

pública. Neste sentido, dar transparência ao poder significa compartilhá-lo. Para isso, no 

entanto, a transparência deve caracterizar todas as atividades realizadas pelos órgãos públicos, 

de modo que o cidadão possa realmente ter acesso e compreensão sobre aquilo que os gestores 

e órgãos públicos estão realizando. Por este motivo, a transparência é encarada ainda como um 

importante mecanismo no combate dos atos corruptivos pelo Estado.  

Por meio da transparência pública o cidadão tem uma maior possibilidade de 

conhecimento a respeito da res pública10. Com a informação disponível e acessível ao seu 

alcance, o cidadão é capaz de controlar os atos da administração pública e estar mais preparado 

para exercer o seu direito de participação (VAZ; RIBEIRO; MATHEUS, 2010). Para além 

disso, a transparência possibilita a responsabilização e a prestação de contas dos governantes 

pelos seus atos (accontability).  

Com uma perspectiva diferente, González de Gomez (2002) compreende a 

transparência, não como a ação do Estado na divulgação de informações, mas como o resultado: 

 

[...] das condições de geração, tratamento, armazenagem, recuperação e disseminação 

das informações adequadas para permitir a passagem de um ambiente de informação 

que de início se apresenta como caótico, disperso ou opaco, a um ambiente de 

informação que “faz sentido” para os cidadãos, conforme uma pergunta, um desejo 

ou um programa de ação individual ou coletivo. (GONZÁLEZ DE GOMEZ, 2002, p. 

36). 

 

Portanto, mais do que a disponibilização da informação, a transparência implica também 

em fazer com que a informação gerada e mantida pelos órgãos públicos chegue à sociedade, 

garantidas as condições adequadas de gestão da informação. Relacionada não só ao fluxo de 

                                                           
10 Expressão latina que significa “coisa pública”. 
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informações, a transparência está ligada ainda a qualidade e o uso (compreensão) da 

informação. 

Jardim (1999) também chama atenção para o fato da transparência do Estado ir além da 

simples divulgação e acesso às informações – nesta situação estariam inseridas múltiplas 

questões. Dessa forma, a “visibilidade social do Estado constitui um processo de dimensões 

políticas, técnicas, tecnológicas e culturais, tendo como um dos seus produtos fundamentais a 

informação ‘publicizada’” (JARDIM, 1999, p. 49). 

Encarada por diversos autores como sinônimas, as noções de transparência e de 

publicidade não devem ser confundidas. Ainda que a publicidade garanta ao governo uma certa 

transparência, as duas noções apresentam significados distintos. Para Jardim (1999), a ideia de 

transparência seria mais ampla e exigente do que a publicidade. A diferença, por sua vez, estaria 

no caráter mais exigente da transparência. A publicidade, por um lado, teria a sua exigência 

atendida com a mera publicação das informações dos atos públicos. A transparência, por outro, 

exige que as informações publicizadas atendam algumas condições – devem ser confiáveis, 

compreensíveis, oportunas e relevantes aos interesses dos cidadãos.  

Considerada mais ampla do que a publicidade, Platt Neto el at. (2007, p. 85-86) entende 

que a transparência pressupõe três elementos, ou ainda, dimensões: 

 

O primeiro elemento ou dimensão da transparência, assumido nessa incursão, é a 

publicidade. Por publicidade, entende-se a ampla divulgação de informações à 

população, propiciando-se o acesso em múltiplos meios de baixo custo e domínio dos 

usuários. Pressupõe-se, ainda, a oportunidade das informações fornecidas, com 

tempestividade e em tempo hábil ao apoio às decisões. 

O segundo elemento da transparência é a compreensibilidade das informações. Essa 

dimensão relaciona-se à apresentação visual, incluindo a formatação das informações 

(demonstrativos, relatórios etc.), e ao uso da linguagem. Busca-se idealmente a 

simplicidade, a linguagem acessível e orientada ao perfil dos usuários, no sentido de 

aumentar o entendimento das informações. 

Por fim, o terceiro elemento da transparência [...] é a utilidade para decisões. A 

utilidade está fundamentada na relevância das informações. A relevância, por sua vez, 

pode ou não coincidir com os interesses dos usuários. Associada à relevância, está a 

confiabilidade das informações a que os usuários têm acesso, ou seja, a garantia de 

veracidade do que é divulgado. A comparabilidade deve ser propiciada entre períodos 

e entre entidades. 

 

A transparência, para Chevalier (1988), se apresenta como a propriedade de um corpo 

capaz de se deixar atravessar pela luz, de forma que é possível perceber os objetos que estão 

por trás dele. Desse modo, a transferência está suscetível a diferentes graus, de forma que: 

 

[...] um corpo pode ser realmente transparente, ou seja, límpido e fazer aparecer com 

nitidez os objetos que recobre, ou somente translúcido, se ele não permite, ainda que 

seja permeável à luz, distinguir nitidamente esses objetos, ou ainda diáfano, se a luz 
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que ele deixa filtrar não permite distinguir a forma desses objetos. Por extensão, a 

transparência designará o que se deixa penetrar, alcançar levemente, o sentido 

escondido que aparece facilmente, o que pode ser visto, conhecido de todos ou ainda 

que permite mostrar a realidade inteira, o que exprime a verdade sem alterá-la 

(CHEVALIER, 1988, p. 251 apud JARDIM, 1999, p. 51). 

 

A noção de transparência demonstra-se muito mais complexa do que realmente 

aparenta. Um corpo só é verdadeiramente transparente quanto permite revelar totalmente os 

objetos que envolve, de forma que, tudo aquilo que não se encaixa nessa lógica, não pode se 

apresentar – ou se caracterizar – como transparente. Sendo assim, na perspectiva da 

administração pública, a transparência evoca “um governo que se deixa penetrar, que aceita 

tornar público o significado das suas decisões” (AMORIM, 2012, p. 62).  

Jardim (1999), por sua vez, define à transparência administrativa em termos de um 

processo gradual, caracterizando-a em graus que vão desde uma situação de total transparência 

até a total opacidade. Para ele, “transparência administrativa significa que através do invólucro 

formal de uma instituição se perfilam relações concretas entre indivíduos e grupos percebidos 

pelo observador” (JARDIM, 1999, p. 51).  

Hood (2006, p. 5 apud AMORIM, 2012, p. 60) afirma que a transparência exige um 

governo que aja segundo regras fixadas e publicadas, baseadas em informações e 

procedimentos acessíveis ao público, e (em determinados casos) dentro de campos de atividade 

claramente delimitados. Em outras palavras, “os negócios do Estado devem ser realizados à 

‘luz do dia’ e devem estar sujeitos à discussão do público” (AMORIM, 2012, p. 63). O segredo 

e a opacidade, portanto, são contrários à transparência, ao impedir a sociedade de exercer um 

controle mais efetivo sobre os seus governantes e suas ações (JARDIM, 1999). 

Em face disso, sob o prisma do segredo “cria-se uma realidade escondida e outra 

aparente. Tendo acesso apenas a esta última, a sociedade é mantida na ignorância de processos 

decisórios que lhe dizem respeito” (ALMINO, 1986, p. 106 apud JARDIM, 1999, p. 52). O 

segredo, portanto, revelaria, antes de mais nada, “a sobrevivência de um autoritarismo 

administrativo, totalmente incompatível com uma construção democrática que implica no 

debate público e na possibilidade do cidadão ter acesso à informação” (JARDIM, 1999, p. 52).  

Mantida sob os moldes do segredo, a informação confiscada por governantes e agentes 

públicos seria o indicativo de uma falsa democracia, ou melhor dizendo, de uma democracia 

podada (ibidem).  

Em um polo oposto ao do segredo e da opacidade informacional, a transparência permite 

à administração a modificação da sua relação com a sociedade. A transparência, nesse sentido, 

implica na substituição do modelo de relações que se estabelece entre a administração e a 
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sociedade, de um tipo “monológico”, pautado em si mesmo, para um novo modelo, do tipo 

“dialógico” e “interativo”, fundado sob a lógica da bilateralidade e da reciprocidade 

informacional (JARDIM, 1999).  

A transparência consiste, assim, na representação de uma administração próxima da 

sociedade, que se adere a ela de tal forma que seria cada vez mais difícil identificar as linhas de 

demarcação que as separam. Nesse aspecto, a transparência “corresponderia à imagem de uma 

administração tornada transparente à sociedade [...] ao cabo de um movimento de 

desdistanciamento, de aproximação, traduzindo o fim de uma administração ‘separada’, isolada 

do resto da sociedade” (JARDIM 1999, p. 62, grifo do autor).  

Apesar disso, a transparência, por si só, não seria o suficiente para erradicação do 

segredismo administrativo. Por isso, sem que se verifique uma profunda mudança por parte das 

estruturas administrativas, a transparência não teria como lograr a supressão dos princípios 

geradores da opacidade (JARDIM, 1999). Neste sentido, a transparência demanda uma 

alteração a partir das camadas mais profundas e internas da administração, sobretudo, no que 

diz respeito a sua esfera de gestão.  

Segundo Debasch (1990), a noção de transparência apresentar-se-ia em três facetas, a 

saber: 

 

O direito de saber, dado que, por princípio, a Administração atua em função do 

interesse geral, os cidadãos têm o direito de saber o que sucede no interior desta; 

O direito de controle deve-se saber, mas também utilizar este direito para controlar, 

verificar a legalidade e a oportunidade das decisões administrativas e apreciar como 

se utilizam os fundos públicos; 

O direito do cidadão de ser ator e não mero espectador da vida administrativa: “o 

direito de não ser um administrador, mas um usuário ou cliente da administração” 

(DEBASCH, 1990, p.11 apud JARDIM, 1999, p. 56, grifo nosso).  

 

Ainda conforme Debasch (1990), a transparência realizar-se-ia a partir de três diretrizes, 

sendo elas: 

 

O direito de acesso a documentos administrativos: os cidadãos têm o direito de acesso 

aos documentos produzidos pela administração pública, os quais, não sendo 

propriedade desta, devem estar à disposição daqueles; 

O direito de acesso à motivação dos atos administrativos: os cidadãos têm direito não 

somente a conhecer os documentos administrativos, mas também as razões das 

decisões administrativas e os processos que lhes corresponde; 

O direito de participação: trata-se da possibilidade de o cidadão participar no processo 

decisório. (DEBASCH, 1990 apud Jardim, 1999, p. 57, grifo nosso). 
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Nesta mesma linha, Audria (2004 apud AMORIM, 2012, p. 62) admite que a noção de 

transparência se assenta em três elementos fundamentais: a transparência administrativa, 

transparência financeiro-orçamentária e transparência informacional ou comunicacional. 

A transparência informacional ou, ainda, comunicacional, diz respeito ao acesso às 

informações sob poder dos órgãos relacionado aos cidadãos e à instituição governamental, 

enquanto a transparência organizacional (ou administrativa) refere-se às informações voltadas 

à organização e ao funcionamento (processos, regras e tomadas de decisão) do governo. Já a 

transparência financeiro-orçamentária teria como propósito demonstrar a origem dos fundos e 

sua destinação no contexto da ação pública, através de documentos financeiros oficiais das 

autoridades políticas, e mecanismos de verificação externa dos relatórios (AMORIM, 2012). 

A transparência pública consiste no direito do cidadão de saber e conhecer os atos e 

ações do estado por meio da divulgação e do acesso às suas informações (LIZCANO 

ALVARÉZ, 2013). Nesse sentido, nos termos desta pesquisa, entende-se a transparência como 

uma espécie de  

 
[...] território para o qual confluem práticas informacionais da sociedade civil e do 

Estado. Território “relacional”, por sua vez, construído e demarcado por essas mesmas 

práticas de gestão e uso social da informação governamental. Território que, por 

mecanismos diversos, favorece a interação informacional (como prática socialmente 

emancipatória/ transformadora) de duas instâncias: a dos diversos agentes do aparelho 

de Estado e aquela do cidadão-incluído. Ampliam-se assim, por princípio, as 

possibilidades de controle democrático da sociedade política pela sociedade civil 

(JARDIM, 1998, p.44 apud JARDIM, 2012, p. 5).  

 

Dessa forma, a transparência pública consagra-se a partir da ação “comunicativa” do 

Estado ao tornar disponível as informações sobre a sua gestão, permitindo o seu acesso àqueles 

interessados – “a transparência está estreitamente relacionada à ‘disposição de informar’ ou, 

ainda, responsabilidade em prestar contas (accountability)” (CRUZ et al., 2012, p. 157-158). 

Nesse sentido, dar acesso e propiciar conhecimento à informação dos entes públicos é o objetivo 

fim da transparência pública. 

Com base nisso, a transparência pública descreve uma condição na qual o acesso à 

informação configura-se como necessário à sua realização. Logo, a transparência do Estado só 

“se efetiva por meio do acesso à informação governamental” (MATIAS-PEREIRA, 2002, p. 

02). Pautada no acesso à informação, a transparência pública requer não só a divulgação pura e 

simples da informação, mas também o acesso a ela, devendo este ser feito de forma clara, 

compreensiva e em linguagem apropriada.  

Vê-se, pois, que a transparência da gestão pública e o acesso à informação encontram-

se fortemente ligados. É por meio da transparência pública e, como visto, do acesso à 
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informação que os cidadãos podem “exercer a sua cidadania participando do processo com real 

possibilidade de realizar controle social de intervir nas decisões concernentes à gestão pública” 

(FIGUEIREDO, 2016, p. 57).  

Uma vez conhecidas algumas linhas de discussão sobre a transparência pública, importa 

agora dar a conhecer o que se discute sobre a informação pública. Contudo, antes de 

adentrarmos a discussão, faz-se necessário primeiro compreender o que entende-se por 

informação, sob o viés do campo da Ciência da Informação.  

 

2.2 O CONCEITO DE INFORMAÇÃO 

 

Por ser objeto de diversos campos do conhecimento, a informação apresenta diferentes 

definições que variam conforme a área ou campo de estudo. Assim, “fala-se do conceito de 

informação em diferentes áreas do conhecimento” (CINTRA et. al., 2002, p. 20 apud 

MESSIAS, 2005, p. 9).  

Na Ciência da Informação, a complexidade e ambiguidade do termo resultam em 

diferentes significados e interpretações. Sem consenso na área, desenvolvem-se estudos 

terminológicos com o objetivo de solucionar a problemática conceitual que envolve seu próprio 

objeto de estudo. Apesar disso, poucos foram os autores que, até hoje, se enveredaram por esse 

caminho.  

Uma das acepções clássicas do termo na área é a elaborada por Buckland (1991), que 

atribui três significados para a informação: informação como processo, informação como 

conhecimento e informação como coisa. No primeiro caso, a “informação como processo” é 

definida como o ato de informar, ou mesmo, de comunicar um conhecimento ou um fato. O 

segundo caso, a informação corresponderia ao conhecimento sobre algum fato particular, isto 

é, algo capaz de reduzir a incerteza. Já a “informação como coisa” é usada para definir quaisquer 

objetos, dados ou documentos que têm como propriedade comunicar algo, isto é, divulgar o 

conhecimento, ser informativo (SIQUEIRA, 2011, p. 79). 

Buckland (1991) ainda divide a informação em dois tipos: tangível e intangível. A 

informação intangível é aquela que não pode ser tocada ou medida de alguma forma. Dessa 

forma, para ser comunicada, precisa ser expressa, descrita ou representada, caracterizando-se 

como “informação-como-conhecimento". Já a tangível, ao contrário, seria a informação que 

pode ser tocada ou medida em sua forma física, material, sendo esta “informação-como-coisa". 

A partir disso, Buckland (1991) reconhece a tangibilidade da informação.  
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Le Coadic (1996 apud PINHEIRO, 2009, p. 69), por outro lado, define informação 

como “um conhecimento inscrito (registrado) em uma forma escrita (impressa ou digital), oral 

ou audiovisual, em um suporte”. Logo, Le Coadic (1996) considera informação como algo que 

está registrado, documentado, isto é, algo necessariamente físico, atrelado a um determinado 

suporte (PINHEIRO, 2009). Com base nessa concepção, a informação pode ser encontrada em 

documentos, livros, arquivos etc.  

Uma outra definição do conceito na área é a apresentada por Brookes (1980 apud 

SILVA; GOMES, 2015, p. 146). Para ele, a informação é concebida como “um elemento que 

promove transformações nas estruturas do indivíduo, sendo essas (...) de caráter subjetivo ou 

objetivo”. Semelhantemente, Belkin e Robertson (1976 apud SILVA; GOMES, 2015, p. 146) 

conceituam a informação como “aquilo que é capaz de alterar uma estrutura”. Dessa forma, a 

informação é encarada como algo que ocorre dentro da mente humana, capaz de modificar ou 

alterar a estrutura mental do indivíduo. Essa mesma percepção encontra-se presente também no 

conceito apresentado por Wersig e Neveling (1975 apud SILVA; GOMES, 2015).  

Com base nisso, a informação se qualificaria como um “instrumento modificador da 

consciência do homem e de seu grupo social” (BARRETO, 2003, p. 02). Na visão de Barreto 

(ibidem), que se aproxima dessa ideia, a informação é entendida como “conjuntos 

simbolicamente significantes com a competência e a intenção de gerar conhecimento no 

indivíduo, em seu grupo e na sociedade”.  

A partir dessa definição, o autor relaciona informação e conhecimento, onde só este 

último é capaz de se concretizar, uma vez que a primeira seja percebida e aceita pelo indivíduo, 

quando este compreende a informação. Dessa forma, a informação conduz a possibilidade de 

conhecimento, que, por sua vez, é necessária à ação dos indivíduos e dos grupos na sociedade 

(FREIRE, 2004).  

Silvia e Ribeiro (2002, p. 37 apud SILVA; GOMES, 2015, p. 147), definem a 

informação como: 

 

Conjunto estruturado de representações mentais codificadas (símbolos significantes) 

socialmente contextualizadas e passíveis de serem registradas em qualquer suporte 

material (papel, filme, banda magnética, disco compacto, etc.) e, portanto, 

comunicadas de forma assíncrona e multidirecionada.  

 

Setija, por sua vez, considera a informação como sendo o conteúdo, ou ainda, a 

mensagem da comunicação (SETIJA, 2013). Nesta mesma linha de pensamento, Barreto (1994, 
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p. 8) afirma que a informação “só possui poder de ação quando adquire a condição de 

mensagem, com intenção específica e assimilação possível”.  

Para Messias e Moraes (2003), a informação é matéria e produto da comunicação. Nesse 

sentido, a comunicação é vista como o meio ou canal necessário na transmissão dessa 

informação. A partir de outra perspectiva, Silveira (2005, p. 225), compreende a informação 

como o “fenômeno entre partes envolvidas em um processo comunicacional”.  

Para Capurro e Hjorland (2007), no entanto, o conceito de informação está ligado a algo 

que se deseja responder, a uma questão ou problemática que a informação é capaz de satisfazer. 

Assim,  

 

[...] informação é qualquer coisa que é de importância na resposta a uma questão. 

Qualquer coisa pode ser informação. Na prática, contudo, informação deve ser 

definida em relação as necessidades dos grupos-alvos, servidos pelos especialistas em 

informação, não de modo universal ou individualista, mas, em vez disso, de modo 

coletivo ou particular. Informação é o que pode responder a questões importantes 

relacionadas às atividades do grupo-alvo (CAPURRO; HJORLAND, 2007, p. 187) 

 

Focado em uma outra concepção, Medeiros (2012, p. 104) relaciona o conceito de 

informação ao de objetos portadores de um valor informativo. Segundo ele: 

 

[...] informação é uma atribuição de objetos, como dados, documentos e eventos, 

sendo referidos como informação porque podem ser considerados como possuidores 

de valor informativo. Nesse sentido, para deter caráter informativo, isto é, ser 

informação, uma coisa deve estar inserida em um contexto que possa ser fornecedor 

de alguma característica que modifique, de forma a ampliar, o modelo mental 

existente no observador. 

 

Com efeito, a variedade de abordagens à informação faz com que muitos termos sejam 

utilizados como sinônimos da informação. A informação, portanto, está atrelada a diversos 

conceitos, tais como conhecimento, documento, comunicação, mensagem, dado, texto e 

estrutura.  

Pela LAI (2011), o conceito de informação é definido em seu art. 4º, inciso I, como 

sendo: “dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de 

conhecimento, contidos em qualquer documento, suporte ou formato” (BRASIL, 2011). 

Conceituando ainda o documento, a LAI define este como: “unidade de registro de informações, 

qualquer que seja o suporte ou formato” (ibidem).  
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Diante das motivações que presidem o trabalho, a abordagem da informação mais 

pertinente à discussão que se pretende fazer é a formulada por Silva e Gomes (2015), que 

consideram a informação: 

 

uma produção fenomenicamente social que tem por finalidade dinamizar a 

intercomunicação humana e promover exposições e descobertas para construção 

do conhecimento através de interações entre sujeito / autor e sujeito / usuário por 

meio de dados (plano físico e histórico-social dos sujeitos da informação), 

mensagens (no plano abstrativo) e atividades documentais (plano material), que 

favorecem predicativos hermenêuticos aos sujeitos da informação e resultam na 

apreensão e apropriação pelo sujeito / usuário efetivando um caráter de 

compreensão (SILVA; GOMES, 2015, p. 150, grifo nosso). 

 

Com base nessa acepção, a informação é um produto social que viabiliza a 

intercomunicação entre um emissor e um receptor, por meio de dados, mensagens ou 

documentos, capaz de promover a construção do conhecimento. Em outras palavras, a 

informação seria então “uma construção humana e social, consolidada nos processos 

comunicacionais, tendo como diferencial a possibilidade de gerar conhecimento a nível 

individual e coletivo” (MESSIAS, 2005, p. 95). 

A informação hoje é considerada um precioso ativo social e instrumento vital aos 

processos de tomada de decisão. É por meio do intercâmbio informacional que o cidadão pode 

se comunicar e tomar conhecimento de seus direitos e deveres, para, então, poder tomar 

decisões sobre a sua vida, seja de forma coletiva ou individual (ARAÚJO, 1999). 

O cidadão bem informado tem melhores condições de conhecer e de intervir nas 

decisões sobre a coisa pública, e de buscar seus direitos. Em contrapartida, sem acesso à 

informação, o cidadão fica incapacitado de exercer sua cidadania, assim como também, sua 

participação política e seu controle social perante o Estado.  

Portanto, fator determinante para uma sociedade mais participativa e exigente, a 

informação serve de ponte para o exercicio de outros direitos. Por este motivo, a garantia do 

acesso à informação é fundamental para que o cidadão possa exercer não só os seus direitos, 

mas sua participação e controle social que, por sua vez, é condição ideal e efetiva para a 

consolidação da democracia.   

 

2.3 INFORMAÇÃO PÚBLICA  

 

Enquanto “ente informativo, o Estado moderno configura-se como uma das [mais 

antigas] maiores e mais importantes fontes de informação” (JARDIM, 2008a, p. 81). Com 
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efeito, o seu complexo funcionamento relaciona-se diretamente a sua própria ação produtora, 

receptora, ordenadora e disseminadora de informações (ibidem). 

Como produtor direto de informações, o Estado constitui-se num importante locus de 

saberes e práticas informacionais. Em tal perspectiva, nos termos de Bourdieu (1996, p. 105 

apud JARDIM, 2012, p. 4), o Estado é visto como um poderoso instrumento de acumulação de 

informações. Este, portanto, “concentra a informação, que analisa e redistribui”.  

O Estado é o principal responsável pela coleta, análise, organização e distribuição de 

informações na sociedade, encontradas, principalmente, sob a forma de documentos públicos. 

Conforme aponta Poulantzas (1985? apud FONSECA, 2005, p. 48-49), “nada existe, sob certos 

aspectos, para esse Estado, que não seja escrita [sic], e tudo que nele se faça deixa sempre uma 

marca escrita em alguma parte”.   

Dentro desse contexto, de acordo com Jardim (2012, p. 5-6), “toda informação 

produzida ou acumulada pelo Governo no decorrer da administração do Estado é de natureza 

pública”. Embora seja considerada pública, seu acesso não é irrestrito, havendo restrições 

legais. Da mesma forma, nem toda a informação tida como pública é produzida pelo governo 

(JARDIM, 2012).  

Para Mazini e Lara (2010, p. 250), a informação pública, considerada aqui também 

como informação governamental, é aquela: 

 

[...] gerada e/ou acumulada em razão das atividades do governo e convergente com os 

interesses ou consumo dos atores envolvidos com a esfera pública, sejam eles 

servidores públicos, profissionais do governo, agentes políticos ou cidadãos. 

 

Uhlir (2006), tem uma visão diferente. Nas palavras dele: 

 

A informação de domínio público refere-se à informação publicamente acessível, cuja 

utilização não infringe qualquer direito legal, ou qualquer obrigação de 

confiabilidade. Refere-se, portanto, por um lado, ao domínio de todos os trabalhos, ou 

objetos de direitos relativos, que podem ser explorados por todos sem qualquer 

autorização [...] Refere-se, por outro lado, a dados públicos e informações oficiais 

produzidas e voluntariamente disponibilizadas por governo ou organizações 

internacionais (UHLIR, 2006, p. 13-14). 
 

Dessa forma, a “informação governamental de domínio público” corresponde a uma 

subcategoria da “informação do setor público”, que, por sua vez, engloba “qualquer informação 

que seja produzida por uma entidade do setor público” (UHLIR, 2006, p. 25). Assim sendo, a 

informação governamental de domínio público, seria: 

 



35 

 

[...] aquela parcela da informação do setor público que é publicamente acessível e cuja 

utilização não infringe quaisquer restrições de segurança nacional, nem qualquer 

direito legal ou obrigação de confidencialidade. 

 

Em tal perspectiva, a informação pública seria aquela produzida por autoridades 

públicas passível de acesso, cujo uso não infringiria a nenhum tipo de restrição legal ou 

qualquer obrigação de confidencialidade. Dessa forma, a natureza pública da informação está 

condicionada tanto à sua titularidade, quanto ao seu livre acesso, sem que para isso se esbarre 

em qualquer tipo de restrições ou proibições legais.  

No entendimento da Controladoria Geral da União (2011), a informação sob a guarda 

do Estado é sempre pública, devendo o acesso a ela – composta por documentos, arquivos, 

estatísticas – ser restringido apenas em casos específicos. “Isto significa dizer que a informação 

produzida, guardada, organizada e gerenciada pelo Estado em nome da sociedade é um bem 

público” (CGU, 2011, p. 8). Tal visão, no entanto, surge, no Brasil, somente após a 

promulgação da Lei de Acesso à Informação (lei n. 12.527, de 2011).  

Diante disso, entende-se por informação pública, toda a informação “produzida, editada, 

publicada ou disseminada pelos entes do governo ou mantidas [sic] sob sua guarda” (GAMA; 

MATTOS, 2019, p. 175). Incluem-se assim, “todas as informações produzidas e recebidas pelos 

órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas encarregadas da gestão de 

serviços públicos” (BRASIL, 2017, p. 9). Pela lei 12.527, abrangem-se ainda as informações 

pessoais e sigilosas, estando essas sujeitas aos prazos máximos de restrição de acesso à 

informação descritos pela lei.  

Em função dos riscos que podem oferecer a segurança da sociedade ou do Estado, tais 

informações podem ser classificadas em: ultrassecretas, cujo período de restrição é de 25 anos, 

sendo renovável uma única vez, secreta, 15 anos, e reservada, 5 anos. Nesse sentido, apesar de 

serem públicas, o acesso a elas deve ser restringido por um determinado período de tempo.  

Quanto às informações pessoais, referentes à intimidade, vida privada, honra e 

imagem11, a lei estipula o seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, pelo 

                                                           
11 O art.  5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, reconhece que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da 

sua violação”. Por intimidade entende-se a esfera oculta da vida do indivíduo, em seu direito de estar só, na qual 

este tem o poder legal de excluir os demais se assim for sua vontade. A vida privada se caracteriza pela esfera 

íntima da pessoa. É o direito de ter o seu universo íntimo preservado. À honra, por sua vez, se refere a proteção 

da dignidade da pessoa e da sua reputação no meio social no qual está inserido. Já à imagem, corresponde ao 

direito do indivíduo em ter protegido à representação física do seu corpo ou qualquer outras partes, conferindo-

lhe o controle do uso da sua imagem. Nesse sentido, é preciso que a divulgação das informações seja tratada com 

cautela, para que não afete tais direitos. 
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prazo máximo de 100 anos, a começar a contar da sua data de produção. Antes disso, o acesso 

só é autorizado mediante previsão legal ou consentimento da pessoa a que elas se referirem. 

A Lei de Acesso à Informação (LAI) não traz nenhuma definição ou menção ao conceito 

de informação pública. Este, no entanto, é mencionado apenas uma única vez, em seu art. 9º, 

que trata dos mecanismos de acesso a serem disponibilizados aos cidadãos. A LAI, no entanto, 

utiliza o termo recorrente “informação de interesse público”, para denominar as informações 

que estão sujeitas ao acesso, e as quais são definidas, no artigo 7º, incisos II e III, como: 

 

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por 

seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; III - informação 

produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer 

vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado 

(BRASIL, 2011).  

 

Pela lei, incluem-se ainda, nessa categoria, as informações relativas às atividades 

exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive à sua política, organização e serviços; as 

informações pertinente ao patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação e 

contrato administrativos; além daquelas sobre políticas públicas, inspeções, auditorias, 

prestações e tomadas de contas.  

Segundo Bucci (2009, online), a informação de interesse público é aquela que faz parte 

da democracia, isto é, enquanto exercício para o seu desenvolvimento, seja na cobrança de 

explicações dos governantes sobre as políticas públicas adotadas ou seja no acompanhamento 

de obras que irão “beneficiar” a sociedade em si.  

O termo interesse público, na perspectiva de Mello Junior (1994), tem sido usado para 

se referir aos chamados interesses sociais; aqueles indisponíveis do indivíduo e da coletividade. 

Nesse sentido, o termo relaciona-se com o conceito de bem geral, isto é, ao de interesse da 

coletividade como um todo.  

O Dicionário Jurídico de Silva (2004, p. 760 apud BATISTA, 2010) define o interesse 

público como algo que se assenta em fato ou direito de proveito coletivo ou geral, e que está 

ligado a todos os fatos ou a todas as coisas que se entendem de benefício comum, para um 

proveito geral, ou, ainda, que se imponham por uma necessidade de ordem coletiva.  

Assim, uma vez que o interesse público se firma no direito de proveito de tudo aquilo 

que se entende de benefício comum e que resulta do interesse que os indivíduos tenham ou 

possam ter de determinada coisa, enquanto membros da sociedade; a informação pública, que 

também é um “patrimônio público” e, dessa forma, de ordem da coletividade, é, portanto, um 

bem passível de interesse público (BATISTA, 2010).  
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Com base nisso, a informação de interesse público é qualquer informação que seja de 

interesse de um coletivo, grupo e/ou comunidade. Sendo assim, são exemplos de tipos de 

documentos com informação pública de interesse público, produzidas ou custodiadas pelos 

entes públicos, informes, boletins, arquivos e registros administrativos, editais, atas, relatórios, 

publicações oficiais, ofícios, etc.  

Embora o enfoque seja dado à informação, não se pode esquecer que “o suporte é o 

meio que viabiliza o acesso, já que não existe informação documentada sem suporte físico, seja 

ele corpóreo ou virtual” (BATISTA, 2010, p. 41). Nesse sentido, é indissociável o vínculo da 

informação com o suporte. No que diz respeito à informação pública, a mesma não se refere 

apenas ao documento impresso, mas a qualquer outro suporte e formato em que ela se encontre 

(digital, fotográfico, vídeo etc.) sob a posse dos órgãos e agentes públicos (BUCCI, 2009).  

Sobre as características da informação pública, Ramos-Simón, Carmona e Avilés (2009) 

assinalam que esta deve ser: a) completa – sistematizada e protegida de acessos não desejados; 

b) objetiva, confiável; c) acessível em distintos formatos e ao alcance de potenciais 

destinatários; d) difundida proativamente (nesse sentido, além de permitir o acesso, a 

administração pública deve dar publicidade aos documentos, facilitando tanto o seu 

conhecimento, quanto a sua localização); e) acessível individualmente (uma vez que a criação 

de canais de comunicação individuais, tais como a Internet, propiciaram que à administração 

favoreça o consumo individual de informação); f) de qualidade, ou seja, deve cumprir padrões 

técnicos; g) ser relevante, fácil de ser encontrada, integrada e organizada; h) fácil de usar, de 

modo que o seu uso por uns, não exclua outros de terem o mesmo direito.  

Diante disso, nos termos desta pesquisa, entende-se informação pública como: 

 

[..] um bem público, tangível ou intangível, com forma de expressão gráfica, sonora 

e/ou iconográfica, que consiste num patrimônio cultural de uso comum da sociedade 

e de propriedade das entidades/instituições públicas da administração centralizada, 

das autarquias e das fundações públicas (BATISTA, 2010, p. 40). 

 

A informação pública pode ser tanto a informação produzida pela administração, como 

aquela sob a sua guarda e responsabilidade, desde de que esta não apresente “status de sigilo 

para que esteja disponível ao interesse público/coletivo da sociedade” (BATISTA, 2010, p. 40). 

À vista disso, a informação pública engloba 

 

[…] conhecer os atos emanados da administração pública para um posicionamento 

social e pessoal, robustecendo uma atitude de exigência dos seus demais direitos, 

assim como também pode ser entendida por sua disponibilização ao público em geral 

(CUNHA; CAVALCANTE, 2008, p. 204 apud SAPIA, 2010, p. 151).  
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Relacionada ao espaço de atuação do governo, em que este requer uma intensa produção 

de informações no cumprimento de suas funções e atividades, a informação pública se configura 

como o “produto da representação de uma realidade governamental” (MAZINI; LARA, 2010, 

p. 251). Produzida pela administração pública no exercício de suas atribuições, constitui o traço 

material (sob a forma de documentos) das ações e atos praticados pelo Estado.  

Produto das atividades desse Estado, as informações públicas só podem servir à 

sociedade uma vez que a coletividade a elas tenha acesso. Logo, o valor da informação pública 

está tanto em sua disponibilização, quanto em seu acesso e compreensão. Assim sendo, um 

“governo popular sem informação pública ou sem os meios para provê-la não é nada mais que 

o prólogo de uma farsa, de uma tragédia, ou talvez os dois” (MADISON, 1999, p. 792 apud 

LOPES, 2007, p. 10).  

Em função disso, a informação criada e custodiada pelo Estado, em razão de seu acesso, 

precisa estar submetida à gestão e tratamentos (técnico e de conteúdo), garantindo a sua rápida 

recuperação e acesso pelos cidadãos. Dessa forma, a informação pública tem: 

 

[...] o poder de alterar a vida da coletividade, sendo indispensável que esta tome 

conhecimento para que, formando sua opinião, aja no sentido de exigir as 

providências cabíveis dos órgãos públicos competentes (CARVALHO, 2002, p. 90 

apud FACHIN, 2014, p. 37). 

 

O controle social mais atento dificulta não só o abuso de poder, como também a 

implementação de políticas baseadas em motivações privadas. Dessa forma, conhecer “as 

informações em poder do Estado permite o monitoramento da tomada de decisões pelos 

governantes – que afetam a vida em sociedade” (CANELA; NASCIMENTO, 2009, p. 12). Por 

conta disso, a informação governamental pode ser caracterizada como:  

 

[...] um dos principais componentes dos dispositivos de mediação no jogo 

democrático que envolve Estado e Sociedade Civil. As condições em que é produzida, 

estocada e disseminada dentro e fora do Estado determinam e são determinadas - 

direta ou indiretamente - pela diversidade de atores do cenário político-social. Isto 

pressupõe, no mínimo, que o Estado reconheça a informação como recurso gerencial 

intrínseco a todas as suas ações e objeto de políticas públicas específicas 

(MARCONDES; JARDIM, 2003, p. 2). 

 

É através da informação pública que a sociedade tende a apropriar-se das decisões e 

ações do Estado. Sua “disponibilização possibilita um diálogo claro e transparente entre o 

governo e a sociedade civil, permitindo um maior controle desta sobre a administração pública, 
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objetivando o aprimoramento constante de suas ações” (FERREIRA; SANTOS; MACHADO, 

2012, p. 5-6). Assim, quanto maior o acesso à informação pública, mais democráticas tornam-

se as relações entre o Estado e a sociedade.  

Diante disso, o acesso à informação pública: 

 

[...] de forma isolada, não garante o correto funcionamento da máquina pública, 

porém, com a sua ausência é impossível garantir que tal atividade ocorra sequer de 

maneira razoável. Uma democracia voltada para o sigilo, em que não há uma ampla 

transparência dos seus atos, acaba abrindo brechas para as disfunções da 

Administração Pública, ou seja, favorece a existência de abusos, clientelismo e todo 

tipo de corrupção, resultando na utilização de bens públicos em benefício de uma 

minoria. A ocultação de informações contribui para a corrupção e a formação de 

regimes autoritários, de modo a distanciar a sociedade do controle das ações do Estado 

e a própria ruína da democracia (LEITE, 2012, p. 38 apud KIST, 2015, p. 23).  

 

A informação pública assume, dessa forma, um papel valioso como elemento da relação 

do cidadão para com os seus governantes. Produto do trabalho dos entes públicos no exercício 

de suas funções e base do conhecimento público12, é requisito indispensável para a plena 

transparência do Estado. Para isso, no entanto, deve estar fundamentalmente acessível e em 

plena circulação, garantindo o seu acesso por todos.  

É a partir das transformações sociais ocorridas na metade do século XX, no que 

corresponde à demanda crescente pelo acesso às informações produzidas e mantidas pelos 

órgãos públicos, motivada pela democratização dos países em todo o mundo, que surge o 

movimento em prol da criação de leis que garantissem o direito de acesso às informações 

públicas pelos cidadãos.  

Ainda que de modo gradual, esse movimento passou a ocorrer em todas as regiões do 

mundo, não constituindo exclusividade de nenhum país. Dentre os países que não ficaram 

indiferentes a este novo panorama na elaboração de leis de acesso à informação, pode-se 

destacar o Brasil.  

Nesse sentido, será apresentado, na próxima seção, o contexto histórico-sócio-político 

de construção e implementação do direito de acesso à informação pública no Brasil; recorrendo-

se também, ao contexto internacional.  

  

                                                           
12 Entendido aqui como condizente ao Estado e aos órgãos e entidades que o compõem.  
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3 LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO: UM OLHAR SOBRE O DEVER DO ESTADO 

 

Apreendidas as premissas acerca da transparência e da informação pública, esta seção 

se dedica à investigação mais aprofundada sobre o acesso à informação como direito 

fundamental e aspecto normativo legal concebido na LAI. Analisar-se-á, nesse prisma, o 

contexto histórico-político-social de desenvolvimento e de surgimento do direito de acesso à 

informação, a partir de um entendimento mais detalhado a respeito das condições que 

propiciaram a sua gênese e estatuto legal anterior ao nascimento desta noção.  

Será também aprofundada a discussão sobre o acesso à informação pública, tendo como 

cenário o contexto brasileiro. Com isso, objetiva-se problematizar como se dava a questão do 

acesso à informação pública no país antes da implementação da LAI. Tal análise auxiliará em 

um melhor entendimento sobre algumas das questões apresentadas ainda hoje quanto ao acesso 

à informação pública e a transparência no país.  

Após isso, dedicar-se-á, também, à análise da LAI no Brasil, buscando identificar o que 

a mesma sanciona, quais as exceções a ela, a quem ela se aplica e os procedimentos que prevê. 

Com isso, intende-se analisar a lei de forma a entender melhor o que ela significa, e proporciona, 

em termos de transparência e acesso às informações públicas no âmbito do país.  

Nesse sentido, para uma melhor compreensão da atual conjectura da lei, e da construção 

política do acesso à informação no Brasil, torna-se fundamental, antes, entender como se deram 

os processos e contornos históricos anteriores a sua implementação no país, a nível nacional e 

internacional.  

 

3.1 ANTECEDENTE HISTÓRICO DO DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

PÚBLICA 

 

Apesar da recente movimentação dos Estados democráticos contemporâneos em prol do 

direito de acesso às informações públicas, a sociedade tem estado envolvida na busca pela 

permissão de acesso aos documentos públicos desde a Antiguidade (BATISTA, 2010).  

De acordo com Duchein (1983), já na Antiguidade Clássica, a conservação dos arquivos 

estava vinculada ao exercício do poder, e a memória era considerada um instrumento essencial 

para governar e administrar. Todavia, seu acesso estava limitado aos funcionários oficiais que 

os custodiavam ou às pessoas que detinham uma permissão especial concedida pela autoridade 

suprema. De forma clara, o acesso aos documentos não era considerado um direito, mas sim, 

um privilégio.  
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A ideia de abertura dos arquivos a investigação não oficial, segundo Duchein (1983), 

surge em estreita ligação com o aparecimento da noção de democracia13, na cidade de Atenas, 

no século IV a.C. Como exceção, Atenas se destacou pelo caráter excepcional e único, durante 

séculos, de concessão de acesso aos documentos públicos. Na ocasião, só era permitido acesso 

aos indivíduos que compunham algum processo judicial, podendo estes solicitar, nos arquivos 

oficiais, documentos que atestassem a sua defesa. Ademais, o acesso também era permitido em 

casos em que um magistério eleito era acusado de traição ou violação das leis. Nesse caso, o 

conservador dos arquivos deveria proporcionar os documentos necessários ao processo.  

Nem mesmo na Europa medieval, entre os séculos V a XV, o acesso aos arquivos era 

possível àqueles que não eram privilegiados ou proprietários de arquivos próprios. Para além 

dessas situações, o acesso só era permitido aos monges responsáveis pela redação dos anais dos 

mosteiros, e aos cronistas a quem os soberanos e príncipes encarregavam à tarefa de escrever 

sobre os reinos, e que podiam recorrer à documentação presentes nos arquivos. Esses, no 

entanto, eram casos excepcionais, e de maneira alguma o exercício de um direito.  

Nos séculos XV e XVI, segundo Duchein (1983), surge a curiosidade dos historiadores 

europeus pelos documentos originais, em um desejo de não somente resumi-los ou copiá-los, 

mas de examiná-los criticamente. Apesar disso, o acesso aos arquivos do governo e de grandes 

instituições públicas continuava sendo de privilégio dos príncipes que concediam ou recusavam 

conforme a sua vontade, sem justificação alguma. Os beneficiários destas autorizações somente 

podiam publicar o resultado de sua pesquisa com a aprovação de tais autoridades.  

Ao longo dos séculos XVI e XVII, os documentos que antes eram tratados como de 

propriedade privada de funcionários, passam a ser considerados como pertencentes do Estado. 

Partes dos arcana imperii, “segredos do Estado”, os documentos só podiam ser consultados 

pelos funcionários do Estado. Estes, portanto, serviam apenas para atender aos privilégios de 

uma pequena minoria. Nesse sentido, segundo Burke (2003), o controle da informação pelo 

Estado (pelo menos de alguns tipos de informação) estaria ligado à garantia e ao monopólio do 

poder. A mudança desta condição para o acesso público dos documentos só ocorreu com a 

Revolução Francesa, em 1789.  

                                                           
13 É importante assinalar que a dimensão de democracia grega é bem distante da dimensão universal que hoje 

possuímos sobre o assunto. Conforme explica Coutinho (2000, p. 51 apud KIST, 2015, p. 14), “para os gregos, 

mesmo nas situações mais democráticas, como em Atenas nos séculos V e IV a.C., estavam excluídos dos 

direitos de cidadania os escravos, as mulheres e os estrangeiros, os quais, em conjunto, constituíam mais de três 

quartos da população adulta ateniense. Além disso, os direitos de cidadania na Grécia envolviam somente o que 

hoje chamamos de ‘direitos políticos’, ou seja, os direitos de participação no governo, mas não compreendiam 

ainda os modernos ‘direitos civis’, como por exemplo, o direito à liberdade de pensamento e expressão”.  
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Segundo Garcia (2013 apud BATISTA, 2010), a Inglaterra foi o primeiro país a travar 

a luta a favor da liberdade de expressão do pensamento e opinião, em 1695, com a intervenção 

do diretor do jornal North Briton, John Wilkes, que pela primeira vez na história democrática 

dos países ocidentais, reproduziu os debates do Parlamento britânico, criticando os ministros 

da Coroa, e um discurso feito pelo rei George III. A partir desse fato, introduziu-se o direito de 

crítica aos negócios públicos como patrimônio dos órgãos de informação.  

Na Idade Moderna, de acordo com Batista (2010), a questão do acesso e do controle da 

informação pública sofrem grandes abalos, provocados, sobretudo, com o advento da imprensa. 

Se antes a responsabilidade de controlar o acesso aos documentos do governo e da Igreja eram 

do príncipe e do papa; a partir da imprensa, eles passam também a controlar tudo o que era 

publicado. De produtores e controladores do acesso à informação, o Estado e a Igreja tornaram-

se também os censores dela.  

 

Inacessibilidade é a principal característica dos documentos da era moderna. Isso 

advém da ideia de que as ações dos soberanos não poderiam ser controladas, e do 

interesse político dos governos de manter os documentos secretos. As mesmas razões 

políticas e legais que determinavam o sigilo dos documentos eram a base do grande 

poder político e administrativo do chefe das chancelarias, o chanceler (DURANTI, 

1989, p. 6, tradução nossa14).  

 

É, precisamente, no século XVIII, de acordo com Duchein (1983), que se verificou uma 

grande mudança intelectual que, entre outras consequências, conduziria, no século seguinte, a 

abertura gradual dos arquivos ao pesquisador. Nasce, nesse sentido, ou, melhor, renasce, a 

noção de democracia, segundo a qual, conforme aponta Rousseau (1762 apud DUCHEIN, 

1983), a soberania emana do povo e este tem – como consequência disso – o direito de controlar 

a ação daqueles a quem confiou, pelo “contrato social”, a tarefa de governar.  

É a partir desse cenário, que se tem início o estabelecimento da ideia de limites ao poder 

do Estado, realizado através do controle social e, sobretudo, pela ideia de acesso às informações 

públicas. A imposição de limites ao abuso de poder praticado pelos soberanos foi a temática 

central de muitos pensadores cujas ideias formaram o arcabouço teórico para a criação do 

Estado democrático.  

Neste mesmo período, em 1764, Cesare Buccaria (1999) publica a sua obra Dos delitos 

e das penas, onde defende a ideia de uma justiça “transparente”, em especial a noção de que 

                                                           
14 No original: “Inacessibility is the main character of the records of the modern era. It derived from the idea that 

the actions of sovereigns could not be controlled, and from the political interest of governments to keep records 

secret. The same political and legal reasons which determined secrecy of the records were the foudation of the 

great political and administrative power of the head of Royal chanceries, the chancellor”.   
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todo acusado deveria ter acesso ao testemunho de seus acusadores. Segundo Duchein (1983), 

esta foi a primeira brecha ao princípio do sigilo absoluto dos arquivos judiciais, norma herdada 

do processo penal romano.  

A Revolução Francesa marca o início de uma nova situação no acesso aos documentos 

públicos. É a partir da criação do Arquivo Nacional francês, e da proclamação do decreto de 25 

de junho de 1794 (Lei de 7 Messidor, ano II), que se estabeleceu o direito de acesso de todos 

os cidadãos aos documentos públicos. O acesso a esses documentos, no entanto, não aconteceu 

de forma imediata. Apesar de verificado um avanço, a mudança no regime de acesso aos 

documentos públicos evoluiu de maneira bastante lenta no ano de seu estabelecimento e nos 

anos seguintes a ele (em grande parte pelo fato da maioria da população ser analfabeta). Como 

exceção, desde de 1766, a Suécia já assegurava constitucionalmente o direito à informação, 

tendo incorporado disposições sobre o assunto na sua Lei de Liberdade de Imprensa (Freedom 

of Press Act). Sobre essa evolução, Fonseca (2005, p. 40) ressalta que:  

  

A formação desse princípio de acesso não significou, no período imediatamente 

posterior à revolução ou ao longo de todo o século XIX e até meados do século XX, 

uma mudança substantiva em relação ao acesso extensivo aos documentos recolhidos 

às instituições arquivísticas, tampouco um maior controle da sociedade civil sobre a 

administração pública.  

 

Ainda que o acesso aos documentos sob a guarda do poder público estivesse legalmente 

garantido aos cidadãos, os arquivos continuaram acessíveis, prioritariamente, aos historiadores 

e à administração.  

O século XIX verificou uma abertura progressiva dos arquivos públicos em todos os 

países da Europa. De modo geral, segundo Costa e Fraiz (1989), o acesso aos documentos ainda 

era um problema em diversos lugares do mundo. Países como França, Inglaterra, Bélgica, Itália 

e os Países Baixos, apesar de, teoricamente, serem avançados em termos de livre acesso aos 

arquivos, impunham ainda muitas restrições e prazos para a consulta aos documentos.  

Em diversas partes, inúmeros arquivos continuavam fechados ao acesso do público. Em 

certos países, particularmente os de caráter pouco liberal, verificava-se ainda o acesso aos 

arquivos sob a concessão de permissões individuais. Salvo na Suécia, caso único, o direito de 

acesso aos documentos estava exclusivamente voltado para a pesquisa de natureza histórica e 

erudita, e não para o acesso as documentações sobre o governo e à administração (DUCHEIN, 

1983).  

Já no início do século XX, segundo Duchein (1983), a queda dos três impérios – russo, 

austro-húngaro e otomano –, na Primeira Guerra Mundial, facilitou o acesso aos arquivos de 
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vários países e provocou o aumento gradual da frequência de repositórios de arquivos, de forma 

que, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, os países onde o princípio da acessibilidade aos 

arquivos não era admitido, eram, em teoria, bastante raros. Todavia, as guerras ocorridas na 

primeira metade do século, dificultaram a criação de um espaço político a favor da luta pela 

liberdade de informação, e de uma reflexão mais aprofundada sobre o tema (BATISTA, 2010).  

A segunda metade do século XX, sobretudo o período após a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), trouxe avanços significativos no acesso aos documentos públicos. Segundo Costa 

e Fraiz (1989), entre os fatores que influenciaram decisivamente na abertura dos arquivos ao 

público, a partir de 1950, estão: o desenvolvimento científico e tecnológico, o progresso das 

pesquisas históricas, a utilização dos métodos quantitativos em pesquisa, a elaboração do 

conceito de direito à informação, o aparecimento de diversos meios de reprodução e, por fim, 

a informática. Somado a esses fatores, de acordo com Batista (2010), havia também, a luta por 

um direito que décadas depois passa a ser considerado como um dos direitos fundamentais do 

cidadão: o direito à informação.  

Esse cenário, em conjunto com os crescentes processos democráticos vivenciados por 

diversos países, trouxe à tona o debate sobre o acesso às informações públicas. Em resposta a 

essas e outras mudanças, verifica-se à corrida, dos países, pelo reconhecimento e pela garantia 

desse direito.   

 

3.2 DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA  

 

O direito à informação é aqui compreendido conforme a concepção de Weichert (2006), 

para quem tal direito abrange: o direito de informar, o de se informar e o de ser informado.  

A respeito dessa tríade, o autor explica o significado de cada um: o direito de informar 

tem sua origem histórica na liberdade de imprensa, porém, modernamente se irradia para toda 

e qualquer pessoa ou entidade, pública ou privada. É o direito público, subjetivo e individual, 

de transmitir informações a terceiros e a coletividade, respeitando, para isso, a dignidade, honra 

e imagem da pessoa humana; o direito de se informar é o direito, individual ou coletivo, de 

buscar, no Estado ou nos bancos de dados públicos, informações ou documentos de interesse 

pessoal ou coletivo; o direito de ser informado tem por conteúdo o recebimento de 

informações fidedignas do Estado a respeito de quaisquer fatos de interesse público, assim 

como o pleno acesso às informações mantidas nos arquivos públicos, de interesse público ou 

particular.  
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Segundo Batista (2010), o direito à informação pode ser considerado mais abrangente 

que o de liberdade de imprensa, isto é, o direito de informar, e diferente do direito à liberdade 

de expressão ou de informação, a qual pressupõe a liberdade de produzir informação e de emitir 

opinião.  

Atualmente, diferentes constituições e organismos internacionais proclamam o direito 

de acesso à informação pública como direito humano fundamental. Conforme a CGU15 (CGU, 

2013), até 2013, cerca de noventa países em todo o mundo, já possuíam leis nacionais de acesso 

à informação pública. Em 2019, já passam de cem os países com leis de acesso em vigor.  

As mudanças ocorridas nos últimos anos, em que se pesem a transição dos países para 

a democracia e o progresso nas tecnologias de informação que, por sua vez, mudam a relação 

da sociedade com a informação, garantindo ao cidadão a possibilidade de controle sobre as 

ações da administração, conduziram ao reconhecimento da informação pública como direito 

humano fundamental, contrariando a ideia de “que os órgãos públicos devem controlar e deter 

a informação que produzem ou mantêm” (BATISTA, 2010, p. 65).  

Apesar dos significativos avanços e da quantidade de países que já adotaram leis de 

acesso à informação pública, a questão do direito à informação é de fato ainda bastante recente, 

tendo seu início na metade do século XX (BATISTA, 2010).  

Segundo Seclaender (1991) foi a ascensão da burguesia no plano político, marcada pela 

liberdade de imprensa e pela abertura do Estado à observação pública, o precursor do que hoje 

compreende-se por direito à informação (pública). Nessa fase, no entanto, do Estado Liberal do 

século XIX, a informação ainda não possuía relevância legal. De acordo com Jardim (1999), a 

proteção constitucional destinava-se à liberdade de expressão, garantida com censura prévia. O 

que se protegia, portanto, de fato, era a liberdade de expressão e informação. Essa proteção, 

segundo o autor, ocorria por sua importância civil como meio de autoexpressão e de 

desenvolvimento da personalidade individual, como um apoio pelo qual manifestavam-se 

pacificamente os desacordos, isto é, como instrumento de tolerância.  

A gênese do conceito de direito à informação, conforme Seclaender (1991), teve a sua 

origem num contexto abrangente, o do desenvolvimento da noção de direito de informação, 

iniciado em 1927 com a Conferência de Genebra, promovida pela Liga das Nações para discutir 

os problemas relativos à circulação internacional de notícias. Embora tal fato já representasse 

um avanço em direção à elaboração, pelo pensamento jurídico, de um direito de ser informado, 

                                                           
15 Em seu Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios, de abril de 2013. Disponível em: 

<https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/transparencia-publica/brasil-

transparente/arquivos/manual_lai_estadosmunicipios.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2019.  
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a evolução do conceito na literatura manteve-se estancada até o final da Segunda Guerra 

Mundial, em consequência da situação política.  

Ainda de acordo com Seclaender (1991), após a Segunda Guerra Mundial, devido às 

traumáticas experiências da primeira metade do século XX, a esfera internacional reconhece a 

livre circulação da informação como o único meio existente para a anulação do segredo, bem 

como recurso ao enfraquecimento do poder da propaganda política de manipulação, capaz de 

dar maior autenticidade às informações e autoridade à opinião pública no âmbito de cada país 

e na esfera internacional. Dessa forma, criou-se um ambiente propício à ideia de liberdade de 

informação, sobretudo porque a derrota dos países do Eixo (Itália, Alemanha e Japão) pareceu 

simbolizar a derrocada da própria ideologia nazifascista, identificada, na época, como a 

principal defensora da tese de que o homem comum não deve ter acesso às informações, uma 

vez que seria incapaz de utilizá-las sensatamente para gerir seu próprio destino.  

O direito à informação foi reconhecido pela primeira vez pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), em 1946, durante a sua primeira sessão, onde, em sua resolução 5916, reconhece 

a liberdade de informação como um direito humano fundamental. Apesar de não fazer nenhuma 

referência ao direito de acesso à informação, a noção adotada pela resolução é usada de forma 

ampla, abrangendo a ideia de livre fluxo de informação. Esta mesma garantia é mais tarde 

ratificada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), em 1948, a qual prevê, 

em seu artigo 19 que: “todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão; esse 

direito inclui a liberdade de ter opiniões sem sofrer interferência e de procurar, receber e 

divulgar informações e ideias por quaisquer meios, sem limite de fronteiras” (ONU, 1948).  

Em temos semelhantes a DUDH, é adotado pela Assembleia Geral da ONU, em 1966, 

o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP). Com força de lei, tal tratado 

reafirmou, em seu artigo 19, a garantia do direito à liberdade de opinião e expressão, de forma 

bastante similar à expressa na DUDH.  

Apesar de importantes para o contexto histórico do direito de acesso à informação, tais 

instrumentos internacionais de direitos humanos não manifestavam, especificadamente, um 

direito à informação e, nem mesmo, o direito de acesso às informações mantidas pelos órgãos 

públicos. Todavia, tiveram uma visão de longo alcance ao reconhecerem uma noção mais 

profunda de livre fluxo de informações e ideias na sociedade, garantindo não só o direito de 

transmitir, mas também de buscar e receber informações (e ideias), possibilitando a evolução 

                                                           
16 Conforme a resolução 59 da Assembleia Geral da ONU, de 14 dezembro de 1946: “A liberdade de informação 

constitui um direito humano fundamental e [...] a pedra de toque de todas as liberdades a que se dedica a ONU” 

(Mendel, 2009).  
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deste conteúdo à luz do tempo e das necessidades contemporâneas (MENDES, 2009; PERES, 

2014).   

É a partir do reconhecimento por diferentes organizações internacionais responsáveis 

pela proteção dos direitos humanos, da carência de uma legislação assecuratória do direito à 

informação sob posse dos órgãos públicos, que se solidifica a ideia de que o acesso à informação 

mantida pelo Estado constitui um direito humano fundamental (PERES, 2014). Merecem 

destaque, os três principais sistemas regionais de direitos humanos que reconhecem, 

formalmente, o direito à informação: a Organização dos Estados Americanos (OEA), o 

Conselho da Europa (CdE) e a União Africana (MENDEL, 2009).  

Aos poucos, a questão do direito à informação foi sendo sistematizada e legalizada em 

vários países, contemplando interesses, graus e enfoques distintos. Como um dos primeiros 

países a normalizar a questão, os Estados Unidos, já em 1966, elabora a sua Lei de Liberdade 

de Informação, conhecida como Freedom of Information Act (FOIA). Atrás apenas da lei da 

Suécia, que já possuía uma lei sobre o assunto desde de 1766, e da Finlândia17, adotada em 

1951, a lei americana contribuiu para reafirmar a importância do direito à informação. 

No contexto da Organização dos Estados Americanos (OEA), é adotada, em 1969, três 

anos após a lei americana, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH)18, que 

garante, em seu artigo 13, o direito à liberdade de pensamento e expressão, em termos 

semelhantes aos instrumentos da ONU, compreendendo a liberdade de buscar, receber e 

difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, 

verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de escolha 

(CADH, 1969). 

Seguindo essa tendência, vários países passam a reconhecer o direito à informação em 

seu ordenamento jurídico. Batista (2010), citando Darbishire (2007), afirma que na década de 

1970, são adotadas leis similares à dos Estados Unidos. Entre os países que adotaram a lei, estão 

a Noruega, em 1970; a França, em 1978 e a Holanda. O início da década de 1980 não foi 

diferente, na medida em que outros países também adotaram leis de acesso à informação: 

Austrália e Nova Zelândia, em 1982, e Canadá, em 1983. Em um caso especial, a Colômbia 

                                                           
17A lei sueca, originalmente, abrangia a Finlândia que, na época, era um território governado pela Suécia. Após a 

conquista da independência, em 1919, a Finlândia adota a própria proteção de direito à informação, em uma lei 

específica, em 1951 (MENDES, 2009).  
18 Também conhecida como Pacto San Jose da Costa Rica, a convenção foi realizada em 22 novembro de 1969, 

mas ratificada pelo Brasil somente em 25 de novembro de 1992, pelo decreto nº 678/92 que incluiu, no 

ordenamento jurídico brasileiro, tal normativa.  
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tornou-se o primeiro país da América Latina a adotar uma lei de acesso à informação pública, 

em 1985.  

Avançando em termos do direito à informação, o Conselho da Europa (CdE), órgão 

intergovernamental dedicado à promoção dos direitos humanos, da educação e cultura, adotou 

em 1981, a recomendação n. R(81)19 sobre o acesso à informação mantida pelas autoridades 

públicas, a qual declara que “todos os abrangidos pela jurisdição de um Estado-membro terão 

o direito de obter, mediante solicitação, informações sob o controle das autoridades públicas 

que não os órgãos legislativos e autoridades judiciais [...]” (MENDEL, 2009, p. 12). 

Com o fim da década de 1980, e início da de 1990, novos países passaram a adotar novas 

leis, a exemplos a Áustria, Bélgica e Dinamarca. Ao longo dessa década, diversos outros países, 

sobretudo aqueles localizados na Europa, passaram a adotar leis voltadas a garantia do direito 

de acesso à informação. Segundo Darbishire (2007 apud BATISTA, 2010), nos países bálticos, 

incluem-se a Lituânia, em 1996; Letônia, em 1998 e a Estônia, em 2000; na Europa Central, a 

Republica Checa (1999), e a Eslováquia (2000); e no sudeste da Europa, a Bulgária, em 2000, 

e a Romênia, em 2001. Pressionadas pela comunidade internacional, a Bósnia e a Herzegovina 

também adotam leis de acesso à informação nessa época. 

Em um acontecimento importante, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

aprova, em 2000, a Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão, que 

estabelece o direito de acesso à informação mantida pelos Estados e, ressalta ainda, o seu dever 

na garantia do pleno exercício desse direito (MENDEL, 2009). Nos termos da Declaração: 

 

Toda pessoa tem o direito de acesso à informação sobre si e seus bens com presteza e 

sem ônus, independentemente de estar contida em bancos de dados ou cadastros 

públicos ou privados e, se necessário, de atualizá-la, corrigi-la ou emendá-la (Art. 3). 

 

O acesso à informação mantida pelo Estado constitui um direito fundamental de todo 

indivíduo. Os Estados têm obrigações de garantir o pleno exercício desse direito. Esse 

princípio permite somente limitações excepcionais que precisam ser definidas 

previamente por lei na eventualidade de um perigo real e iminente que ameace a 

segurança nacional das sociedades democráticas (Art. 4) (CIDH-OEA, 2000).  

 

Dando continuidade a esses princípios, a Assembleia Geral da OEA atua, assiduamente, 

a partir de 2003, na adoção de novas resoluções que garantissem o acesso à informação pública. 

Estas resoluções, por sua vez, ressaltam o dever dos Estados em respeitar e assegurar, o acesso 

à informação pública, considerando a sua importância para o próprio exercício da democracia.  

Os acontecimentos relativos ao acesso à informação na África caracterizaram-se de uma 

maneira mais modesta, mas não, por isso, menos importante. Em outubro de 2000, a Comissão 

Africana sobre Direitos Humanos e dos Povos (ACHPR) adota a Declaração de Princípios sobre 
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Liberdade de Expressão que, de forma clara, apoia o direito de acesso às informações detidas 

pelos órgãos e entidades públicos, ao afirmar que: “Os órgãos públicos não detêm informações 

para si, mas atuam como guardiães do bem público, de modo que todos têm o direito de acesso 

à informação, sujeito somente a regras claramente definidas, estabelecidas por lei” (ACHPR, 

2002).  

A Carta de Direitos Fundamentais, adotada dois meses depois, em dezembro de 2000, 

pela União Europeia definiu, em seu artigo 42 °, o direito de qualquer cidadão e/ou cidadã da 

União, seja esse pessoa física ou jurídica, habitante ou com sede em um dos Estados membro, 

de ter acesso aos documentos mantidos pelas instituições da União Europeia. Baseada nas 

tradições constitucionais dos países da União Européia, a Carta traz em seu aporte o 

reconhecimento do direito à informação como um direito fundamental a ser respeitado por todos 

os Estados da União, ampliando de forma considerável a garantia desse direito. Como um ponto 

importante, a Carta discorre, ainda, sobre a restrição do acesso à informação e do acesso a dados 

pessoais. Em seu artigo 8º, afirma que “todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de 

caráter pessoal que lhes digam respeito”, “de aceder aos dados coligidos que lhes digam respeito 

e [...] obter a respectiva retificação” (UNIÃO EUROPÉIA, 2000, n. p.).  

No decorrer da década de 2000, também foram adotadas leis de acesso à informação19 

na Jamaica (2002), Panamá (2002), Equador (2004), Republica Dominicana (2004), Paquistão 

(2002), Angola, Polônia (2001), Bulgária (2000), Sérvia, Chile (2008), África do Sul (2000), 

Estônia (2000), Bósnia & Herzegovenia (2001), Polônia, Taiwan (2005), Alemanha (2005), 

Uganda (2005), Índia (2005), Suíça (2003), Turquia (2004), Montenegro (2005), China (2007), 

Jordânia (2007), Etiópia (2008), Nicarágua (2007), Nepal (2007), Portugal20 (2007), Guatemala 

(2008), Uruguai (2008), Rússia (2009), entre outros. De acordo com Banisar (2006), apesar do 

grande número de países que passaram a adotar leis desse tipo nos últimos anos, muitos desses 

só aprovaram a lei em nome – movidos pelo impulso global de abertura –, mas não em espírito. 

As leis de acesso à informação pública do México e do Peru, instauradas em 2002, 

marcaram, segundo Batista (2010), a série de reformas democráticas provocadas pela sociedade 

civil em prol da promoção de maior transparência governamental. A lei mexicana é considerada 

por Mendel (2009), como uma das mais progressistas do mundo. Entre os avanços dessa lei, 

                                                           
19 Os dados a respeito das datas de implementação das leis dos países foram retirados da tabela do Global Right 

To Information Rating (RTI Rating), que é uma ferramenta global líder na avaliação da força dos quadros 

jurídicos nacionais do acesso às informações detidas pelas autoridades públicas. Disponível em: 

<https://www.access-info.org/uncategorized/11353>. Acesso em: 16 ago. 2019. 
20 Portugal teve duas leis de acesso à informação. A primeira em 1993, lei n. 65/1993, conhecida como LADA 

(Lei de Acesso aos Documentos Administrativos), e a segunda em 2007, lei nº 46/2007, que revogou a primeira.  



50 

 

Darbishire (2007 apud BATISTA, 2010) aponta para a mudança na cultura burocrática, na 

mentalidade política e na vontade dos cidadãos em solicitar informação, além da criação de um 

órgão supervisor independente, o Instituto Federal de Acesso à Informação, encarregado de 

receber recursos contra a negativa ou falta de resposta das solicitações, promover o direito ao 

acesso à informação dentro da administração e sensibilizar o público sobre seu novo direito.  

Do ponto de vista da abrangência da lei, há países em que a legislação correspondente 

ao direito de acesso às informações é de considerável cobertura. Como exceção, segundo Cepik 

(2000), o Canadá permite o acesso a quaisquer informações constantes em pastas de arquivos 

físicos, cartas, memorandos, plantas arquitetônicas e outras, relatórios, fotografias, filmes, 

microfilmes, planos, desenhos, mapas, diagramas, sons gravados, arquivos de computador ou 

quaisquer outros dados digitais, com exceção de segredos governamentais. Um outro exemplo, 

de acordo com o autor, é o caso da Suécia, onde, desde de 1766, o parlamento aprovara um Ato 

de Liberdade de Imprensa, no qual era requerido que quaisquer documentos oficiais solicitados 

fossem entregues ao solicitante imediatamente, sem custos e exigências de justificativa quanto 

aos usos pretendidos da informação. Segundo Batista (2010), pode-se citar também, Portugal, 

que no artigo 37 da sua Constituição, adotada dois anos após a Revolução de Cravos (1974), 

inseriu três outros direitos: o direito de exprimir e divulgar livremente o pensamento, o direito 

de informar sem impedimentos e discriminações, e o direito de resposta.  

Em alguns países, no entanto, o direito à informação pública ainda encontra entraves à 

sua sistematização legal. É o caso da Venezuela, Suriname, Guiana Francesa, Costa Rica, Cuba, 

Haiti, Síria, Iraque, Arábia Saudita, Omã, Laos, Camboja, Namíbia, Zâmbia, Somália, Egito, e 

outros21. Na Venezuela, embora o acesso à informação pública esteja garantido na Constituição 

do país, ainda não há uma lei que regulamente e assegure o seu direito.  

Concomitantemente à discussão do acesso à informação pública, foram reconhecidos 

também outros direitos importantes que permearam o debate sobre o assunto. Nesse sentido, 

houve iniciativas na comunidade internacional de reconhecimento do direito à informação sobre 

direitos humanos e o direito à participação política dos indivíduos nos assuntos públicos. O 

direito à participação política pelo indivíduo, garantido no art. 25 do PIDCP22 e no art. 23 da 

CADH23, serviu para fortalecer a importância do acesso às informações mantidas pelos órgãos 

                                                           
21 A relação dos países sem a lei foi feita com base nos dados retirados do Global Right To Know Information 

Map. Disponível em: <https://www.rti-rating.org/>. Acesso em: 27 ago. 2019. 
22 Disponível em: <http://www.refugiados.net/cid_virtual_bkup/asilo2/2pidcp.html>. Acesso em: 17 ago. 2018.  
23 Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 17 

ago. 2018.  
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públicos, uma vez que considerou o acesso à informação (sobretudo a detida por esses órgãos), 

o principal meio para a efetiva participação dos indivíduos nos assuntos da coisa pública.  

Reconhecendo a importância do acesso à informação sob a guarda dos órgãos públicos 

como ferramenta de combate à corrupção, foi criada em 2003, a Convenção das Nações Unidas 

contra a Corrupção, que, em diversos pontos, impunha aos seus Estados-membros, a adoção de 

medidas que favorecessem o aumento da transparência na administração pública. Entre essas 

medidas, procedimentos que permitam ao público obter informações a respeito da organização, 

funcionamento e processos decisórios relativos à administração pública (ONU, 2003).  

Ainda nesse âmbito, pode-se considerar também a iniciativa adotada na África, neste 

mesmo ano, com a Convenção da União Africana sobre a Prevenção e Combate à Corrupção 

que, no artigo 9º, estabeleceu a cada Estado-parte a adoção de medidas, inclusive legislativas, 

a fim de garantir o direito de acesso a qualquer informação necessária ao auxílio na luta contra 

a corrupção e crimes afins.  

A necessidade de leis de acesso à informação foi reconhecida, também, por instituições 

financeiras como o Banco Mundial, entre outros, que passaram, nos últimos anos, a demandar 

dos países uma maior transparência na aplicação de seus recursos financeiros, e livre fluxo de 

informações. A exemplo, já em 197724, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), aprovou a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários 

Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, que, em seu artigo 8º, dispõe 

sobre a divulgação de declarações financeiras no intuito de coibir atos ilícitos e de corrupção 

(OCDE, 1997).  

Em um acontecimento importante, em 19 de setembro de 2006, a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, em decisão no caso Claude Reyes e outros vs. Chile25, reconheceu, pela 

primeira vez, o direito de acesso à informação pública como direito implícito à liberdade de 

pensamento e expressão: 

 

77. Com respeito aos fatos do caso em pauta, a Corte considera que o Artigo 13 da 

Convenção, ao garantir expressamente os direitos de ‘buscar’ e ‘receber’ 

‘informações’, protege o direito de toda pessoa de solicitar acesso à informação sob o 

                                                           
24 A Convenção, no entanto, somente entrou em vigor em 1999, e só foi ratificada, no Brasil, em 15 de junho de 

2000, através do decreto n. 3.678, de 30 de novembro de 2000.  
25 Este caso se refere à suposta negativa do Estado chileno de oferecer ao senhores Marcel Claude Reyes, Sebastián 

Cox Urrejola e Arturo Longton Guerrero toda a informação que requeriam a respeito do Comitê de Investimentos 

Estrangeiros (CIE) em relação à empresa florestal Trillium e ao Projeto Rio Condor, projeto de desmatamento 

que poderia ser prejudicial ao meio ambiente e impedir o desenvolvimento sustentável na região do Chile. A 

Corte Interamericana sancionou o Estado pela recusa em fornecer as informações, consideradas de interesse 

público, e pela falta de um recurso judicial efetivo que salvaguardasse o acesso às informações públicas pelos 

cidadãos.  
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controle do Estado, com as exceções reconhecidas segundo o regime de restrições da 

Convenção. Consequentemente, o referido artigo abrange o direito dos indivíduos de 

receber as referidas informações e a obrigação positiva do Estado de fornecê-las de 

modo que a pessoa possa acessar a fim de conhecê-las ou receber uma resposta 

motivada quando, por razão reconhecida pela Convenção, o Estado possa limitar o 

acesso a ela neste caso em particular. As informações devem ser fornecidas sem 

necessidade de se provar interesse direto ou envolvimento pessoal a fim de obtê-las, 

exceto nos casos em que uma restrição legítima se aplique (MENDEL, 2009, p. 15-

16).  

 

Realizada em 2008, a Conferência Internacional sobre o Direito à Informação Pública, 

reuniu mais de 125 membros de diferentes grupos de quarenta países, representando governos, 

sociedade civil, organismos internacionais, instituições financeiras, entre outros, no intuito de 

avaliar a situação do acesso à informação no mundo e de identificar ações prioritárias, e 

necessárias à implementação de leis voltadas ao acesso à informação pública. Como resultado, 

adotou-se a Declaração de Atlanta e o Plano de Ação para o Avanço do Direito à Informação, 

que, entre outras questões, estabeleceu a obrigação dos países na implementação de sistemas 

legais que consolidassem o direito de acesso às informações (THE CARTER CENTER, 2008).  

Em 2009, a Assembleia Geral da OEA encomendou ao seu Departamento de Direito 

Internacional (DDI), a elaboração de um projeto de lei modelo sobre acesso à informação 

pública e de um guia para sua implementação que contou com ampla participação de órgãos 

governamentais e de entidades da sociedade civil. Aprovada em abril de 2010, a lei modelo 

buscou proporcionar o marco jurídico necessário à garantia da participação cidadã em um 

sistema democrático, ao fortalecimento da prestação de contas, à confiança nas instituições 

governamentais e à garantia dos direitos humanos (NUNES, 2013 apud PERES, 2014). 

Também em 2009, baseado em um documento publicado pela Organização Artigo 1926, 

Mendel (2009) apresenta uma série de princípios que devem embasar à construção de qualquer 

legislação de acesso à informação: 

 

Princípio 1. Divulgação máxima – a legislação sobre a liberdade de informação deve 

ser guiada pelo princípio da publicidade máxima.  

Princípio 2. Obrigação de publicar – os órgãos devem ter a obrigação de publicar 

informações essenciais.  

                                                           
26 A Artigo 19 é uma organização não governamental que tem pôr fim a promoção e defesa do direito à liberdade 

de expressão e de acesso à informação em todo o mundo. Disponível em: 

<https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/public-right-to-know-portuguese.pdf>. Acesso em: 23 

ago. 2019. 
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Princípio 3. Promoção de um governo aberto – os órgãos precisam promover 

ativamente a abertura do governo.  

Princípio 4. Limitação da abrangência das exceções – as exceções devem ser clara e 

restritamente definidas e sujeitas a rigorosos testes de “danos” e “interesse público”.  

Princípio 5.  Procedimentos que facilitem o acesso –  os pedidos de informação devem 

ser processados com rapidez e justiça, com a possibilidade de um exame independente 

em caso de recusa.  

Princípio 6. Custos – as pessoas não devem ser impedidas de fazer pedidos de 

informação em razão dos altos custos envolvidos.  

Princípio 7. Reuniões abertas – as reuniões de órgãos públicos devem ser abertas ao 

público.  

Princípio 8. A divulgação tem procedência – as leis que não estejam de acordo com o 

princípio da máxima divulgação devem ser revisadas ou revogadas.  

Princípio 9. Proteção para os denunciantes – os indivíduos que trazem a público 

informações sobre atos ilícitos precisam ser protegidos. 

Recentemente, em 2011, foi adotada mais uma inciativa internacional por meio do Open 

Government Partnership, projeto da Tides Foundation, organização com sede nos Estados 

Unidos, que junto com oito governos fundadores, dentre eles o Brasil, lançou a Declaração para 

o Governo Aberto. Essa declaração, segundo Nunes (2013 apud PERES, 2014), representou 

mais um dos esforços globais em prol da transparência, dos governos abertos, do combate à 

corrupção e do uso de novas tecnologias no fortalecimento da governança.  

Apesar do crescente avanço dos últimos anos, há ainda muito trabalho a ser feito em 

termos de acesso à informação. Em muitos países, persistem os problemas no desenvolvimento 

de uma cultura aberta, em que leis, implementações e supervisões fracas, dificultam os esforços 

de diversos países, deixando o acesso às informações bastante afetado (BANISAR, 2006).  

No Brasil, apesar do direito de acesso à informação estar previsto desde a Constituição 

Federal de 198827, foi somente depois de mais de duas décadas que este direito passou a ser 

regulamentado, com a promulgação da Lei Federal 12.527, a LAI, em 18 de novembro de 2011.   

 

                                                           
27 Segundo o art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988: “todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral [...]”.  
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3.3 O DIREITO À INFORMAÇÃO NO BRASIL ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Já no Brasil Império, a Carta Imperial de 1824, outorgada pelo imperador Dom Pedro I, 

concebia a todos o direito à liberdade de expressão e comunicação, previsto no art. 179, IV: 

 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, 

que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela 

Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. 

IV. Todos podem communicar os seus pensamentos, por palavras, escriptos, e 

publical-os pela Imprensa, sem dependencia de censura; com tanto que hajam de 

responder pelos abusos, que commetterem no exercicio deste Direito, nos casos, e pela 

fórma, que a Lei determinar [sic] (BRASIL, 1924).  

 

A Constituição da então República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, reafirmou o 

direito à liberdade de expressão tanto para os brasileiros como para estrangeiros residentes no 

país. Conforme disposto em seu art. 72, § 12: 

 

Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à 

propriedade, nos termos seguintes:  

§ 12 - Em qualquer assunto é livre a manifestação de pensamento pela imprensa ou 

pela tribuna, sem dependência de censura, respondendo cada um pelos abusos que 

cometer nos casos e pela forma que a lei determinar. Não é permitido o anonimato 

(BRASIL, 1891).  

 

A Constituição de 1934, elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, manteve o 

direito já consagrado nas constituições anteriores em seu art. 113, n. 9, ainda que com algumas 

variações. A mudança na lei ficou a par da inclusão ao direito de resposta, e ainda, da vedação 

à propaganda de guerra ou de processos violentos. De acordo com o artigo 113, n. 9: 

 

Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança 

individual e à propriedade, nos termos seguintes:   

[...] 9) Em qualquer assunto é livre a manifestação do pensamento, sem dependência 

de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um 

pelos abusos que cometer, nos casos e pela forma que a lei determinar. Não é 

permitido anonimato. É segurado o direito de resposta. A publicação de livros e 

periódicos independe de licença do Poder Público. Não será, porém, tolerada 

propaganda, de guerra ou de processos violentos, para subverter a ordem política ou 

social (BRASIL, 1934).  

 

Sob a égide do governo de Getúlio Vargas, o §15 do art. 122 da Constituição de 1937, 

assegurou o direito à manifestação do pensamento sob os mais distintos meios: 
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Art 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no País o 

direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:  

§15 Todo cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento, oralmente, ou por 

escrito, impresso ou por imagens, mediante as condições e nos limites prescritos em 

lei (BRASIL, 1937).  

 

Apesar da ampliação do escopo desse direito, o texto constitucional do artigo previa a 

prescrição de eventuais censuras e restrições à distintos meios de comunicação, com o fim de 

garantir à paz, à ordem e à segurança pública, além de: 

 

b) medidas para impedir as manifestações contrárias à moralidade pública e aos bons 

costumes, assim como as especialmente destinadas à proteção da infância e da 

juventude; c) providências destinadas à proteção do interesse público, bem-estar do 

povo e segurança do Estado (BRASIL, 1937).  

 

Na Ditadura do Estado Novo, que se estendeu de 1937 a 1945, o direito à liberdade de 

expressão passa por fortes intervenções, sendo um dos direitos a serem revogados pelo decreto 

n. 10.35828, de 1942. Com o fim do período ditatorial e a promulgação da Constituição de 1946, 

esse direito voltou a figurar o rol de direitos e garantias individuais, por meio do art. 141, §5º: 

 

§ 5º - É livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de censura, salvo 

quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um, nos casos e na forma 

que a lei preceituar pelos abusos que cometer. Não é permitido o anonimato. É 

assegurado o direito de resposta. A publicação de livros e periódicos não dependerá 

de licença do Poder Público. Não será, porém, tolerada propaganda de guerra, de 

processos violentos para subverter a ordem política e social, ou de preconceitos de 

raça ou de classe (BRASIL, 1946).  

 

Com a tomada do poder pelos militares, no período da Ditadura Militar, em 31 de março 

de 1964, o Brasil entra, novamente, em um regime de exceção. Sob decreto do General Militar 

Castelo Branco, em 27 de outubro de 1965, foi editado o Ato Institucional nº 2 (AI), que, por 

sua vez, restringiu o disposto no §5º do art. 141 que passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

5º - É livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de censura, salvo quanto 

a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um, nos casos e na forma que a 

lei preceituar pelos abusos que cometer. Não é permitido o anonimato. É assegurado 

o direito de resposta. A publicação de livros e periódicos não dependerá de licença do 

Poder Público. Não será, porém, tolerada a propaganda de guerra, de subversão da 

ordem ou preconceitos de raça ou classe (AI-2, 1965, grifo nosso).  

 

                                                           
28 O Decreto n. 10.358 de 1942 instituiu a suspensão de todos os direitos e garantias individuais. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D10358.htm>. Acesso em: 12 set. 2019.  
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Adotada dois anos após o AI nº 2, em pleno regime ditatorial militar, a Constituição de 

1967 dispôs, pela primeira vez em âmbito constitucional, sobre a “prestação de informação”, 

como previsto no § 8º do art. 150: 

 

§ 8º - É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica e a 

prestação de informação sem sujeição à censura, salvo quanto a espetáculos de 

diversões públicas, respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que 

cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros, jornais e 

periódicos independe de licença da autoridade. Não será, porém, tolerada a 

propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe 

(BRASIL, 1967, grifo nosso).  

 

Ao contrário de outros países, que avançavam na construção de uma política voltada 

para o acesso das informações, no Brasil os esforços estavam voltados em torno da manutenção 

de uma política de sigilo.  

É com a reabertura democrática do Brasil, no final da década de 1980, que começam a 

ser discutidas as normativas voltadas ao trato da liberdade de informação. Não é, no entanto, 

até três anos após o fim da ditadura militar, com um certo atraso em relação à maioria dos 

países, que toma forma, no Brasil, sobretudo, com a promulgação da Constituição de 1988, a 

discussão sobre o direito de acesso à informação pública.  

 

3.4 O DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 

1988 

 

A Constituição Federal Brasileira (CF), de 1988, sob os preceitos contidos no artigo 5º, 

inciso XIV, declara que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional”, e que: 

 

Todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 

pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado (XXXIII) (BRASIL, 1988).  

 

O inciso XXXIV deste mesmo artigo assegura ainda, independentemente do pagamento 

de taxas, o direito de petição e de obtenção de certidões sob a posse do poder público. Conforme 

o inciso LXXXII, fica garantido também “o conhecimento de informações, relativas à pessoa, 

constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público” 

(BRASIL, 1988).   
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Ainda no artigo 37, a Constituição destaca que “a administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]”, e frisa 

no § 3º, II, que “a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública 

direta e indireta, regulando especialmente: II - o acesso dos usuários a registros administrativos 

e a informações sobre atos de governo [...]” (BRASIL, 1988).  

Finalmente, o artigo 216 no § 2º, ressalta que “cabem à administração pública, na forma 

da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta 

a quantos dela necessitem” (BRASIL, 1988).  

Com base nesses preceitos, a Constituição assegurou o direito de qualquer cidadão de 

ter acesso às informações e documentos públicos. Todavia, a falta de uma regulamentação e de 

prazos legais de fornecimento das informações, bem como as restrições genéricas e a ausência 

de canais institucionais regulares tornaram-se obstáculos quase instransponíveis à utilização 

eficaz dessas prerrogativas, o que, na prática, acabou por fragilizar o direito constitucional de 

acesso à informação (CEPIK, 2000).  

Com a promulgação da lei 8.159/91, que dispõe sobre a política nacional de arquivos 

públicos e privados, foi finalmente pretendida a regulamentação do dispositivo constitucional 

sobre o direito à informação. Em seu artigo 4º, a lei reafirmou o direito anteriormente previsto 

pelo artigo 5º da CF. Entretanto, de acordo com Cepik (2000), o artigo 21 dessa lei remeteu a 

garantia do direito à informação para eventuais dispositivos legais na esfera estadual e/ou 

municipal. Segundo Batista (2010), por conta disso, a lei em nada alterou a situação do acesso, 

uma vez que as constituições estaduais e leis orgânicas municipais tendem a reproduzir os 

termos da própria CF.  

Em janeiro de 1997, foi assinado o decreto 2.134 (BRASIL, 1997a) que regulamentou 

parte da lei 8.159, o artigo 23, que dispõe sobre a categoria dos documentos públicos sigilosos 

e o acesso a eles. No entanto, segundo Jardim (1999), esse decreto estabeleceu mecanismos de 

controle de acesso no âmbito, sobretudo, do próprio Estado, enquanto que as possibilidades de 

acesso à informação pública por parte da sociedade civil, não foram sequer normatizadas.  

Neste mesmo ano, foi instituído pela lei n. 9.507 (BRASIL, 1997b), o rito processual do 

habeas data, que assegurou o direito constitucional do cidadão de conhecer as informações e 

dados relativos à sua pessoa, existentes nos registros e bancos de dados governamentais, ou de 

caráter público.  

Conforme Hott e Rodrigues (2017), o decreto 2.134/1997 não foi bem aceito no meio 

militar, de modo que um ano depois, em 1998, foi publicado o decreto 2.910, regulamentando 
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exclusivamente as questões relacionadas ao trâmite da documentação sigilosa na administração 

pública, incluindo áreas e materiais de segurança, autorização para manuseio da documentação 

sigilosa e criptografia.  

Promulgada em maio de 2000, a lei complementar n. 101, também denominada de Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LRF), garantiu o acesso do público às informações financeiras do 

Estado e a sua ampla divulgação, pelos órgãos públicos, à sociedade. Essa lei tornou-se um dos 

marcos fundamentais da política de transparência pública, ao estabelecer e assegurar 

instrumentos para a transparência da gestão fiscal.   

Já no fim do governo de Fernando Henrique Cardoso, em 2002, foi publicado o decreto 

4.553 (BRASIL, 2002) “que revogou os decretos 2.314 e 2.910 e ampliou os prazos de abertura 

dos documentos sigilosos à consulta pública, e o número de autoridades com competência para 

atribuir graus de sigilo” (BATISTA, 2010, p. 76).  

Em 2003, sob o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entrou em tramitação 

no Congresso Nacional o projeto de lei (PL) 219 (BRASIL, 2003), que pretendia regulamentar 

o inciso XXXIII, do art. 5º da CF de 1988. Segundo Batista (2010), esse projeto de lei foi uma 

das poucas iniciativas, senão a única, que buscou disciplinar a questão do acesso à informação 

pública, dispondo mais sobre os procedimentos para o acesso que sobre os procedimentos para 

o sigilo. No entanto, não chegou a ser votado.  

O decreto 5.031, de 2004, reiterou, de acordo com Batista (2010), que funcionários e 

autoridades de cada instituição poderiam atribuir valor e classificar os documentos sigilosos 

nos níveis “confidencial” e “reservado”. Esse decreto, no entanto, dispôs sobre um grupo que 

pertencia a uma instância muito superior à já existente, criando a Comissão de Averiguação e 

Análise de Informações Sigilosas, uma comissão interministerial comandada pela Presidência 

da República e responsável pela análise, sempre que necessária, dos documentos ultrassecretos 

(BATISTA, 2010).  

No ano seguinte, em 2005, foi promulgado a lei 11.111 que, embora discutisse o inciso 

constitucional (XXXIII do art. 5º), que dispõe sobre o direito de acesso às informações públicas, 

previu a regulamentação apenas da parte final do inciso, a qual tratava do sigilo “imprescindível 

à segurança da sociedade e do Estado” (BRASIL, 2005b; BATISTA, 2010).  

Também em 2005, por meio do decreto 5.482 (BRASIL, 2005a), foi instituída ainda a 

divulgação de dados e informações pelos órgãos e entidades da administração pública federal, 

relativas à sua execução financeira e orçamentária, através da rede mundial de computadores, 

a internet.  
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Segundo Batista (2010), em 2007, mais dois projetos de lei entraram em tramitação: o 

projeto de lei 1.019, que, apesar de tratar da regulamentação do inciso constitucional XXXIII e 

dispor sobre o direito de acesso às informação pública, fixou em seu texto apenas o prazo em 

que os órgãos públicos deveriam fornecer a informação solicitada; e o projeto de lei 1.024, que 

além de dispor sobre o inciso XXXIII do art. 5º, dispôs, também, sobre o controle de acesso de 

documentos sigilosos, e propôs a criação da Comissão de Sistematização e Análise de 

Informações Sigilosas. Ainda conforme a autora, diferente da comissão criada pelo decreto 

5.031, em 2004, a qual propunha a “averiguação” das informações sigilosas, a comissão criada 

pela PL 1.024/2007, propôs a “sistematização” dessas mesmas informações. Contudo, nenhum 

dos dois projetos foi votado.  

Em maio de 2009, foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo presidente da 

República Luiz Inácio Lula da Silva, o projeto de lei 5.228, visando a regulamentação do inciso 

constitucional (XXXIII, do art. 5º), que dispõe sobre o direito de acesso à informação pública; 

do inciso constitucional (II, do § 3º do art. 37), que trata dos princípios (legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) a serem observados pela administração 

pública (direta e indireta) na prestação de serviços, garantindo “os direitos dos usuários”; e do 

parágrafo constitucional (§ 2º, do art. 216) que versa sobre a consulta e gestão dos documentos 

governamentais (BRASIL, 1988; BATISTA, 2010). Esse projeto de lei uniu ainda outras 

propostas semelhantes já em tramitação: PL 219/2003, PL 1.019/2007 e PL 1.924/2007. 

No mesmo ano, a lei complementar n. 13129 (BRASIL, 2009) acrescentou dispositivos 

à lei complementar n. 101 (LFR), de 2000, e determinou a disponibilização, em tempo real, de 

informações detalhadas, na internet, sobre a execução financeira e orçamentária da União, do 

Distrito Federal, estados e municípios. Apesar de não tratarem diretamente do acesso às 

informações públicas, os dois atos legais já criavam obrigações em relação à sua divulgação.  

Em 2010, após análise e debates na Câmara dos Deputados, que apresenta um novo 

texto substitutivo ao projeto de lei inicial (5.228), o texto foi aprovado e enviado para o Senado, 

sendo renomeado como PLC30 41/2010. O projeto, no entanto, permaneceu no Senado de abril 

de 2010 a outubro de 2011. O atraso na sua aprovação ocorreu em decorrência das mudanças 

propostas pelo senador Collor de Mello, que apresentou substitutivo. Entre as mudanças 

propostas, estavam a manutenção do sigilo dos documentos públicos por tempo indeterminado. 

Por fim, no dia 25 de outubro de 2011, o PL foi finalmente aprovado pelo Senado, sem 

alterações ao texto proposto inicialmente pela Câmara, e em 18 de novembro de 2011, foi 

                                                           
29 Também conhecida como Lei da Transparência  
30 Projeto de Lei da Câmara, número 41, de 2010.  
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sancionado pela então presidente Dilma Rousseff, por meio da lei 12.527/2011. No entanto, 

não foi até o ano seguinte, em 16 de maio de 2012, com a publicação do decreto 7.7724/2012, 

que a LAI passou realmente a vigorar.  

 

3.5 A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO BRASILEIRA - LAI 

 

A Lei de Acesso à Informação Brasileira, Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

regulamentou o direito constitucional de acesso à informação pública previsto no art. 5º, inciso 

XXXIII (todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações); no art. 37, §3º, inciso 

II (princípios da administração); e no art. 216, § 2º (dever da administração pública de gestão 

dos documentos públicos e consulta a quem necessitar) da CF. A lei ainda alterou a lei 8.112, 

de 11 dezembro de 1990, revogou a lei 11.111, de 5 de maio de 2005 e dispositivos da lei 8.159, 

de 8 de janeiro de 1991.  

Após mais de oito anos de tramitação, foi finalmente sancionada em 2011, entrando em 

vigor em maio de 2012. Até então, todo o empenho da legislação regulamentadora do direito à 

informação estava empregado no sentido de resguardar o segredo governamental e não em dar 

acesso à informação. Segundo Cepik (2000), nos últimos anos, no Brasil, avançou-se mais na 

regulamentação do segredo governamental e dos procedimentos de segurança de informações 

do que na regulamentação do direito de acesso às informações públicas.  

Resultado de um longo processo de discussões, a LAI representa a consolidação das 

políticas e iniciativas adotadas pelo Estado brasileiro nos últimos trinta anos, decorrentes do 

reconhecimento da necessidade de criação de um instrumento que garantisse o acesso à 

informação pública. Assim sendo, a LAI coloca o Brasil em consonância com diversos tratados 

internacionais. Por meio dela, são adotados os procedimentos, prazos e normas para a garantia 

do acesso à informação pública pelos cidadãos.  

 

3.5.1 O direito de acesso à informação pública 

 

O artigo primeiro da lei 12.527 deixa claro a sua finalidade, que é dispor sobre os 

procedimentos a serem observados pela União, estados, Distrito Federal e municípios, a fim de 

garantir o acesso à informação previsto pela Constituição Federal (CARVALHO, 2014). De 

acordo com o parágrafo único do artigo, subordinam-se ao regime da lei os órgãos e entidades 

públicas dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), de todos os níveis do governo 

(federal, estadual, distrital e municipal), incluindo ainda as cortes de Contas, o Judiciário e o 



61 

 

Ministério Público; as autarquias, as fundações e empresas públicas, as sociedades de economia 

mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, estados, Distrito 

Federal e municípios. Além desses, estão sujeitos às disposições da lei as entidades privadas 

sem fins lucrativos que recebam (direta ou indiretamente) recursos públicos (BRASIL, 2011).  

A lei apresenta em seu artigo terceiro cinco diretrizes que devem ser executadas em 

consonância com os princípios básicos da administração pública, de modo a assegurar o direito 

fundamental de acesso à informação. São elas: observância da publicidade como preceito geral 

e do sigilo como exceção; divulgação de informações de interesse público, independentemente 

de solicitações; uso de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; 

fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; e, ainda, 

desenvolvimento do controle social da administração pública (BRASIL, 2011).  

Alguns conceitos importantes para à compreensão do direito de acesso à informação são 

apresentados no artigo 4º. O rol de conceitos contemplados incluem: informação, informação 

sigilosa, informação pessoal e documento, além de tratamento da informação, disponibilidade, 

autenticidade, integridade e primariedade. 

Conforme o artigo 7º, o direito de acesso à informação compreende, entre outros, o 

direito de obter: orientação sobre os procedimentos para consecução de acesso, bem como sobre 

o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; informação contida em 

registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos 

ou não a arquivos públicos; informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade 

privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo 

já tenha cessado; informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; informação sobre 

atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização 

e serviços; informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos 

públicos, licitação, contratos administrativos; e ainda informação relativa à implementação, 

acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, 

bem como metas e indicadores propostos; além de resultados de inspeções, auditorias, 

prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo 

prestações de contas relativas a exercícios anteriores (BRASIL, 2011).  

A lei aduz ainda em seu artigo 5º que o direito de acesso à informação deverá ocorrer 

de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Cabe aos órgãos e entidades 

públicas, portanto, assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso e 

divulgação; proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade, 
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integridade; e ainda a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada sua 

disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso (art. 6º).  

 

3.5.2 Dever de publicar 

 

O artigo oitavo da lei declara que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo/geral por eles produzidas ou custodiadas. 

Na divulgação das informações, deverão constar, no mínimo, um conjunto de informações que 

devem ser publicadas: registros da competências e estrutura organizacional, endereços e 

telefones das unidades e horários de atendimento ao público; registros de quaisquer repasses ou 

transferências de recursos financeiros; registros das despesas; informações concernentes a 

procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, assim como a todos os 

contratos celebrados; dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e 

obras de órgãos e entidades; respostas a perguntas mais frequentes da sociedade (BRASIL, 

2011).  

Para o cumprimento dessa finalidade, os órgãos e entidades públicas devem utilizar 

todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em 

sítios eletrônicos da rede mundial de computadores, a internet. Estes sítios, deverão atender, 

entre outros, os seguintes requisitos: conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o 

acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e também em linguagem de fácil 

compreensão; possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive 

abertos e não proprietários, tais como planilhas e textos, de modo a facilitar a análise das 

informações; possibilizar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, 

estruturados e legíveis por máquina; divulgar em detalhes os formatos utilizados para 

estruturação da informação; garantir a autenticidade e a integridade das informações 

disponíveis para acesso; manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; indicar 

local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, 

com o órgão ou entidade detentora do sítio; adotar as medidas necessárias para garantir a 

acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência (BRASIL, 2011).  

O artigo 9º estabelece ainda que o acesso à informação deverá ser assegurado através 

do criação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) nos órgãos e entidades do poder público, 

estabelecido em local com condições apropriadas, de modo a “atender e orientar o público 

quanto ao acesso às informações; informar sobre a tramitação de documentos nas suas 
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respectivas unidades e protocolar documentos e requerimentos de acesso a informações” 

(BRASIL, 2011). O acesso será assegurado também pela realização de audiências ou consultas 

públicas, incentivos à participação popular ou outras formas de divulgação (art. 9º, II). 

 

3.5.3 Garantias procedimentais para o acesso à informação 

 

O artigo 10º prevê que “qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a 

informações aos órgãos e entidades [...] por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter 

a identificação do requerente e a especificação da informação requerida” (BRASIL, 2011). O 

pedido de informação dispensa a sua motivação, uma vez que a lei é clara ao afirmar que “são 

vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de 

informações de interesse público” (§ 3°) (BRASIL, 2011) e o órgão ou entidade pública deverá 

autorizar ou conceder o acesso imediato à informação (art. 11º). No caso de não haver está 

possibilidade, o órgão terá até vinte dias para responder o pedido, podendo este ser prorrogado 

por até mais dez dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.  

Em caso de não autorização do acesso à informação, o requerente deverá ser informado 

da possibilidade de recurso, além dos prazos e condições para sua interposição, devendo-se, 

ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação (§ 4º).  

O serviço prestado de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nos casos 

em que houver necessidade de reprodução de documentos, situação em que poderá ser cobrado 

o valor ao requerente. No entanto, aqueles que comprovarem situação econômica que não lhe 

permita fazê-lo ficam isentos de ressarcir os custos ao órgão (art. 12º).  

Sem que haja qualquer risco a segurança e a proteção das informações, e o cumprimento 

da legislação vigente, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente 

possa pesquisar a informação que necessita (§ 4º).  

 

3.5.4 Restrições ao acesso à informação 

 

A lei prevê como exceções ao acesso, as informações consideradas imprescindíveis à 

segurança da sociedade ou do Estado. Portanto, são passíveis de classificação as informações 

cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a 

integridade do território nacional; prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as 

relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros 

Estados e organismos internacionais; pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 
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oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País; prejudicar ou 

causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas; prejudicar ou causar risco 

a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, 

bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional; pôr em risco a segurança de 

instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou ainda, que 

possam comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em 

andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações (art. 23) (BRASIL, 2011).  

A lei deixa claro no artigo 21 que “não poderá ser negado acesso à informação 

necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais” (BRASIL, 2011). E da 

mesma forma, as informações e documentos que versarem sobre condutas que impliquem a 

violação dos direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades 

públicas. Outras hipóteses legais de sigilo e segredo de justiça, bem como de segredo industrial 

decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou 

entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público também devem ser 

respeitadas. 

No artigo 24 são apresentados os respectivos graus e prazos de sigilo de classificação 

da informação. Os prazos máximos de restrição de acesso às informações são:  

I – ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos – renovável uma única vez; 

II – secreta: 15 (quinze) anos; 

III – reservada: 5 (cinco) anos.  

O artigo 25 discute à proteção de informações sigilosas, e expõe que “é dever do Estado 

controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e 

entidades, assegurando a sua proteção” (BRASIL, 2011).  

Quanto às informações pessoais, relativas à intimidade, vida privada e imagem, o artigo 

31 considera que: 

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo 

máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos 

legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e 

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão 

legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem (§ 1°) (BRASIL, 

2011).  

 

A restrição de acesso (nesse úlitmo caso) não poderá ser invocada quando o intuito for 

o de prejudicar processo de apuração de irregularidades, em que o titular das informações esteja 

envolvido, ou em ações voltadas a compreensão de fatos históricos relevantes (art. 31, § 4º).  
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3.5.5 Classificação, reclassificação e desclassificação das informações  

 

As informações em poder dos órgãos e entidades públicas podem ser reclassificadas e 

desclassificadas. O artigo 27 da lei prevê que a classificação das informações ultrassecretas 

cabe ao presidente e vice-presidente da República, ministros de estado e autoridades com as 

mesmas prerrogativas, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e chefes de 

missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior (BRASIL, 2011). A respeito das 

informações secretas, além das autoridades mencionadas, incluem-se os titulares de autarquias, 

fundações ou empresas públicas, e sociedades de economia mista. Quanto às informações 

reservadas, para além do grupo de autoridades competentes para as informações secretas e 

ultrassecretas, são incumbidas as autoridades que exerçam funções de direção, comando ou 

chefia, ou superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, ou de hierarquia 

equivalente. A informação classificada como secreta e ultrassecreta poderá ainda ser delegada 

pela autoridade responsável a um agente público31 (§1º).  

À autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública cabe a publicação anual, em 

sítio à disposição na internet: de um rol das informações que tenham sido desclassificadas nos 

últimos doze meses; de rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com a 

identificação e de relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação 

recebidos, atendidos e indeferidos, bem como as informações genéricas sobre os solicitantes 

(art. 30).  

 

3.5.6 Recursos às negativas de acesso à informação 

 

O artigo 15º postula que no caso de indeferimento de acesso às informações ou das 

motivações à negativa de acesso, o interessado poderá interpor recurso contra a decisão no 

prazo de dez dias a contar da sua ciência. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente 

superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de cinco dias. 

Em caso de negativa do acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo 

Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará, no prazo 

de cinco dias, se: o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado; se a decisão 

                                                           
31 Recentemente, o decreto 9.690, de 23 de janeiro de 2019, alterou as regras a respeito da competência para 

classificação das informações em grau secreto, ultrassecreto e reservado, ao permitir que dirigentes de órgãos 

da administração pública indireta e agentes públicos pudessem classificar as informações. O dispositivo em 

questão, no entanto, foi revogado pelo decreto 9.716/2019.  
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de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar 

a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de 

acesso ou desclassificação; se os procedimentos de classificação de informação sigilosa 

estabelecidos não tiverem sido observados; e se estiverem sendo descumpridos prazos ou outros 

procedimentos previstos (art. 16). Negado ainda o acesso à informação pela Controladoria-

Geral da União, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de 

Informações, referida no art. 35 (§ 3º) (BRASIL, 2011).  

 

3.5.7 Sanções e responsabilidades aos agentes públicos 

 

Os agentes públicos que descumprirem a lei estão sujeitos à penalização. Em seu artigo 

32, a lei declara que constituem-se condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente 

público ou militar: recusar-se a fornecer informação requerida, retardar deliberadamente o seu 

fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; 

utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, 

total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou 

conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública; agir 

com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação; divulgar ou permitir a 

divulgação ou acesso ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal; 

impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação 

de ato ilegal comedido a si por si ou outrem; ocultar da revisão de autoridade superior 

competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e 

destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de 

direitos humanos por parte de agentes do Estado (BRASIL, 2011).  

As sanções a que estão sujeitos os agentes públicos e militares que descumprirem a lei 

são: 

I - advertência;  

II - multa;  

III - rescisão do vínculo com o poder público;  

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  
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3.6 A REGULAMENTAÇÃO DO ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO 

DO EXECUTIVO FEDERAL  

 

No que compete à regulamentação da LAI no Poder Executivo Federal, o decreto 7.724 

de 16 de maio de 2012 cumpre este papel. Estão sujeitos ao decreto, “os órgãos da administração 

direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia 

mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União” (art. 5º) (BRASIL, 

2012).  

Em relação ao seu conteúdo, o decreto “reitera aspectos relacionados à transparência 

ativa mencionados na LAI e em relação à transparência passiva detalha o papel do Serviço de 

Informação ao Cidadão” (CARVALHO, 2014, p. 75). Assim, no artigo 7º, § 3º, são ampliadas 

as informações a serem divulgadas por meio da transparência ativa através de sítios eletrônicos 

na internet. Além das informações dispostas pela LAI, são listadas outras informações que 

devem também ser disponibilizadas pelos órgãos e entidades do governo federal.  

O artigo 9º, por sua vez, prevê a criação do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, 

com o objetivo de: 

 

I - atender e orientar o público quanto ao acesso à informação; 

II - informar sobre a tramitação de documentos nas unidades; e 

III - receber e registrar pedidos de acesso à informação. 

Parágrafo único. Compete ao SIC: 

I - o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o fornecimento imediato 

da informação; 

II - o registro do pedido de acesso em sistema eletrônico específico e a entrega de 

número do protocolo, que conterá a data de apresentação do pedido; e 

III - o encaminhamento do pedido recebido e registrado à unidade responsável pelo 

fornecimento da informação, quando couber (BFRASIL, 2012).  

 

Conforme o artigo 10º, o SIC deverá ser instalado em unidade física, de fácil acesso e 

aberta ao público.  

Em termos conceituais, o decreto amplia ainda as categorias já apresentadas na LAI, e 

alarga as definições de alguns conceitos. Entre o rol de conceitos inseridos pelo Decreto estão: 

dados processados, documento preparatório e informação atualizada.  

O artigo 71 estabelece que “os órgãos e entidades adequarão suas políticas de gestão da 

informação, promovendo os ajustes necessários aos processos de registro, processamento, 

trâmite e arquivamento de documentos e informações” (BRASIL, 2012).   

A respeito das informações sigilosas, o decreto determina ainda no artigo 72 que “os 

órgãos e entidades deverão reavaliar as informações classificadas no grau ultrassecreto e secreto 
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no prazo máximo de dois anos” (BRASIL, 2012). Caso isso não ocorra, as informações estariam, 

automaticamente, desclassificadas.  

No caso das informações pessoais, a restrição de acesso não poderá ser revogada quando 

o intuito seja prejudicar processo de apuração de irregularidades, conduzido pelo poder público, 

em que o titular das informações seja parte e/ou interessado, ou quando as informações pessoais 

não classificadas estiverem contidas em conjuntos documentais necessários à recuperação de 

fatos históricos de relevância maior (art. 58).   

 

3.7 O DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL APÓS A LAI 

 

A LAI proporcionou mudanças importantes no acesso aos documentos e dados públicos, 

com dispositivos que prestigiam à transparência e à abertura das informações pelos órgãos e 

entidades do poder público. Dentre as novidades implementadas, merece destaque a ampla 

previsão na disponibilização de informações através de sítios oficiais na internet. Todavia, em 

vigor a mais de sete anos, a LAI enfrenta ainda desafios a sua implementação. 

A respeito da complexidade que envolve essa questão, que inclui fatores tanto de ordem 

política quanto cultural, Jardim (2013) destaca que: 

 

O cenário que emerge desse novo marco legal envolve um conjunto complexo de 

elementos relacionados às formas de produção, uso e preservação das informações 

pelos aparatos do Estado e suas relações com a sociedade. Outros elementos são 

aqueles relacionados às reais condições, na atualidade, do uso da informação 

governamental pela sociedade brasileira, considerando-se o déficit histórico do Estado 

brasileiro em termos de transparência informacional (JARDIM, 2013, p. 384-385). 

 

Diante disso, a seção seguinte discutirá o panorama atual da transparência e do acesso 

às informações públicas no Brasil e nas universidades federais brasileiras.  
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4 O CENÁRIO DA CULTURA DA TRANSPARÊNCIA NO BRASIL E O ACESSO 

ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 

BRASILEIRAS 

 

Esta seção discute à situação da transparência e do acesso às informações públicas, após 

sete anos da LAI, no que condiz às universidades federais brasileiras.  

Nesse sentido, aborda também o contexto atual da transparência no Brasil, assim como 

o histórico da criação das universidades no país e seu papel na sociedade contemporânea, bem 

como no acesso e transparência das informações públicas.  

 

4.1 O CENÁRIO DA TRANSPARÊNCIA E DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS 

NO BRASIL APÓS A LAI 

 

No Brasil, a falta de transparência das informações foi, durante anos, característica 

principal da Administração Pública brasileira. Ao longo do período da Ditadura Militar, de 1964 

a 1985, o acesso às informações foi um dos principais direitos cerceados. Durante todo esse 

período, o sigilo caracterizou-se como a regra, e o acesso, a exceção.  

Essa característica perdurou no sistema jurídico brasileiro por bastante tempo, e há quem 

considere que os valores estabelecidos naquela época persistem até hoje na administração 

pública brasileira, trazendo consequências culturais ainda suportadas nos dias atuais, passados 

mais de 30 anos do fim do regime ditatorial.  

 

Os prejuízos causados por esse atraso e pela falta de transparência na administração 

pública são bastante evidentes, a ponto de se tornarem uma característica cultural 

dominante. A falta de acesso à informação pública é justamente um dos diversos 

fatores que motivaram a persistência de comportamentos pré-burocráticos, 

remanescentes de uma administração patrimonialista. Uma das características 

primordiais desse tipo de administração é o sigilo no trato da coisa pública – não por 

acaso, o combate a tal sigilo, por meio de mecanismos de transparência e de promoção 

de publicidade dos atos públicos, é uma das ações primordiais para sua superação. 

(LOPES, 2007, p. 32 apud KIST, 2015, p. 20).  

 

Em que se pese o panorama do acesso e da transparência das informações públicas, no 

Brasil, hoje, existem diferentes situações. Os esforços proporcionados pela LAI, no sentido de 

introduzir uma mudança na cultura informacional do país, ainda estão sendo, gradativamente, 

implementados na administração pública.  

A implementação da lei, apesar de importante, mostra-se um grande desafio ao cenário 

brasileiro. Instituindo uma nova lógica de atuação do estado perante à sociedade, a lei “supõe 
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um certo grau de ordenamento informacional [...] que ainda está longe de existir” (JARDIM, 

2012, p. 7). 

Por ocorrer em um ambiente político e cultural marcado por ideologias e interesses 

variados, o cenário do acesso à informação pública no Brasil enfrenta dificuldades para se 

concretizar. Como argumentos para esse fator, Affonso Esmanhoto (2010, n. p.) considera o 

desconhecimento sobre o conteúdo da legislação, que é pouco divulgada, a dificuldade 

relacionada a compreensão legal pelo público e os limites administrativos das agências 

governamentais, caracterizadas pela desorganização e precariedade dos registros de arquivos, 

computacional e outros.  

Para Paes (2011), a LAI representa apenas uma etapa na construção de uma política de 

transparência no Brasil. Uma das principais questões da implementação é a necessidade da 

mudança cultural da burocracia.  

A precariedade organizacional da administração pública é uma das questões pelas quais 

LAI ainda encontra resistência para a sua implementação. Segundo Jardim (2008), um dos 

problemas experimentados pela administração pública brasileira decorre da precariedade na 

organização e da falta de gestão das informações e dos documentos públicos.  

 

Estes, por sua vez, tendem a ser acumulados sem critérios junto aos serviços 

arquivísticos da administração pública, dada a inexistência de programas de avaliação, 

eliminação e recolhimento de documentos aos arquivos públicos. Seja nestas 

instituições ou nos demais setores da administração pública, a ausência de padrões de 

gerenciamento da informação, somada às limitações de recursos humanos, materiais 

e tecnológicos, resulta em deficiências no processamento técnico (JARDIM, 2008, p. 

88).  

 

Embora seja necessária para a garantia do acesso à informação e da transparência pela 

administração, a legislação, por si só, é insuficiente. Para um emprego pleno da lei, faz-se 

necessário também um desempenho eficiente das funções arquivísticas, associadas, sobretudo, 

à gestão de documentos.  

A transparência informacional do estado, de acordo com Jardim (2008), expressa no 

discurso da lei, consegue ser superada pela opacidade informacional da administração pública, 

considerando o fenômeno histórico de opacidade associado ao projeto de Estado adotado no 

Brasil.  

A respeito desse projeto de Estado, Jardim (2008, p. 89) declara que: 

 

No caso brasileiro, trata-se de um Estado marcado pela centralização e pelo 

autoritarismo, acolhendo nichos de modernização sem ser completamente moderno, 
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nem autenticamente republicano, coexistindo em seu interior diferentes princípios de 

estruturação – o patrimonial e o burocrático.  

 

Tal projeto, ainda segundo o autor, favorece um estado que negligencia os interesses da 

sociedade a que caber-lhe-ia servir. Sendo assim, configura-se uma situação em que, ao mesmo 

tempo,  

 

• o Estado não controla a si mesmo, o que se expressa na fragilidade da maior parte 

de suas estruturas e recursos informacionais e na ausência de políticas de informação; 

• por outro lado e, em consequência, a sociedade não controla o Estado, dadas as 

escassas possibilidades de acesso à informação governamental (JARDIM, 2008, p. 89, 

grifo no original).  

 

Com a aprovação da LAI surgiram-se as condições para a implementação de uma 

mudança no contexto do estado brasileiro. Assim, a partir da lei, cresce a necessidade de 

aprimoração dos padrões na gestão da informação dos órgãos públicos, uma vez que esses estão 

agora submetidos a regras e prazos de acesso à informação (GOMES; MARQUES; PINHEIRO, 

2016).  

No entanto, conforme declaram Gomes, Marques e Pinheiro (2016), estudos sobre a 

implementação da lei em instituições públicas demostram que há pouca aderência e altos 

índices no que diz respeito ao descumprimento de aspectos regulamentados pela lei em 

diferentes instituições. Tais índices, de acordo com os autores, estão relacionados a vários 

questões, algumas ligadas à infraestrutura e a processos ainda não adaptados ao novo momento 

informacional.  

A cultura do segredismo integra ainda o comportamento do agente público dentro das 

instituições. Segundo Alves (2012, p. 130), “os servidores ainda não veem o acesso à 

informação como parte de sua atividade. O pensamento de que ‘terão que parar de fazer seu 

trabalho para dar informação’ ainda é muito comum” na administração.  

Mesmo após um longo período de maturação, o cenário no Brasil quanto à cultura de 

transparência e acesso à informação é bastante desanimador. A sedimentação histórica do sigilo 

marca ainda um conjunto de práticas que assolam as instituições, e dificultam a garantia do 

acesso às informações. Conforme Matteucci (1991 apud INDOLFO, 2013, p. 5), “luta-se ainda 

por esses diretos porque mesmo após as grandes transformações não se chegou a uma situação 

garantida efetivamente”.  
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Martins (1995), ao falar sobre a cultura política brasileira, declara que esta carrega ainda 

traços da mentalidade patrimonialista32. O patrimonialismo, portanto, ainda não se extinguiu 

totalmente do quadro político brasileiro. Muito pelo contrário, continua a ditar as normas e os 

procedimentos administrativos. Conforme aponta Alves (2012, p. 124), “a mudança de cultura 

decorre de uma construção, e não de uma imposição. Sua legitimidade [portanto] advém do 

reconhecimento que a sociedade atribui aos ritos por ela observados”.  

Assim sendo, a LAI enfrenta “o desafio de modificação e modernização da cultura das 

instituições públicas brasileiras, com o objetivo de se alcançar [...] a uma política de 

transparência [...] das informações públicas” (AGUIAR, 2018, p. 10).  

A cultura das instituições públicas, conforme afirma Pires e Macêdo (2006), tem 

colaborado para que estas se posicionem ainda como burocracias tradicionais, de características 

centralizadoras e estruturas rígidas, de maneira que o atendimento as necessidades dos cidadãos, 

bem como sua eficiência e eficácia, acabam sendo deixados de lado.  

Nesse sentido, segundo Jardim (1999, p. 197), no Brasil: 

 

A construção do discurso em torno da transparência do Estado não se plasmou, porém, 

em ações da gestão pública que superassem um elemento estrutural do Estado 

brasileiro: a sua opacidade informacional. Alguma das estruturas informacionais 

forjadas sob o signo da transparência, forjadas no acidentado percurso do Estado nos 

últimos anos, pouco minimizaram a dimensão histórica da sua opacidade 

informacional.  

 

Por conta disso, segundo Bertazzi (2011, p. 30), “a construção de uma gestão que 

privilegie a disponibilização de informações exige uma série de mudanças nas práticas 

normalmente adotadas pelo aparato brasileiro”. Nesse sentido, a LAI requer uma nova postura, 

no que diz respeito ao corpo administrativo público, quanto ao desenvolvimento de práticas e 

ações que garantam a sua eficiência e efetividade pelas instituições.  

A Escala Brasil Transparente (EBT) – Avaliação 360º, coordenada pelo Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), avalia o grau de cumprimento de 

dispositivos da LAI e de outros atos normativos sobre transparência nos estados e no Distrito 

Federal, além de municípios com mais de 50.000 mil habitantes, incluindo capitais33.  

Realizada anualmente, a avaliação do ano de 2018 ocorreu entre julho e novembro, e 

contou com três fases distintas. No total, foram avaliados mais de 961 entes federativos, 

                                                           
32 Característica de um Estado que não apresenta distinções entre a esfera pública e a privada, fazendo uso de 

práticas que visam unicamente à satisfação de interesses próprios, privados, em detrimento do bem comum.  
33 Mais informações sobre a metodologia desenvolvida e os resultados da pesquisa estão disponíveis no site da 

Controladoria Geral da União. Disponível em: 

http://transparencia.gov.br/brasiltransparente?ordenarPor=posicao&direcao=asc. Acesso em: 30 jan. 2020. 
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classificados em uma escala de zero a 10 pontos. As notas foram calculadas pela soma de dois 

critérios, sendo: transparência ativa (50%) e transparência passiva (50%).  

Tendo avaliado todos os 27 estados e 665 municípios, o EBT chegou a uma nota e a 

elaboração de um ranking de transparência. A avaliação revelou que 22 estados e o Distrito 

Federal, que corresponde a 85% das unidades federativas, tiveram nota acima de 7. Quanto ao 

ranking geral, entre os 10 mais bem classificados, quatro são municípios do Espírito Santo, 

quatro são capitais e três municípios, com mais de 100.000 habitantes. Em relação ao critério 

da transparência ativa, o município de Vitória foi o único que conseguiu uma nota máxima em 

todas as categorias.  

No que se refere aos governos estaduais, despontou na primeira colocação, com 9.64, o 

governo do estado do Mato Grosso do Sul. Atrás desse estado aparecem o Distrito Federal (2º 

lugar), Ceará (3º lugar) e Santa Catarina (4º lugar). O Rio de Janeiro aparece em 21º lugar, com 

pontuação de 7.14. No estado, nenhum de seus municípios, dos que foram avaliados, recebeu a 

pontuação máxima. O município que obteve a maior nota foi o de Valença, no interior do estado.  

Em termos específicos, de acordo com Queiroz e Teixeira (2017), a transparência 

passiva tem demonstrado ser de maior relevância por parte das instituições brasileiras do que a 

transparência ativa. Segundo eles, no país, não é possível observar um amplo desenvolvimento 

da transparência ativa como ocorre com a transparência passiva. Conforme apontam os autores, 

a publicação de informações que não as absolutamente obrigatórias por lei, não constitui ainda 

um hábito administrativo das instituições públicas brasileiras.  

No relatório sobre a implementação da LAI de 2017, de autoria da CGU, cerca de 77% 

das instituições do Executivo apontaram fazer uso do modelo de transparência ativa indicado 

no decreto 7.724, ao passo em que somente 23% afirmou que considera os assuntos de interesse 

dos cidadãos para a disponibilização ativa das informações. Em comparação ao relatório de 

2016, esses números são preocupantes, já que, de um ano para outro, diminuíram 1% em relação 

ao primeiro item e 5% no segundo, em 2017.  

No âmbito das instituições federais de ensino superior, estudos apontam para um cenário 

bastante discrepante e esparso. De acordo com Monteiro (2014), muitos dos problemas que as 

universidades enfrentam são resultado dos problemas não sanados pelo Estado ao longo dos 

últimos anos e que perduram ainda hoje.  

Com base nisso, conforme a autora, a partir da trajetória da universidade no Brasil é 

possível entender a situação vivenciada pelas instituições federais de ensino superior no que 

corresponde a sua transparência. Segundo ela: 
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A trajetória evolutiva do ensino superior no Brasil, com as diferentes intervenções em 

cada governo, explica o porquê das instituições federais de ensino superior 

apresentarem pouca transparência e esclarece a imensa dificuldade de migrar de uma 

cultura de sigilo para uma de acesso à informação (MONTEIRO, 2014, p. 24).  

 

Nesse sentido, as próximas seções se dedicarão à compreensão do cenário atual das 

universidades no Brasil e da sua história no país.  

 

4.2 BREVE HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES NO BRASIL 

 

A história da universidade teve um inicio bastante conturbado, uma vez que a sua 

construção esteve barrada ainda no Brasil colônia, por parte tanto de Portugal34, como dos 

próprios brasileiros que não viam necessidade na criação de uma instituição desse gênero na 

Colônia.  

Os primeiros cursos superiores surgem com a chegada da família real portuguesa em 

1808, destinados à formação de médicos, advogados e engenheiros. De acordo com Monteiro 

(2014), o seu objetivo era formar, principalmente, os descendentes da nobreza e, mais adiante, 

os da elite que se constituía.  

Em 18 de fevereiro de 1808 é decretada à criação do primeiro curso de Medicina na 

Bahia. E, em pouco tempo depois, institui-se à criação deste mesmo curso no Rio de Janeiro. 

Em 1810, é instituida à Academia Real Militar. Foram criados ainda dois cursos jurídicos, um 

em São Paulo e outro em Pernambuco, Olinda. Esses dois cursos passam então a ter uma grande 

influência na formação da elite e na mentalidade política do Império, constituindo-se em centros 

de irradiação de novas ideias, movimentos, debates e discussões culturais que modelavam à 

mentalidade da época.  

Proclamada à República, em 1889, outras tentativas foram feitas com o intuito de criar 

universidades. Contudo, entre 1889 até a Revolução de 1930, o país sofre com várias alterações 

por parte dessas instituições em decorrência de diferentes dispositivos legais.  

Na década de 1920 as universidades ganham novos ares, fruto proveniente das 

discussões que surgem com à atuação da Associação Brasileira de Educação (ABE) e da 

Academia Brasileira de Ciências (ABC). Entre as questões inferidas na época destacam-se as 

discussões sobre a autonomia universitária, quais as funções deveriam ter, e ainda o modelo de 

universidade a ser adotado no país.  

                                                           
34 Metrópole do Brasil Colônia 
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No que diz respeito ao papel e à função da universidade, foram estabelecidas duas 

posições. Os que defendiam à universidade como meio de promoção da pesquisa, voltada para 

este fim, e também para a formação de profissionais, tendo como foco a cultura de disseminação 

da ciência e criação da ciência nova, e aqueles que consideravam ser a sua prioridade somente 

a formação profissional. No entanto, segundo Fávero (2006), tal visão da universidade não 

chegou a ser concretizada na década de 1920.  

A Primeira República caracterizou-se pela descentralização das universidades, mas, nos 

anos de 1930 essa tendência se reverte, sobretudo, com a implementação de reformas de cunho 

centralizador. Apesar dessa crescente tendência, houve casos com posições bastante 

constratantes, como o da criação da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade do 

Distrito Federal (UDF). Sob a gestão do prefeito Pedro Ernesto e os esforços de Anísio Teixeira 

foi instituida à Universidade do Distrito Federal (UDF), com uma vocação científica e estrutura 

bem diferentes das universidades existentes no país até então. Fundada no Rio de Janeiro, a 

capital da República, essa instituição, segundo Fávero (2006), marcou a história da universidade 

no país.  

No final dos anos de 1940, como no ínicio de 1950, esboçam-se nas universidades 

tentativas para a garantia da autonomia universitária, tanto externa como interna. No que 

compete à institucionalizadação da pesquisa científica, mesmo com o empulso alcançado entre 

as décadas de 1935 a 1945, o direcionamento dado às universidades teve como foco o ensino, 

de modo que a produção do conhecimento e prática da pesquisa foram deixadas de lado.  

A partir de 1950, com a industrialização e as transformações econômicas, sociais e 

políticas, fica claro a situação precária que se encontravam as universidades brasileiras, o que 

dá ínicio ao movimento pela sua modernização. Essa modernização, no entanto, voltou-se 

somente para suprir as necessidades do mecado. 

Na década de 1960 as universidades passam por uma nova restruturação. Apesar do 

estabelecimento de medidas já nos anos de 1966 e 1967, por meio dos decretos-lei n. 53/66 e 

257/67, é somente a partir de 1968, como resultado dos desdobramentos da ação iniciada em 

1966 e do grupo de trabalho criado pelo decreto n. 62.937/68 – que objetivava a adoação de 

medidas em prol do fim da “crise da universidade” – junto a outros atos, que, conforme Favero 

(2006), se concretiza a primeira Reforma Universitária.  

Como objetivo principal dessa reforma está a mordenização da universidade com o 

intuito de aumentar a sua eficiência e produtividade na formação de profissionais qualificados 

para o mercado de trabalho.  
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No final da década de 1960 e nos anos de 1970 e 1980, durante o Regime Militar, o 

Brasil passa por um período turbulento em relação aos direitos civis. Ao mesmo tempo em que 

havia uma constante repressão à professores e alunos, foi o período em que se promoveu 

também a expansão das universidades. Junto com o aumento do número de universidades 

verificou-se também um aumento no número de matrículas destinadas a essas instituições. 

Apesar disso, diversas críticas foram feitas à essas instituições, taxadas como atrasadas e 

deslinhadas às necessidades do mercado por grupos dentro da própria universidade.  

O fato de uma boa parte dos estudantes terem se relacionado com militâncias direta na 

luta pelo direito a um Brasil livre da ditadura, fez que as universidades se tornassem campos de 

lutas ideológicas e que fossem alvos da observação direta e contínua do governo.  

Ao longo da década de 1990, a universidade sofre profundas mudanças, sobretudo, por 

influência do mercado no ramo do ensino superior do país. Esse cenário de mudanças acaba por 

transformar o modelo de universidade adotado no Brasil que, por sua vez, torna-se ainda mais 

complexo e voltado cada vez mais em suprir as necessidades do mercado de trabalho.  

 

4.3 O CRESCIMENTO DAS UIVERSIDADES NO SÉCULO XX E XXI 

 

Segundo Monteiro (2014), ao longo do século XX, as universidades experimentam 

significativa expansão em todo o mundo, sendo isso maior nos países em desenvolvimento.  

De acordo com a autora, em 2007, no Brasil, com a implementação de algumas políticas 

públicas, teve-se um aumento no número de universidades federais, conforme demonstrado na 

figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Figura 1 – Expansão do número de universidades federais de 2003 a 2010 

 

Fonte: SIMEC – Módulo Público apud Monteiro (2014) 

 

Conforme Monteiro (2014), foi em 2003 que políticas do governo surgiram com a 

perspectiva de ampliar vagas e cursos do ensino superior do país. Nessa mesma época, 

ferramentas de tecnologias de informação (TI) começam também a fazer parte do cenário das 

universidades federais. Já em 2012, aponta a autora, contabilizavam-se mais de um milhão e 

cem mil matrículas no ensino superior brasileiro.  

Considerando dados verificados em 2012, de acordo com Monteiro (2014), o MEC 

chegou a ser o quinto maior órgão em gastos diretos no âmbito do governo federal. A figura 

seguinte demonstra o seu crescimento ao longo dos anos de 1995 a 2012.  

 

Figura 2 – Crescimento orçamentário do MEC de 1995 a 2012 

 

Fonte: SIMEC – Módulo Público apud Monteiro (2014) 

 

Esses dados deixam claro o quanto a universidade cresceu no Brasil e a importância 

adquirida por essas instituições dentro da sociedade de 1995 até hoje.  
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4.4 A UNIVERSIDADE PÚBLICA EM SEU CONTEXTO CONTENPORÂNEO  

 

Conforme Chauí (2003), é depois da Revolução Francesa, a partir das revoluções sociais 

do século XX e das lutas políticas e sociais por elas desencadeadas, que a educação e a cultura 

passam a ser engendradas como constitutivas da cidadania, e concebidas como direitos dos 

cidadãos, de tal modo que, para além da vocação republicana, a universidade torna-se também 

uma instituição social indispensável à ideia de democracia.  

Enquanto instituição social, a universidade “exprime de maneira determinada a estrutura 

e o modo de funcionamento da sociedade como um todo” (CHAUI, 2003, p. 5). Nesse sentido, 

é esta relação interna e/ou expressiva com a sociedade, que explica o fato de que, desde o seu 

surgimento, a universidade pública é concebida como instituição social (CHAUI, 2003). 

Assim sendo:  

 

Vista como uma instituição social, cujas mudanças acompanham as transformações 

sociais, econômicas e políticas, e como instituição social de cunho republicano e 

democrático, a relação entre universidade e Estado também não pode ser tomada como 

relação de exterioridade, pois o caráter republicano e democrático da universidade é 

determinado pela presença ou ausência da prática republicana e democrática no 

Estado. Em outras palavras, a universidade como instituição social diferenciada e 

autônoma só é possível em um Estado republicano e democrático (CHAUÍ, 2003, p. 

6).  
 

A universidade pública, por sua vez, ocupa uma posição fundamental no interior do 

campo acadêmico nacional e um papel estratégico no desenvolvimento social do país. No 

Brasil, de acordo com o Censo da Educação Superior 2018, realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), as universidades públicas 

constituem uma boa parte das universidades, compondo um total de 53, 8% das instituições.  

Sua relevância, de acordo com Ribeiro (1978 apud PIRES, 2018, p. 93), está na sua 

“responsabilidade como órgão de capacitação da sociedade nacional para dominar, cultivar, 

aplicar e difundir o saber humano”. Para a autora, no entanto: 

 

A mais alta responsabilidade da Universidade consiste no exercício das funções de 

órgão de criatividade cultural e científica, e de conscientização e crítica da sociedade. 

Satisfazer aos requisitos indispensáveis ao bom desempenho destas funções é tarefa 

muito difícil para qualquer Universidade, particularmente para as universidades das 

nações subdesenvolvidas, onde isto é mais necessário (RIBEIRO, 1978, p. 241 apud 

PIRES, 2018, p. 93). 

 

Como o centro de discussões importantes do que acontece na sociedade, a universidade, 

além de ser um lugar por excelência de conhecimento, constitui-se também no lócus 
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privilegiado da formação de focos intelectuais em atendimento às necessidades e demandas da 

sociedade (SANTOS, 2011).  

Morosini (1998, p.101 apud SANTOS, 2011), por sua vez, destaca que 

 

segundo a concepção contida no moderno modelo de universidade, a ela cabe não só 

a função de transmissão, mas também a produção e disseminação do conhecimento, 

sendo responsável, em outras palavras, como instituição cultural, social, econômica 

[...]. 

 

De acordo com Chauí (2001), a universidade possui uma dupla vocação: a científica e a 

política. A vocação política, que para a autora é entendida como “um projeto político, proposto 

pela própria universidade, pelo qual se definam modos de inserção da universidade no campo 

político” (CHAUI, 2001, p. 116), antes de qualquer outra, teve prioridade na criação das 

universidades públicas no Brasil. No entanto, durante os últimos anos, essa mesma vocação tem 

sido negada e esquecida pela universidade, em detrimento somente do aprofundamento da 

vocação científica.  

Volpato (2011) declara que nas últimas décadas, a universidade e tudo o que a ela diz 

respeito, vem sofrendo uma marcante pressão proveniente da legislação advinda das políticas 

públicas, com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino superior e forçar a sua adequação à 

formação de profissionais qualificados para atender às exigências de um mercado cada vez mais 

complexo e globalizado.  

Segundo o autor, é notório também o estreitamento da relação entre a universidade e a 

sociedade. Para ele: 

 

De um modo geral, é possível dizer que a educação superior vem se orientando menos 

para o desenvolvimento refletido da sociedade e para a formação da consciência 

crítica, e mais para a autonomização técnica e a competitividade individual, exigidas 

e incentivadas pelas forças produtivas da sociedade globalizada.  

[...]  

Nesse contexto, não é de se estranhar que haja uma inversão de funções e que a 

educação superior se submeta ao mercado, mais que ao compromisso com a formação 

de cidadãos autônomos e com o aprofundamento da democracia (VOLPATO, 2011, 

p. 692). 

 

Para Chauí (2001), a universidade contemporânea encontra-se afastada de sua atuação 

democrática no campo social e voltada ao favorecimento do seu fechamento em si mesma, 

como organização burocrática regida pela lógica operacional (COSTA, 2017). Assim, não mais 

condiz como instituição social, mas como organização social prestadora de serviços. Se, 

historicamente, a universidade pública esteve vinculada ao ensino, isto é, a distribuição do 

conhecimento, em sua origem, hoje a exigência é que ela – face às novas pressões provocadas 
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pela globalização da economia – se lance na luta pela produtividade, buscando o estreitando de 

vínculos cada vez maiores com a indústria e o mercado.  

 

4.5 AS UNIVERSIDADES E O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA  

 

A universidade pública, como instituição promotora de conhecimento acadêmico e 

científico, produz informações de relevante interesse social. Da mesma forma, como órgão 

componente da administração pública, produz não apenas informações acadêmicas, como 

também informações administrativas que comprovam as suas atividades diárias de tomada de 

decisão e de prestação de conta (CARVALHO, 2014).  

O artigo 47, inciso I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBD), lei n. 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, declara ser o dever de todas as instituições de ensino superior 

a divulgação de informações a respeito das suas atividades acadêmicas e do corpo docente e 

discente (BRASIL, 1996). Contudo, em alteração à redação da lei, foi decretada à lei 13.168, 

de 6 de outubro de 2015, que ampliou o leque de informações obrigatórias a ser disponibilizadas 

pelas universidades, sendo incluída a divulgação em página específica na internet, com o título 

“Grade e Corpo Docente”, de informações referentes a disciplinas, horários e identificação do 

corpo docente, em local visível e de fácil acesso ao público (BRASIL, 2015).  

O art. 56 da LDB (BRASIL, 1996) estabelece também que as instituições de educação 

superior deverão obedecer “ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de 

órgãos colegiados deliberativos, de que participarão segmentos da comunidade institucional, 

regional e local”. A lei determina ainda o percentual de lugares a serem ocupados pelos docentes 

em cada órgão colegiado e comissão existente (BRASIL, 1996).  

As universidades, por sua vez, pautadas na gestão democrática, têm nesses órgãos 

colegiados instrumentos de gestão e de autonomia administrativa. Tais órgãos, em sua maioria, 

são eleitos pelos seus pares (componentes da comunidade institucional, local ou regional), para 

representá-los (RIBEIRO, 2017).  

Dessa forma, a gestão democrática nas universidades está assegurada em função da 

existência de tais órgãos colegiados deliberativos. Nessa perspectiva, entende-se que sem o 

acesso às informações, a participação da comunidade institucional, local e regional ficará 

prejudicado o exercício do princípio da gestão democrática assegurada pelos colegiados.  

O acesso à informação garantido na lei reforça o entendimento não só dá importância 

dada à divulgação de informações pelas universidades, mas esclarece também, a necessidade 
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de acesso a essas informações pela comunidade universitária. Para que isso ocorra é preciso, 

contudo, que tais informações estejam disponíveis e acessíveis a quem a elas interessam.  

Tanto a LBD como a LAI fortalecem a importância do acesso às informações nas 

universidades públicas. No entanto, mesmo com estes dispositivos, verifica-se ainda uma certa 

dificuldade de implementação e de adoção por parte dessas instituições.  

Conforme Ribeiro (2017), no que correspondem às suas decisões e informações, as 

universidades encontram-se amparadas sob duas visões: 

 

[...] visão de gestão restrita aos órgãos colegiados, com as representações da 

comunidade universitária (estudantes, técnicos administrativos e docentes) e dos 

processos administrativos em meio impresso, em que o poder fica restrito a quem tem 

acesso ao processo (RIBEIRO, 2017, n. p.) 

 

Corroborando, Pires (2018, p. 95) declara que uma “boa parte do que acontece nas 

instituições de ensino superior permanece nelas e não chega aos atores que financiam o seu 

desenvolvimento”, isto é, a sociedade. A figura 3, abaixo, ilustra isso.  

 

 Figura 3 – Matéria do Tribunal de Contas da União sobre a transparência nas universidades  

 

Fonte: Tribunal de Contas da União (2019). 

 

Gama e Mattos (2018, p. 177) afirmam que do ponto de vista das universidades públicas 

brasileiras, tem se observado que o acesso à informação revela-se de forma contraditória. Sendo 

assim, muito embora sejam instituições que apresentam no cerne de sua missão, o 
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compartilhamento, a transferência e disseminação de informação, que, por sua vez, ocorrem 

tanto no processo de ensino, como na divulgação de pesquisas científicas, dados mostram que 

as universidades federais representam a categoria de órgãos públicos que menos contribuem 

para o acesso à informação no Brasil.  

A publicização das informações pelas universidades é um elemento essencial para a 

garantia da transparência destas instituições na sociedade (CARVALHO, 2014). Mais do que 

somente garantir o atendimento das normas legais, as iniciativas de transparência pelas 

universidades constituem também “uma política de gestão responsável que favorece o exercício 

da cidadania pela população” (PLATT NETO; CRUZ; VIEIRA, 2006, p. 136).  

Sob essa perspectiva, Chauí (2003) considera que a autonomia universitária só se efetiva 

e cumpre seu objetivo, se houver, internamente, transparência e públicidade no funcionamento 

e nas instâncias decisivas. E que para isso, deve ser estabelecido regularmente o diálogo aberto 

com a sociedade civil organizada e com os agentes de Estado (CHAUI, 2003).  

Destaca-se com isso a necessidade dessas instituições normatizarem seus procedimentos 

e investirem em infraestrutura para, por um lado, assumirem uma postura ativa na prestação de 

informações e, por outro, atenderem as demandas oriundas de outras organizações e da 

sociedade em geral (McSHANE; GLINOW, 2013 apud GAMA; MATTOS, 2018, p. 178).  

Esse processo, no entanto, implica em mudanças que, por sua vez: 

 

[...] são fortemente impactadas por aspectos relacionados a cultura organizacional, 

uma vez que é a cultura da organização que exprime a forma tida como correta de 

fazer as coisas, sendo seus pressupostos profundamente arraigados na organização 

(McSHANE; GLINOW, 2013 apud GAMA; MATTOS, 2018, p. 178).  

 

4.6 A IMPLEMENTAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ATIVA PELAS UNIVERSIDADES 

FEDERAIS BRASILEIRAS 

 

A LAI, nos termos do art. 8º, refere-se à transparência ativa estabelecendo que 

 

É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, 

de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas e custodiadas 

(BRASIL, 2011).  

 

Nesse mesmo sentido, o decreto n. 7.724/2012, que regulamenta a LAI no âmbito do 

Poder Executivo Federal, detalha, em um capítulo exclusivo destinado à transparência ativa 
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(art. 7º e 8º), os dispositivos que devem constar, de forma obrigatória, nos sítios institucionais 

dos órgãos e entidades públicas na internet (OLIVEIRA, 2017). 

A divulgação espontânea de informações, além de facilitar o acesso à informação pelos 

cidadãos, tende a diminuir a demanda sobre os próprios órgãos e entidades públicas, 

minimizando significativamente o trabalho e os custos do processamento e gerenciamento dos 

pedidos de informação.  

No entanto, apesar dos esforços governamentais em direção à transparência, ainda são 

grandes os desafios no que tange à sua implementação, especialmente, a transparência ativa. As 

universidades públicas, por exemplo, formam ainda um conjunto de instituições que apresentam 

bastante resistência à questão.  

No caso específico das universidades federais públicas brasileira, essa percepção é vista 

e discutida em diferentes estudos e pesquisas (MONTEIRO, 2014; RODRIGUES, 2013), por 

diferentes atores. Em todos eles, ficam claras as dificuldades enfrentadas por essas instituições 

no que diz respeito à divulgação ativa das informações públicas por elas produzidas e/ou 

custodiadas. Alguns dos problemas encontrados por essas pesquisas são os descumprimentos 

dos dispositivos de transparência ativa que não estão integralmente presentes nos portais das 

instituições e, quando estão, nem sempre remetem ao conteúdo respectivo.  

Contudo, devido ao seu impacto na comunidade interna e externa, a informação mantida 

e produzida por essas instituições deve se fazer transparente em todas as esferas, garantindo o 

seu acesso à todos, desde as instâncias mais altas as mais baixas da instituição.  

Dada a relevância econômica, social e política dessas instituições faz-se imprescindível 

à demonstração do empenho das universidades, se fazendo necessário que não só cumpram a 

lei, mas sejam também, exemplos de transparência.  

À vista disso, a próxima seção se dedicará à compreensão das instituições objetos deste 

estudo, a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (UNIRIO).  

 

 

 

.   
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5 O CASO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE E DA UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Para compreender a dinâmica da transparência ativa nas universidades públicas federais 

é necessário, primeiramente, conhecê-las e entender sua estrutura e funcionamento. Sendo 

assim, na presente seção serão apresentadas as caracteristicas gerais e o histórico das 

instituições objeto deste estudo, a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 

Considerando que a UFF e a UNIRIO são importantes exemplos das instituições 

públicas de ensino superior do país, e que possuem um papel de intermediárias na relação entre 

a sociedade e a informação, estão também diretamente envolvidas pelos dispositivos da LAI e, 

portanto, também responsáveis pela promoção da transparência das informações que lhes dizem 

respeito.  

Espera-se que essa discussão seja útil para a melhor compreensão e entendimento dos 

dados posteriormente analisados no que se refere a transparência ativa dos cursos de graduação 

e pós-graduação (strictu sensu) das áreas de Ciências Sociais Aplicadas em cada uma das 

instituições.  

 

5.1 A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) 

 

A UFF é uma entidade federal autárquica, de regime especial e com autonomia didático-

científica, administrativa, econômica, disciplinar e financeira, cuja sede é na cidade de Niterói, 

no Estado do Rio de Janeiro. Foi criada pela lei n. 3.848, de 18 de dezembro de 1960, como 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UFERJ. 

Sua criação contou, inicialmente, com a incorporação de cinco faculdades federais já 

existentes em Niterói (Direito, Medicina, Odontologia, Farmácia e Veterinária), três escolas 

estaduais (Engenharia, Serviço Social e Enfermagem), e duas faculdades particulares (Filosofia 

e Ciências Econômicas).  

Em 13 de dezembro de 1961, por meio da lei n. 3.958, as faculdades que até então eram 

agregadas à UFERJ foram incorporadas e, posteriormente, federalizadas. Em 1964, o Hospital 

Municipal Antônio Pedro, atualmente Hospital Universitário Antônio Pedro, foi incorporado à 

Universidade. E no ano seguinte, com a lei n. 4.831, de 5 de novembro de 1965, a UFERJ 

passou a ter o nome atual (UFF). 

A UFF tem como finalidade: 
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I – manter, desenvolver e aperfeiçoar o ensino nas unidades que a integram, bem como 

promover outras atividades necessárias à plena realização de seus objetivos; II – 

promover a pesquisa filosófica, científica e tecnológica, literária e artística; III – 

formar pessoal para o exercício das profissões liberais e técnico-científicas e de 

magistério, bem como para o desempenho de altas funções na vida pública e privada; 

IV – estender à comunidade, sob a forma de cursos e serviços especiais, as atividades 

de ensino e os resultados da pesquisa;  

V – cooperar com as entidades públicas e privadas na realização de trabalhos de 

pesquisa e serviços técnico-profissionais, visando ao desenvolvimento fluminense; VI 

– estimular os serviços relativos à formação moral e histórica da civilização brasileira, 

em todos os seus aspectos; VII – desenvolver o espírito universitário; e VIII – 

desenvolver harmonicamente e aperfeiçoar em seus aspectos moral, intelectual e 

físico a personalidade dos alunos (UFF, 2016, p. 4).  

 

Atualmente, com 42 unidades de ensino, a UFF conta com 25 institutos, dez faculdades, 

seis escolas e um colégio de aplicação, divididos em 28 polos: Angra dos Reis, com o Instituto 

de Educação de Angra dos Reis; Campos dos Goytacazes, com o Instituto de Ciências da 

Sociedade e Desenvolvimento Regional; Macaé, com o Instituto de Ciências da Sociedade; 

Nova Friburgo, com o Instituto de Saúde de Nova Friburgo; Petrópolis, com a Escola de 

Engenharia de Petrópolis; Rio das Ostras, com o Instituto de Ciência e Tecnologia e o Instituto 

de Humanidades e Saúde; Santo Antônio de Pádua, com o Instituto do Noroeste Fluminense de 

Educação Superior; Volta Redonda, com o Instituto de Ciências Humanas de Volta Redonda, 

o Instituto de Ciências Exatas e a Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica; e Niterói, onde 

situam-se o Colégio Universitário Geraldo Reis, a Escola de Arquitetura e Urbanismo, a Escola 

de Engenharia, a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, a Escola de Serviço Social, 

a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, a Faculdade de Direito, de Economia, 

Farmácia, Medicina, Educação, Nutrição, Odontologia, Turismo e Hotelaria, e Veterinária, o 

Instituto de Biologia, Instituto Biomédico, Instituto de Arte e Comunicação Social, Instituto de 

Ciências Humanas e Filosofia, Instituto de Computação, Instituto de Educação Física, Instituto 

de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, Instituto de Estudos Estratégicos, 

Instituto de Física, e os Instituitos de Geociências, História, Letras, Matemática e Estatística, 

Química, Psicologia e Saúde Coletiva.  

A UFF conta também com instalações no estado do Pará, com o campus de Oriximiná, 

onde atua desenvolvendo atividades extensionistas articuladas com o ensino e a pesquisa, além 

de estender, ocasionalmente, atividades aos municípios limítrofes da região.  
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5.1.1 Estrutura organizacional  

 

A estrutura básica da Universidade é constituída por unidades universitárias, 

departamentos e órgãos suplementares.  

As unidades universitárias são constituídas pelos institutos, faculdades e escolas. Os 

institutos, além de ensino e pesquisa básica, ministram disciplinas para a formação de 

profissionais nas áreas das respectivas especialidades. As faculdades e escolas, por outro lado, 

constituem unidades de formação profissional e de pesquisa aplicada.  

Os departamentos constituem a menor fração da estrutura universitária reunidos nas 

unidades universitárias, compreendendo disciplinas afins e congregando professores para 

objetivos comuns. Os departamentos: 

 

[...] elaborarão seus planos de trabalho, atribuindo encargos de ensino, pesquisa e 

extensão, a seus professores, de forma a harmonizar os interesses do Departamento e 

as preocupações, científico-culturais dominantes do seu pessoal docente, e ministrarão 

isoladamente ou em conjunto as disciplinas necessárias à formação profissional nas 

áreas das respectivas especialidades (UFF, 2016, p. 10). 

 

Os orgãos suplementares são harmônicos e independentes entre si. Integram a 

infraestrutura universitária e estão diretamente subordinados ao reitor. São objetivos dos órgãos 

suplementares da UFF: 

 

a) prestar serviços profissionais à UFF e a terceiros, com o objetivo de coadjuvarem 

as unidades e serviços na execução prática do ensino e da pesquisa; e  

b) Congregar técnicas próprias que se destinem ao desenvolvimento de programas de 

pesquisa, documentação e treinamento físico e intelectual avançados (UFF, 2016, p. 

11).   
 

São órgãos suplementares: o Hospital Universitário Antônio Pedro, a Superintendência 

de Arquitetura e Engenharia, a Superintendência de Comunicação Social, a Superintendência 

de Tecnologia da Informação, a Prefeitura Universitária, o Centro de Artes da UFF e a 

Superintendência de Documentação.  

A administração superior da Universidade apresenta como órgãos deliberativos o 

Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, além do Conselho de 

Curadores e a Reitoria.  

O Conselho Universitário é o órgão supremo de deliberação coletiva da UFF. São suas 

atribuições:  
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I – orientar a política educacional da Universidade dentro dos princípios e normas 

gerais da legislação competente; II – exercer a jurisdição de sua alçada na 

Universidade; III – elaborar e reformar o Estatuto da UFF, e de seu regimento interno; 

IV – aprovar o Regimento Geral da Universidade, encaminhando-o à apreciação do 

órgão competente; V – aprovar os Regimentos das Unidades Universitárias, dos 

Departamentos, do Diretório Central dos Estudantes e dos diversos órgãos técnicos, 

administrativos, assistenciais e culturais integrantes da Universidade; VI – eleger 

mediante escrutínio secreto, em reunião conjunta com os Conselhos de Ensino, 

Pesquisa e Extensão e de Curadores, a lista de 3 (três) nomes para a nomeação do 

Reitor pelo Presidente da República; VII – eleger mediante escrutínio secreto, em 

reunião conjunta com os Conselhos de Ensino, Pesquisa e Extensão e de Curadores, a 

lista de 3 (três) nomes para a nomeação do Vice-Reitor pelo Presidente da República; 

VIII – propor a quem de direito, com a aprovação pelo voto secreto de 2/3 (dois terços) 

de seus membros, em parecer fundamentado, a destituição do Reitor, antes de findar 

o prazo de seu mandato; IX – aprovar o orçamento da Universidade, por proposta 

apresentada pela Reitoria, com base nos estudos elaborados por seus órgãos técnicos; 

X – aprovar a abertura de créditos, a concessão de prêmios pecuniários, a celebração 

de convênios ou acordos que acarretem ônus a Universidade e a aceitação de legados 

ou doações; XI – julgar os balanços e a prestação de contas da Universidade após 

pronunciamento do Conselho de Curadores; XII – fixar as diretrizes financeira e 

patrimonial da Universidade, com vistas ao resguardo de seus interesses institucionais 

e à plena concretização de sua finalidade; XIII – conferir, por iniciativa própria ou 

proposição de qualquer Unidade, os títulos de “Doutor Honoris Causa”, “Professor 

Honoris Causa”, e “Professor Emérito”, mediante o voto favorável de no mínimo 3/4 

(três quartos) dos conselheiros presentes à sessão do Conselho da qual participem no 

mínimo 3/4 (três quartos) dos seus integrantes; XIV – fiscalizar o cumprimento da 

legislação em vigor e apurar as responsabilidades do Reitor, se a infringir; XV – 

decidir, em grau de recurso, sobre atos e decisões de qualquer órgão ou autoridade 

desta Universidade, na hipótese de contrariarem textos legais, do Estatuto ou do 

Regimento Geral; XVI – deliberar sobre medidas preventivas e corretivas de atos que 

envolvam indisciplina coletiva no âmbito da Universidade; XVII – promover a criação 

e funcionamento de novos cursos, centros de treinamento e aperfeiçoamento, bem 

como incorporar ou desdobrar os já existentes; XVIII – autorizar a alienação de bens 

móveis e imóveis; XXI – atualizar a tabela de taxas e emolumentos escolares da 

Universidade; XXII – opinar e deliberar sobre outras matérias que lhe forem 

atribuídas, bem como sobre casos omissos neste estatuto e nos regimentos dos demais 

órgãos da Universidade; XXIII – julgar a prestação de contas do Diretório Central dos 

Estudantes (UFF, 2016, p. 13-15).  

 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, órgão eminentemente técnico voltado à 

coordenação do ensino e da pesquisa, é autônomo em sua competência e possui funções 

deliberativas divididas em três câmaras especializadas: a Câmara de Ensino, a Câmara de 

Pesquisa e Pós-Graduação e a Câmara de Extensão e Integração Comunitária.  

Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: 

 

I – coordenar e fiscalizar as atividades em todos os setores de ensino e pesquisa da 

Universidade; II – aprovar o relacionamento dos estudos básicos entre si e destes com 

a aplicação e a pesquisa, evitando atividades concorrentes e conflitos de atribuições; 

III – formular as diretrizes gerais do ensino, da pesquisa e da extensão a serem 

adotados pela Universidade; IV – aprovar medidas destinadas a solucionar questões 

de natureza pedagógica; V – acompanhar a execução da política educacional da 

Universidade propondo medidas que julgar necessárias a seu aperfeiçoamento e 

desenvolvimento; VI – elaborar e reformar o seu próprio Regimento; VII – exercer as 

demais incumbências que lhe forem conferidas no Regimento Geral da Universidade; 

VIII – aprovar convênios de interesse do ensino e da pesquisa, que não impliquem em 
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despesas para a Universidade; IX – traçar normas para os concursos de habilitação do 

pessoal docente e discente para ingresso na Universidade; X – estabelecer o calendário 

escolar dos cursos mantidos pela Universidade; XI – apreciar, mediante proposta dos 

Colegiados de Unidade a criação, agregação e incorporação de cursos, para posterior 

aprovação pelo Conselho Universitário nos termos da legislação aplicável; XII – 

pronunciar-se sobre a distribuição do pessoal docente; XIII – eleger, mediante 

escrutínio secreto, em reunião conjunta com os Conselhos Universitários e de 

Curadores, a lista de 3 (três) nomes para nomeação do Reitor pelo Presidente da 

República; e XIV – eleger, mediante escrutínio secreto, em reunião conjunta com os 

Conselhos Universitários e de Curadores, a lista de 3 (três) nomes para nomeação do 

Vice-Reitor pelo Presidente da República (UFF, 2016, p. 16-18).  
 

O Conselho de Curadores, órgão de fiscalização econômico-financeiro, tem como 

competência: 

 

I – pronunciar-se sobre a proposta orçamentária; II – emitir parecer sobre abertura de 

crédito; III – fiscalizar a execução orçamentária , conforme atribuições definidas no 

Regimento Geral da Universidade e em seu regimento próprio; IV – pronunciar-se 

conclusivamente sobre os balanços e a prestação de contas da Universidade; V – 

eleger, mediante escrutínio secreto, em reunião conjunta com os Conselhos 

Universitário e de Ensino, Pesquisa e Extensão, a lista de 3 (três) nomes para a 

nomeação do Reitor pelo Presidente da República; e VI – eleger, mediante escrutínio 

secreto, em reunião conjunta com os Conselhos Universitário e de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, a lista tríplice com 3 (três) nomes para nomeação do Vice-Reitor pelo 

Presidente da República (UFF, 2016, p. 19).  

 

A Reitoria é o órgão central executivo da UFF. Ela fiscaliza e superintende todas as 

atividades da universidade, sob a direção do reitor.  

Na figura 4 a seguir, é possível visualizar a estrutura organizacional da UFF. 
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Figura 4 – Organograma da Universidade Federal Fluminense 

Fonte: Disponível no site institucional da UFF (UFF, 2019) 

 

A UFF possui 127 cursos de graduação35, que são divididos em 97 cursos de bacharelado 

presenciais, 29 cursos de licenciatura e um curso tecnológo presencial.  

Em relação aos cursos de pós-graduação, a Universidade conta com 134 cursos36 strictu 

sensu, sendo 64 de mestrado acadêmico, dezoito de mestrado profissional presencial, dois a 

distância, e 50 cursos de doutorado. A pós-graduação lato sensu apresenta 153 cursos de 

especialização e 57 programas de residência médica.  

No que diz respeito aos cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas na UFF, a tabela 

abaixo indica sua quantidade e proporção em termos da instituição como um todo.   

 

Tabela 1 – Demonstrativo númerico dos cursos de graduação e pós-graduação (strictu sensu) 

na área de Ciências Sociais Aplicadas em relação ao total de cursos existentes na 

UFF  

Nível Total de cursos Área de CSA    Porcentagem (%) 

    

Graduação 127 11 9% 

Pós-graduação 

strictu sensu 

 

134 8 6% 

Total 261 19 15% 

Fonte: Elaboração própria (2020).  

                                                           
35 Valores relativos a 2020, conforme o Sistema de Transparência da UFF (UFF, 2020) 
36 Segundo dados do sistema de transparência da UFF 2020. Disponível em: https://app.uff.br/transparencia. 

Acesso em: 3 fev. 2020.  
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Existem, portanto, onze cursos de graduação e oito cursos de pós-graduação strictu 

sensu na área, o que representa 15% do total de cursos existentes. Fazem parte desse grupo, no 

caso da graduação, os cursos de Direito, Administração, Economia, Arquitetura e Urbanismo, 

Arquivologia, Biblioteconomia e Documentação, Turismo, Ciências Contábeis, Comunicação 

Social, Serviço Social e Desenho Industrial. Na pós-graduação esses cursos incluem os de 

Administração, Economia, Direito Constitucional, Arquitetura e Urbanismo, Turismo, Ciência 

da Informação, Serviço Social e Desenvolvimento Regional, e Comunicação.  

O corpo pessoal da UFF é composto pelo corpo docente, técnico e administrativo, 

ocupantes de cargo públicos investido na forma da lei, e pelo corpo discente. O corpo docente 

é formado pelo pessoal que nela exerce as atividades de magistério. Constituem membros do 

corpo docente: os integrantes da carreira do magistério superior; os ocupantes de cargo isolado 

de provimento efetivo, de nível superior, de professor titular-livre do magistério superior; 

integrantes da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico; ocupantes do 

cargo isolado de provimento efetivo, de nível superior, de professor titular-livre do ensino 

básico, técnico e tecnológico e os professores visitantes, os professores visitantes estrangeiros 

e professores substitutos.  

O corpo discente é formado pelos alunos regularmente matriculados. Segundo os dados 

do sistema de transparência da universidade de 2020, a UFF tem, atualmente, um total de 57.617 

alunos. 

 

5.2 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) 

 

A UNIRIO é uma fundação de direito público, vinculada ao Ministério da Educação e 

integrante do Sistema Federal de Ensino Superior. 

Originou-se da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara 

(FEFIEG), criada pelo decreto-lei n. 773, de 20 de agosto de 1969, que visava reunir os 

estabelecimentos isolados do ensino superior existentes na cidade do Rio de Janeiro, 

anteriormente vinculados aos ministérios do Comércio e Indústria, da Educação e Cultura, da 

Saúde e do Trabalho. 

A criação da FEFIEG visou atender a Reforma Universitária37 preconizada pela lei n. 

5.540, de 28 de novembro de 1968, e integrou, inicialmente, a Fundação Escola de Medicina e 

Cirurgia do Rio de Janeiro, a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, a Escola Central de 

                                                           
37 Em verdade, buscou atender a uma diretriz da Reforma Universitária. 



91 

 

Nutrição, o Instituto Villa-Lobos, o Curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional, o 

Conservatório de Teatro do Serviço Nacional de Teatro e o Instituto Nacional do Câncer. 

Em 1975, com a fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, é sancionado pelo 

então presidente Ernesto Geisel o decreto-lei n. 7.683, de 17 de dezembro de 1975, que muda 

a denominação da FEFIEG para Federação das Escolas Isoladas do Estado do Rio de Janeiro 

(FEFIERJ). Dois anos mais tarde, em 1977, o Curso Permanente de Arquivo oferecido pelo 

Arquivo Nacional e o Curso de Museologia do Museu Histórico Nacional passam também a 

integrar à FEFIERJ.  

Em 5 de junho 1979, a lei n. 6.655 transforma a Federação das Escolas Isoladas do Rio 

de Janeiro (FEFIERJ) em Universidade do Rio de Janeiro – UNIRIO, e no dia 24 de outubro 

de 2003, a lei n. 10.750, altera o seu nome para o atual, mantendo-se a mesma sigla.   

De acordo com seu estatuto, a UNIRIO tem como missão: 

 

Produzir e disseminar o conhecimento nos diversos campos do saber, contribuindo 

para o exercício pleno da cidadania, mediante formação humanista, crítica e reflexiva, 

preparando profissionais competentes e atualizados para o mundo do trabalho e para 

a melhoria das condições de vida da sociedade (UNIRIO, 2018, p. 7).  

 

Regida através de princípios, que são a conduta ética, o humanismo, a democracia e 

participação, o pluralismo teórico-metodológico, a universalidade e a interdisciplinaridade do 

conhecimento, a excelência, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a natureza 

pública e a gratuidade do ensino de graduação, a UNIRIO tem como objetivos: 

 

– produzir, difundir e preservar o saber em todos os campos do conhecimento;  

– formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos 

com a sociedade e sua transformação, qualificados para o exercício profissional;   

– propiciar e estimular o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicada, 

especialmente as vinculadas aos programas de pós-graduação “stricto sensu”;  

– estender à sociedade os benefícios da criação cultural, artística, científica e 

tecnológica gerada na instituição;  

– manter intercâmbio com entidades públicas, privadas, organizações e movimentos 

sociais (UNIRIO, 2018, p. 8).  

 

A UNIRIO conta, hoje, com as seguintes unidades acadêmicas: o Centro de Letras e 

Artes, compostas pelas Escola de Teatro e Letras e o Instituto Villa Lobos; o Centro de Ciências 

Humanas e Sociais, com as escolas de Arquivologia, Biblioteconomia, Turismo, Educação, 

Museologia, Serviço Social, História e as faculdades de Ciências Sociais e Filosofia; o Centro 

de Ciências Biológicas e da Saúde, com o Instituto de Biociências, Biomédico e Saúde Coletiva, 

e as escolas de Biociências, Nutrição, Medicina e Cirurgia e Enfermagem; o Centro de Ciências 
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Exatas e Tecnologia, com a Escola de Informática Aplicada, Engenharia de Produção e 

Matemática; e o Centro de Ciências Jurídicas e Políticas, com a Escola de Administração 

Pública, Ciência Política e Ciências Jurídicas.   

 

5.2.1 Estrutura organizacional 

 

A UNIRIO é constituída por conselhos superiores, reitoria, centros acadêmicos e 

unidades suplementares. Compõem os conselhos superiores: o Conselho Universitário, órgão 

máximo de deliberação coletiva da UNIRIO, e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

órgão superior em matéria acadêmica.  

Ao Conselho Universitário, compete deliberar sobre: 

 

a) Proposta Orçamentária da UNIRIO e suas alterações; b) Prestação de Contas Anual 

da UNIRIO e de suas Fundações de Apoio; c) Taxas e Emolumentos; d) Aquisição, 

alienação, cessão, locação e transferência de bens imóveis; e) Concessão de prêmios, 

distinções e dignidades universitárias; f) Mérito administrativo para criação, extinção 

e modificação de órgãos e funções; g) Mérito administrativo para criação, 

modificação e extinção de projetos intercentros; h) Critérios para ingresso nas 

carreiras docente e técnico-administrativa; i) Ato do Reitor praticado ad referendum 

do CONSUNI; j) Casos omissos. II – Julgar recursos às decisões do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, do Conselho de Centro Acadêmico e da Reitoria. III – 

Elaborar e aprovar seu Regimento (UNIRIO, 2018, p. 10).  

 

Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão compete a deliberação sobre: 

 

a) Mérito acadêmico para criação, modificação e extinção de Cursos de Educação 

Superior, programas e projetos intercentros; b) Mérito acadêmico para criação, 

modificação e extinção de órgãos e funções; c) Critérios para ingresso nas carreiras 

docente e técnico-administrativa; d) Normas complementares sobre matéria 

acadêmica; e) Ato do Reitor praticado ad referendum do Conselho; f) Casos omissos. 

II – Julgar recursos das decisões proferidas pelo Conselho de Centro Acadêmico, em 

matéria acadêmica. III – Elaborar e aprovar seu Regimento (UNIRIO, 2018, p. 11-

12). 

 

O órgão executivo e normativo superior da UNIRIO é a Reitoria. Este, coordena, 

fiscaliza e superintende todas as suas atividades. À Reitoria compete: 

 

I – definir as políticas institucionais; II – elaborar o Plano de Desenvolvimento 

Institucional; III – coordenar a execução do Plano de Desenvolvimento Institucional 

aprovado; IV – gerenciar o capital intelectual e os demais recursos; V – promover a 

avaliação institucional; VI - fomentar o intercâmbio com a comunidade externa e 

fortalecer o entrosamento da comunidade interna (UNIRIO, 2018, p. 13-14).  
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O centro acadêmico “é o conjunto de órgãos em cujo âmbito são planejadas, executadas 

e avaliadas as atividades de ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura.” (UNIRIO, 2018, 

p. 15). São órgãos diretores e que compõem os centros acadêmicos: o Conselho do Centro e a 

Decania.  

As unidades suplementares atendem a vários setores da universidade e às comunidades 

externa e interna, e são subordinadas diretamente ao reitor. Constituem unidades suplementares: 

o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, a Biblioteca Central e o Arquivo Central.  

A estrutura da UNIRIO está representada pelo organograma apresentado na figura 5: 

 

Figura 5 – Estrutura Organizacional da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Relatório de Gestão (UNIRIO, 2013) 

 

Os departamentos representam a menor fração da estrutura da universidade. Esses são 

responsáveis pelo planejamento, distribuição e execução das tarefas tidas como “peculiares” 

aos centros universitários – em todos os níveis – e para todos os fins de ensino, pesquisa e 

extensão. Ao departamento compete: 

 

I – aprovar os planos e programas de ensino das disciplinas que o integram, 

respeitadas as diretrizes gerais e especiais fixadas pelos Colegiados de Curso; II – 

definir as áreas de especialização docente e nelas distribuir os professores que o 

integram; III – apreciar os planos de trabalho do pessoal docente, propostos para cada 

período letivo; IV – propor ao Decano a realização de curso ou a contratação de 

docentes; V – executar, diretamente ou com outros Departamentos ou Órgãos 

Suplementares, programas de ensino, pesquisa e extensão; VI – propor ao Decano o 

regime de trabalho do seu pessoal docente, conforme a necessidade do ensino da 

pesquisa; VII – elaborar ou modificar os programas das disciplinas ministradas pelo 

Departamento, submetendo-os à aprovação do seu Colegiado de Curso; VIII – 

selecionar e indicar candidatos à monitoria e estabelecer-lhes os respectivos planos de 

trabalho; IX – fornecer dados para elaboração do orçamento do Centro, ouvido os 

Professores Titulares e os Responsáveis pelas disciplinas que o compõem (UNIRIO, 

1982, p. 18).  



94 

 

 

A UNIRIO oferece atualmente 39 cursos de graduação38, sendo que 24 são bacharelados 

presenciais, onze licenciaturas presenciais e quatro licenciaturas a distância.  

Quanto aos cursos de pós-graduação, estes são 27 cursos de especialização latu  sensu, 

três deles oferecidos a distância, 36 cursos strictu sensu, sendo quinze de mestrado acadêmico, 

onze de mestrado profissional e dez de doutorado.  

A tabela a seguir apresenta um demonstrativo dos cursos existentes na área de Ciências 

Sociais Aplicadas na UNIRIO.  

 

Tabela 2 – Demonstrativo numérico dos cursos de graduação e pós-graduação (strictu sensu) 

na área de Ciências Sociais Aplicadas em relação ao total de cursos existentes na 

UNIRIO 

Nível Total de cursos Área de CSA    Porcentagem (%) 

    

Graduação 39 7 18% 

Pós-graduação 

strictu sensu 

 

36 5 14% 

Total 75 12 32% 

Fonte: Elaboração própria (2020).  

 

A UNIRIO possui doze cursos de graduação e pós-graduação strictu sensu na área de 

Ciências Sociais Aplicada. Desses doze, sete são cursos de graduação (Direito, Administração 

Pública, Arquivologia, Turismo, Museologia, Biblioteconomia e Serviço Social) e cinco de pós-

graduação (Direito, Biblioteconomia, Gestão de Documentos e Arquivos, Museologia e 

Patrimônio, e Ecoturismo e Conservação).  

Seu pessoal é composto por docentes, técnico-administrativo e discentes nas mais 

variadas áreas de conhecimento. O corpo docente é constituído pelos integrantes dos quadros 

permanentes e temporário, conforme previsto no Plano de Carreira do Magistério do Quadro 

Permanente das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, assim como o corpo técnico-

administrativo, previsto no Plano de Carreira Técnico-Administrativa das Instituições Federais 

de Ensino Superior – IFES.  

O corpo discente é composto pelos alunos regulares e especiais. Alunos regulares são 

aqueles matriculados em cursos de educação superior por campo de saber e alunos especiais os 

                                                           
38 Números considerados segundo dados institucionais disponíveis pela UNIRIO de 2018. Disponível em: 

http://www.unirio.br/cursos-1/graduacao. Acesso em: 03 fev. 2020.  
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matriculados em cursos de extensão ou em disciplinas isoladas de cursos de Educação Superior. 

Segundo o ranking universitário da revista Folha (RUF) 2019, a UNIRIO possui, hoje, 13.760 

alunos39.  

  

                                                           
39 Mais informações sobre o ranking no site da Folha. Disponível em: https://ruf.folha.uol.com.br/2019/ranking-

de-universidades/principal/. Acesso em: 3 fev. 2019.  
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6 A TRANSPARÊNCIA ATIVA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PROGRAMAS 

DE PÓS-GRADUAÇÃO (STRICTU SENSU) DA ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLIACADAS DA UFF E DA UNIRIO 

 

Esta seção tem por finalidade apresentar os principais resultados verificados na análise 

do conteúdo ofertado pelos portais eletrônicos dos cursos de graduação e pós-graduação strictu 

sensu da área de Ciências Sociais Aplicadas da UFF e da UNIRIO, à luz do princípio da 

transparência ativa e dos critérios apontados pela Lei de Acesso à Informação.  

Primeiramente, são apresentados os cursos que fazem parte do conjunto do universo da 

pesquisa e resultados obtidos na análise dos portais dos cursos nas universidades. E em seguida, 

as discussões dos resultados e comparações entre as respectivas universidades analisadas.  

 

6.1 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

Conforme exposto na metodologia, o universo da pesquisa engloba os portais dos cursos 

de graduação e pós-graduação (strictu sensu) da área das Ciências Sociais Aplicadas da UFF e 

da UNIRIO. Compõem esse conjunto 31 cursos, sendo onze cursos de graduação e oito de pós-

graduação da UFF e sete cursos de graduação e cinco de pós-graduação da UNIRIO.  

A análise dos portais foi feita entre os dias 24 e 29 de fevereiro de 2020. Dos 31 portais, 

três não puderam ser analisados, pois apresentaram problemas para acesso durante o período de 

realização da pesquisa, que foram os portais dos cursos de graduação em Direito, Economia e 

Comunicação Social da UFF. Todos os outros 28 portais foram analisados.  

Os quadros abaixo apresentam uma listagem dos cursos analisados e seus respectivos 

portais, na UFF e na UNIRIO.  

 

Quadro 1 – Relação dos cursos de graduação e pós-graduação (strictu sensu) que compõem o 

universo da pesquisa na UFF 

Cursos de graduação UFF URL (Endereço eletrônico) 

Direito http://direito.sites.uff.br/ 

Administração  http://sta.sites.uff.br/ 

Economia http://www.faculdadedeeconomia.uff.br/ 

Arquitetura e Urbanismo http://eau.uff.br/ 

Arquivologia http://gci.sites.uff.br/ 

Biblioteconomia e Documentação http://gci.sites.uff.br/ 

http://gci.sites.uff.br/
http://gci.sites.uff.br/
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Cursos de graduação UFF URL (Endereço eletrônico) 

Turismo http://www.turismo.uff.br/ 

Ciências Contábeis http://cienciascontabeis.sites.uff.br/ 

Comunicação Social http://www.comunicacao.uff.br/ 

Serviço Social http://www.ess.uff.br/ 

Desenho Industrial http://engenharia.uff.br/desenho-industrial/ 

Cursos de pós-graduação UFF URL (Endereço eletrônico) 

Administração http://www.ppgad.sites.uff.br/ 

Economia http://www.ppge.uff.br/ 

Direito Constitucional http://ppgdc.sites.uff.br/ 

Arquitetura e Urbanismo http://www.ppgau.uff.br/site/ 

Turismo http://www.ppgtur.uff.br/ 

Ciência da Informação http://ppgci.uff.br/ 

Serviço Social e Desenvolvimento 

Regional  

http://www.ppgssdr.uff.br/ 

Comunicação http://www.ppgcom.uff.br/ 

Fonte: elaboração própria.  

 

Quadro 2 – Relação dos cursos de graduação e de pós-graduação (strictu sensu) que compõem 

o universo da pesquisa na UNIRIO 

Cursos de graduação UNIRIO URL (Endereço eletrônico) 

Administração Pública http://www.unirio.br/unirio/ccjp/escola-de-

administracao-publica 

Arquivologia http://www.unirio.br/arquivologia 

Biblioteconomia http://www.unirio.br/unirio/cchs/eb 

Direito http://www.unirio.br/unirio/ccjp/escola-de-

ciencias-juridicas 

Museologia  http://www.unirio.br/cch/museologia 

Serviço Social http://www.unirio.br/unirio/cchs/ess 

Turismo http://www.unirio.br/cch/escoladeturismologia 

Cursos de pós-graduação UNIRIO URL (Endereço eletrônico) 

Biblioteconomia http://www.unirio.br/ppgb 

Direito http://www.unirio.br/ppgd 

http://www.ppgssdr.uff.br/
http://www.ppgcom.uff.br/
http://www.unirio.br/unirio/ccjp/escola-de-administracao-publica
http://www.unirio.br/unirio/ccjp/escola-de-administracao-publica
http://www.unirio.br/arquivologia
http://www.unirio.br/unirio/cchs/eb
http://www.unirio.br/unirio/ccjp/escola-de-ciencias-juridicas
http://www.unirio.br/unirio/ccjp/escola-de-ciencias-juridicas
http://www.unirio.br/cch/museologia
http://www.unirio.br/unirio/cchs/ess
http://www.unirio.br/cch/escoladeturismologia
http://www.unirio.br/ppgb
http://www.unirio.br/ppgd


98 

 

Cursos de pós-graduação UNIRIO URL (Endereço eletrônico) 

Ecoturismo e Conservação http://www.unirio.br/ccbs/ecoturismo 

Gestão de Documentos e Arquivos http://www.unirio.br/ppgarq 

Museologia e Patrimônio http://www.unirio.br/ppg-pmus/front-page 

Fonte: elaboração própria (2020).  

 

A LAI, em seu artigo 8º, é bastante clara em sua determinação ao declarar à obrigação 

dos órgãos e entidades públicas na divulgação de informações, cujo interesse é de caráter 

coletivo ou geral, em local de acesso fácil, sendo obrigatório ainda à sua divulgação por meio 

de sítios oficiais na internet e a publicação de um conjunto mínimo de informações.  

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) recomenda 

que cada programa de pós-graduação elabore uma página web e que estes devem ter pelo menos 

as seguintes informações: apresentação do programa, com seus objetivos, histórico, área de 

concentração, linhas de pesquisa e outras informações essenciais, tudo isso junto com os links 

pertinentes, que permitam a expansão de cada um desses tópicos, em especial os de linhas e de 

projetos de pesquisa; corpo docente, também com links para os respectivos currículos Lattes e 

para as home pages dos docentes que as mantenham; grade curricular, com o sumário de cada 

disciplina e a respectiva bibliografia, sendo desejável que constem desta última links para os 

textos utilizados que estejam disponíveis na web; atividades previstas para os próximos meses 

(colóquios, seminários, conferências, participação de seus docentes em eventos, sempre com os 

dados precisos e, se possível ainda, o link para alguma página web que informe mais a respeito; 

e condições para seleção nos cursos de pós-graduação do programa40.  

Em termos dos cursos da pós-graduação, a Capes também impõe, anualmente, à 

realização de um relatório que assim como os portais são avaliados por meio da plataforma 

Sucupira, que é uma ferramenta para a coleta de informações, análise e avaliação da pós-

graduação. Ao contrário da pós-graduação, na graduação, uma avaliação é feita pelo MEC de 

quatro a quatro anos, e não há nenhuma recomendação quanto aos portais dos cursos.   

Partindo dessas premissas, foram avaliadas informações referentes a: endereços, 

telefone, horário de atendimento ao público, e-mail, programa das disciplinas/plano de estudo, 

principais cargos e respectivos ocupantes, currículos dos docentes, base jurídica da estrutura 

dos cursos (regimento interno e demais atos normativos), atas de reunião dos órgãos colegiados, 

produções discentes (dos últimos quatro anos) ou o link para acesso ao repositório institucional 

                                                           
40 A respeito da recomendação da Capes quanto aos portais dos cursos de pós-graduação ver  

http://capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/PaginasWeb_ProgramasPosGraduacao.pdf.  

http://www.unirio.br/ccbs/ecoturismo
http://www.unirio.br/ppgarq
http://www.unirio.br/ppg-pmus/front-page
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da universidade, os grupos, projetos e linhas de pesquisa, além das perguntas e respostas mais 

frequentes.  

Nos cursos de pós-graduação, considerou-se também a disponibilização de informações 

referentes aos processos seletivos dos últimos quatro anos (de 2016 a 2019), bolsas de estudos 

e as linhas de pesquisa.  

A disponibilização dessas informações conforme destaca à Capes e a LAI, é 

fundamental para a comunidade acadêmica e para a sociedade. Por meio dessas informações 

não só a comunidade universitária pode saber as decisões tomadas pelos cursos (no caso das 

atas de reunião dos órgãos e das bolsas de estudo) e as quais podem afetá-los, como também 

tornar o conhecimento de qualidade (os trabalhos de conclusão de curso, as teses e dissertações) 

mais acessível a comunidade em geral, inclusive aos alunos de graduação que mais tarde 

poderão se orientar para a pós-graduação.  

 

6.2 A TRANSPARÊNCIA ATIVA DOS PORTAIS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA 

ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UFF 

 

Na análise dos cursos41 de graduação da Universidade Federal Fluminense na busca de 

informação sobre o endereço da unidade ou de setores da unidade foi identificado que dos oito 

cursos42 analisados, todos apresentam em seus portais a referida informação, o que também 

ocorreu com relação às informações sobre telefones e e-mails da unidade ou de setores do curso. 

Em relação à informações sobre os horários de atendimento ao público dos cursos, dos oito 

verificados, seis apresentam essa informação.  

A análise dos portais consistiu ainda na identificação da disponibilização dos programas 

de disciplina dos cursos. Quando a isso, foi verificado que somente dois cursos (Administração 

e Arquitetura e Urbanismo) apresentam essa informação. Os demais seis cursos não dispõem 

da informação, que são os cursos de Arquivologia, Biblioteconomia e Documentação, Turismo, 

Ciências Contábeis, Serviço Social e Desenho Industrial.  

Quanto as informações relativas aos principais cargos e respectivos ocupantes (chefes, 

coordenador, etc), foi constado que apenas um dos oito não disponibiliza essa informação. Os 

                                                           
41 Direito, Administração, Economia, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Biblioteconomia e Documentação, 

Turismo, Ciências Contábeis e Comunicação Social 
42 Três dos portais dos cursos de graduação identificados na pesquisa apresentaram problemas no período de 

realização da análise que foram os do curso de Direito, Comunicação Social e Economia. Por conta disso, foram 

considerados somente os portais em funcionamento no momento da realização, num total de oito cursos de 

graduação. 
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cursos que disponibilizam à referida informação são os de Arquivologia, Biblioteconomia e 

Documentação, Ciências Contábeis, Arquitetura e Urbanismo, Desenho Industrial e Serviço 

Social. No curso de Administração não foi encontrada informação a respeito. 

No que compete a informações sobre a relação nominal e à qualificação profissional do 

corpo docente dos cursos, seis cursos disponibilizam a informação. Os únicos que não dispõem 

de ambas as informações são os cursos de Turismo que, por sua vez, consta somente com a 

relação nominal dos docentes, sem apresentar informação sobre a formação dos mesmos, e o 

de Desenho Industrial. No caso do curso de Serviço Social são encontrados ainda alguns links 

para acesso ao currículo Lattes dos docentes com problemas.  

Algumas da informações encontradas no portal dos cursos, além dos nomes, foram o e-

mail dos docentes no curso de Turismo; o currículo Lattes, no caso dos cursos de Arquivologia 

e de Biblioteconomia e Documentação e o projeto de pesquisa e as publicações dos docentes 

no curso de Arquitetura e Urbanismo.  

No que diz respeito à disponibilização e acesso a documentos normativos do curso como 

regulamentos, regimentos e demais atos cabíveis, apenas quatro cursos disponibilizam algum 

tipo de informação sobre a questão, ao passo que três não disponibilizam à informação (Serviço 

Social, Desenho Industrial, Ciências Contábeis e Administração). No portal do curso de Serviço 

Social, apesar de haver uma aba, esta apresenta somente a mensagem: “em breve” (figura 6). 

 

Figura 6 – Tela da página do portal do Curso de Graduação em Serviço Social da UFF 

 

Fonte: Portal do Curso de Graduação em Serviço Social da UFF (2020).  
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No portal do curso de Turismo, que dispõe da informação, estão disponíveis somente o 

regulamento dos cursos de graduação e o estatuto e regimento geral da UFF. Já no curso de 

Arquitetura e Urbanismo, que também apresenta a informação, somente está disponível no 

portal o regimento específico dessa graduação.  

Dos oito cursos analisados, apenas um disponibiliza os trabalhos de conclusão de curso 

produzidos pelos discentes nos últimos quatro anos43 ou o link para o repositório institucional 

da UFF. O único caso encontrado foi o do curso de Turismo que dispõe do link do repositório. 

Nos demais casos, nem mesmo o link está disponibilizado.  

O fato de haver apenas um curso dentro desse conjunto de cursos é preocupante, pois a 

disponibilização desses trabalhos ou do link do repositório promove à democratização do acesso 

e uso do trabalho científico para além dos muros da instituição.   

A disponibilização de informações de projetos e grupos de pesquisa no portal dos cursos 

foi um outro dado verificado. Sobre isso, constatou-se que em relação aos grupos de pesquisa, 

apenas três cursos disponibilizam a informação em seu portal (Ciências Contábeis, Turismo e 

Serviço Social). Todos os demais (de Administração, Arquivologia, Arquitetura e Urbanismo, 

Desenho Industrial, Biblioteconomia e Documentação) não apresentam informação. No portal 

do curso de Administração, apresenta-se a mensagem: “neste espaço serão inseridos links para 

os vários grupos de pesquisa deste departamento” (figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 A delimitação do tempo de quadro anos (2016 a 2019) para a análise funcionou como uma margem relativa a 

Lei de Acesso à Informação. O propósito foi verificar ao mesmo tempo a situação da transparência após quatro 

anos (considerado a partir de 2016) da lei, e em um cenário mais atual (2019).  
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Figura 7 – Tela da página do portal do Curso de Gradução em Administração da UFF 

 

Fonte: Portal do Curso de Graduação em Administração da UFF (2020).  

 

No que compete aos projetos de pesquisa, esse cenário é similar, com três cursos que 

disponibilizam a informação (Desenho Industrial, Serviço Social e Ciências Contábeis) e cinco 

que não disponibilizam (os de Turismo, Arquivologia, Arquitetura e Urbanismo, Administração 

e Biblioteconomia e Documentação). 

Observou-se também a disponibilização das atas das reunião dos órgãos colegiados dos 

cursos. Dos oito cursos, apenas um (o curso de Administração) apresenta a informação. As  

únicas menções nos portais relacionadas aos órgãos colegiados foram nos cursos de Serviço 

Social e de Desenho Industrial – ainda assim, em nenhum dos casos havia as atas.  

No caso do portal do curso de Serviço Social estão disponíveis a estrutura do colegiado 

do curso, com o nome do presidente, os dos seus titulares e suplentes e também o calendário 

com as datas e os horários das reuniões de março e julho apenas de 2018, assim como as 

atribuições do colegiado, a sua composição e o seu tempo de renovação. Quando ao curso de 

Desenho Industrial, apesar de haver uma aba com a denominação “Colegiado”, as informações 

disponibilizadas são relacionadas a notícias, (como colação de grau, cerimônia de acolhimento 

estudantil etc.) e não aquelas voltadas a questões próprias do colegiado (reuniões, atas etc.). 

Nesse caso, a aba é utilizada como um banco de dados de alimentação de notícias relacionadas 

a questões pertinentes ao curso. Isso pode ser visto na figura abaixo: 
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Figura 8 – Tela da página do portal do Curso de Gradução em Desenho Industrial da UFF 

 

Fonte: Portal do Curso de Graduação em Desenho Industrial da UFF (2020).  

 

O último ponto analisado é a disponibilização de perguntas e respostas frequentes. Em 

relação à questão foi verificado que somente dois cursos (o de Turismo e Ciências Contábeis) 

disponibilizam esse tipo de recurso em seu portal. No portal do curso de Turismo, apresenta-se 

uma seção FAQ (perguntas e respostas) a respeito de dispensa de disciplina, o que demonstra 

que essa informação é de alguma forma de constante interesse para os alunos.  

 

6.3 A TRANSPARÊNCIA ATIVA DOS PORTAIS DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTU SENSU DA ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UFF 

 

Em relação à disponibilização do endereço dos programas de pós-graduação da UFF, 

foram verificados que em todos os oito cursos44 de pós-graduação analisados estão disponíveis 

os endereços. O mesmo acontece em relação às informações sobre telefones e e-mail dos cursos. 

No entanto, quanto ao horário de funcionamento ao público, dentre os oito cursos analisados, 

três não disponibilizam essa informação (Direito Constitucional, Administração e Arquitetura 

e Urbanismo).  

                                                           
44 Administração, Economia, Direito Constitucional, Arquitetura e Urbanismo, Turismo, Ciência da Informação, 

Serviço Social e Desenvolvimento Regional e Comunicação 



104 

 

Quanto à disponibilização de informação sobre os programas das disciplinas, todos os 

oito cursos apresentam esse quesito em seus portais. No curso de Economia estão disponíveis 

além do programa, a estrutura curricular, o quadro de salas do segundo semetre de 2016. a 2019. 

e o calendário do programa (2016.1 a 2019. 2). O curso de Ciência da Informação disponibiliza 

ainda o fluxograma das disciplinas, em pdf.  

A informação a respeito dos principais cargos e principais ocupantes (chefes, secretária, 

coordenadores), foi encontrada em seis cursos, sendo exceção, os programas de Serviço Social 

e de Comunicação. Ainda assim, em muitos casos a informação divulgada pelos portais 

apresenta variações quanto ao nível hierárquico dos cargos e seus respectivos ocupantes – o 

curso de pós-graduação em Turismo disponibiliza informações sobre o coordenador, o vice e o 

secretário, o de Economia, somente informações sobre o coordenador, como nome, a sala e o 

telefone, o de Administração, disponibiliza também além dos nomes e contatos, a formação 

acadêmica, os grupos de pesquisa que integram e as áreas de interesse do coordenador e do vice 

coordenador.  

No que diz respeito às informações sobre a relação nominal e qualificação do corpo 

docente, verificou-se que todos os cursos disponibilizam a informação. Como no caso das 

informações sobre os cargos, a referida informação também é disponibilizada de maneira 

desacorde pelos cursos. Com relação ao curso de pós-graduação em Direito Constitucional, 

junto com o nome do docente e o link para o seu currículo Lattes, estão disponíveis ainda 

informações sobre seus artigos e livros publicados, como mostra a figura 9. O curso de pós-

graduação em Comunicação disponibiliza além do nome, formação acadêmica e link do 

currículo Lattes, os grupos de pesquisa dos docentes. 
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Figura 9 – Tela da página do portal do Curso de Pós-Graduo fatoção em Direito Constitucional 

da UFF 

 

Fonte: Portal do Curso de Pós-Graduação em Direito Constitucional da UFF (2020).  

 

Foi analisada também a disponibilização de informações sobre as linhas de pesquisa dos 

cursos nos portais. Em todos os cursos a informação está presente.  

Já em relação às informações relacionadas aos regimentos e regulamentos, foi visto que 

sete cursos disponibilizam informação. O único portal que não o faz é o de Arquitetura e 

Urbanismo.  

Como algumas informações disponibilizadas pelos demais cursos tem-se, no caso de 

Turismo, o regimento interno do programa e o regulamento para os programas de pós-

graduação. Quando ao de Direito Constitucional são disponibilizados, além do regimento 

interno, as resoluções, como as referentes ao aproveitamento de disciplinas, além de algumas 

portarias (de 2014 a 2016), disponíveis no formato pdf. No curso de Comunicação, que também 

disponibiliza à informação, o regimento, por sua vez, encontra-se disponibilizado na sub-aba 

“Documentos” junto com outros formulários, conforme pode ser visto na figura 10 a seguir: 
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Figura 10 – Tela da página do portal do Curso de Pós-Graduação em Comunicação da UFF 

 

Fonte: Portal do Curso de Pós-Graduação em Comunicação da UFF (2020).  

 

A análise dos portais com relação à disponibilização dos trabalhos desenvolvidos pelos 

discentes ou do link para o repositório institucional da UFF, dos últimos quatro anos, constatou 

que, diferentemente dos cursos de graduação, somente dois cursos de pós-graduação (Serviço 

Social e Arquitetura e Urbanismo) não disponibilizam a informação. Há, contudo, casos em que 

a informação disponibilizada está incompleta e/ou indisponível para acesso. Esse é o caso do 

curso de pós-graduação em Economia que, embora disponibilize as teses de doutorado de 2013 

a 2017 e as dissertações de 1991 a 2017, nem todas são, de fato, acessíveis. No caso do curso 

de Ciência da Informação, estão listados os autores, títulos e orientadores e também 

disponibilizado o link para o repositório institucional da UFF.  

No caso de Serviço Social, não há informações sobre os últimos quatro anos (2016-

2019). Só está disponível para acesso no portal uma listagem das dissertações – com um o 

resumo, título, autor e orientador –, em pdf, relativa às pela turma de 2012, 2013 e 2014.  

Das informações condizentes aos grupos e projetos de pesquisa, foi verificado que 

somente quatro cursos (de Comunicação, Serviço Social, Turismo e Administração) informam 

os grupos de pesquisa e três (Serviço Social, Turismo e Administração) os projetos de pesquisa. 

Nos demais, não foi encontrada nenhuma informação tanto sobre os grupos quanto os projetos 

de pesquisa. Os dois únicos cursos que disponibilizam ambas as informações são o de Turismo 

e o de Administração.  
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No portal do curso de Turismo estão disponíveis os grupos e os projetos de pesquisa 

encerrados e os em funcionamento; ao passo em que no de Administração estão disponíveis, 

além dos grupos e projetos de pesquisa, informações sobre o programa de iniciação científica 

(junto com resumo de cada projeto e especificação do bolsista) e o programa de tutoria (com o 

edital e ementa de 2017 em pdf). 

Também foram observados na análise a disponibilização de informações sobre editais, 

inscrições e resultados dos processos seletivos dos últimos quatro anos. Dentre os oito cursos, 

três deles (os de Administração, Economia e Turismo) disponibilizam a informação em seus 

portais. Os outros cinco (os de Comunicação, Ciência da Informação, Arquitetura e Urbanismo, 

Direito Constitucional e Administração) não dispõem da informação.  

O curso de Turismo, contudo, é o único que dispõe de todos os quatro anos. Nos demais 

casos são encontradas informações referentes à partes desses anos. No curso de Serviço Social, 

a exemplo, só estão disponíveis as informações sobre os editais de 2018.  

Considerando a relevância dessa informação para a análise da pesquisa, foi analisada a 

disponibilização de informações referente à concessão de bolsas de estudo (como a relação dos 

candidatos com bolsas e duração das bolsas). Só três cursos disponibilizam essa informação: 

Economia, Turismo, Arquitetura e Urbanismo. 

O curso de Arquitetura e Urbanismo é o que mais dispõe informações. Além da relação 

dos bolsistas com o nome, o tipo de bolsa e o período de concessão do mestrado e doutorado – 

conforme pode ser visto na figura 11 –, está disponível também a relação das bolsas auxílios 

discentes e docentes usadas em eventos (de 2012-2015).  
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Figura 11 – Tela da página do portal do Curso de Pós-Graduação em Turismo da UFF 

 

 Fonte: Portal do Curso de Pós-Graduação em Turismo da UFF (2020).  

 

O portal do curso de Economia disponibiliza uma tabela com a previsão de distribuição 

de bolsas de 2016 a 2018 (do mestrado e do doutorado), dividida pelo ano, turma e instituição 

de fomento. No caso do portal de Comunicação, apesar de haver uma subaba com a 

denominação “Bolsas”, não há nenhuma informação disponível sobre o assunto.  

Em relação à disponibilização pelos portais das atas de reunião dos órgãos colegiados, 

dos oitos cursos, dois disponibilizam essa informação em seus portais: o curso de Economia e 

Direito Constitucional. No portal do curso de Economia estão disponíveis as atas das reuniões 

do colegiado, em pdf, de 2011 a 2019, estando nesse último ano, até o momento da pesquisa, 

disponíveis as de fevereiro e de março. O portal de Direito, por outro lado, apesar de dispor da 

informação, apresenta lacunas na disponibilização das atas. Há casos em que estão disponíveis 

apenas alguns meses de determinados anos. Além das atas das reuniões extraordinárias do 

colegiado do curso, são disponibilizadas também até o momento da pesquisa, as atas da 

comissão organizadora dos processos seletivos de 2010 a 2019, com fim no mês de março de 

2019, tanto no formato pdf quanto doc. Apesar desses dados representarem um avanço em 

relação aos cursos de graduação, ainda é ínfimo o número de cursos que disponibilizam as atas 

em seus portais. 
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Assim como nos cursos de graduação, também foi objeto de análise a disponibilização 

das perguntas e respostas frequentes. Dentre os oito cursos, somente um (o de Administração), 

dispõe dessa informação (figura 12).  

 

Figura 12 – Tela da página do portal do Curso de Pós-Gradução em Administração da UFF 

 

Fonte: Portal do Curso de Pós-Graduação em Administração da UFF 

 

6.4 A TRANSPARÊNCIA ATIVA DOS PORTAIS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA 

ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIRIO 

 

A análise dos portais dos cursos de graduação da Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro em relação a informação sobre o endereço da unidade ou de setores da unidade 

dos cursos demonstrou que nos sete cursos45 analisados, em todos foi encontrado à referida 

informação. O mesmo também aconteceu com as informações sobre os telefones e e-mails dos 

cursos.  

Na grande maioria dos portais dos cursos de graduação da UNIRIO também foi possível 

encontrar informações sobre o horário de atendimento ao público. A única exceção foi o curso 

de Administração Pública. Nos demais (Direito, Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia, 

Turismo e Serviço Social) foi possível ter acesso à informação.  

                                                           
45 Administração Pública, Arquivologia, Biblioteconomia, Direito, Museologia, Serviço Social e Turismo. 
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No tocante às informações sobre os programas das disciplinas, apenas um curso não 

disponibiliza a informação (Museologia). Nos outros seis, a informação encontra-se disponível 

para acesso nos portais. A única informação disponível no curso de Museologia é o fluxograma 

das disciplinas. No entanto, apesar do portal apontar para os programas das disciplinas, não há 

link para acesso (figura 13).  

 

Figura 13 – Tela da página do portal do Curso de Graduação em Museologia da UFF 

 

Fonte: Portal do Curso de Graduação em Museologia da UNIRIO (2020).  

 

A respeito da informação sobre os principais cargos e respectivos ocupantes (da chefia, 

coordenação, etc.) na hierarquia dos cursos, observou-se que apenas o portal de Serviço Social 

não dispõe da informação. Nos cursos de Direito, Turismo, Museologia, Arquivologia, 

Biblioteconomia e Administração Pública, a informação encontra-se disponibilizada.  

Quanto à informação sobre a os nome e qualificação acadêmica dos docentes dos cursos, 

dos sete cursos, apenas quatro dispõem da informação. Nos outros dois, o de Direito e o de 

Administração Pública, até o momento da pesquisa, só foi possível o acesso à informação 

referente ao nome, no primeiro caso, e no segundo, além do nome, a titulação. No portal de 

Administração também está disponibilizado o regime de horas do corpo docente.  

No caso da disponibilização de informação sobre os documentos regulamentários dos 

cursos de graduação, foi possível observar que só três cursos disponibilizam essa informação 
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(Direito, Biblioteconomia e Serviço Social). Quanto aos outros (Administração, Arquivologia, 

Museologia e Turismo) não foi encontrada a informação.  

Considerando a disponibilização dos trabalhos de conclusão de curso desenvolvidos 

pelos discentes nos últimos quatro anos ou o link para o repositório, a análise feita dos portais 

identificou que a maioria dos cursos disponibiliza a referida informação. Cinco cursos dispõem 

dos trabalhos, ao passo em que dois (Administração Pública e Museologia) não. No caso de 

Biblioteconomia, apesar de estarem disponíveis os trabalhos desde 2014 até 2018, há links 

inativos.  

O curso de Arquivologia, contudo, somente disponibiliza os trabalhos de 2017 a 2019. 

Além disso, há ainda uma listagem, em pdf, com os trabalhos desses anos, contendo os autores, 

os títulos, orientadores e avaliadores, e também outros trabalhos disponíveis no próprio portal 

em pdf. No portal de Turismo, embora estejam disponíveis as informações sobre os trabalhos 

(autor, título e orientador), mas não se permite o acesso a esses ou se disponibiliza o link para 

acesso ao repositório da instituição (figura 14).   

 

Figura 14 – Tela do Portal do Curso de Graduação em Turismo da UNIRIO 

  

Fonte: Portal do Curso de Graduação em Turismo da UNIRIO 

 

Quanto a informações relativas a grupos e projetos de pesquisa, notou-se que, no que 

diz respeito aos grupos de pesquisa, apenas um curso dispõe dessa informação que é o de 
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Serviço Social. No caso de Arquivologia, Direito, Biblioteconomia, Museologia, Turismo e 

Administração, nenhum dispõe da informação. 

Em relação aos projetos de pesquisa, os cursos que dispõem dessa informação são os de 

Direito, Turismo e Biblioteconomia. No caso de Biblioteconomia, estão disponíveis os projetos 

de pesquisa vigentes, com título, nome do seu coordenador e ano de referência. Além disso, há 

um link que permite o acesso ao Portal da Pesquisa da UNIRIO com o acompanhamento dos 

projeto, as especificações dos bolsistas participantes, fonte de financiamento etc.. O portal de 

Turismo, além dos projetos de pesquisa (com os títulos, os nome dos participantes e 

coordenação), dispõe ainda os de extensão, do mesmo modo que os de pesquisa. 

Quanto à disponibilização das atas de reunião dos órgãos colegiados, foi identificado 

que dos sete cursos, as atas só estão disponíveis em um portal, o de Arquivologia. Nele, estão 

dispostas, em pdf, as atas das reuniões do colegiado de 1992 a 2001 e as atas de novembro de 

2006 a abril de 2017 e dessa a dezembro de 2019, até o momento da pesquisa, conforme visto 

na figura 15. Também estão dispostas no portal, o calendário das atividades do órgão colegiado 

de 2019, as atas das reuniões do Núcleo Docente do curso, de março de 2016 a setembro de 

2019, e as atas das reuniões da Comissão Interna de Avaliação do Curso (CIAC), de novembro 

de 2017 a abril de 2018, tudo digitalizado no formato pdf.  
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Figura 15 – Tela do Portal do Curso de Graduação em Arquivologia da UNIRIO 

 

Fonte: Portal do Curso de Graduação em Arquivologia da UNIRIO (2020). 

 

Como último objeto da análise dos cursos de graduação da UNIRIO, foi observada à 

disponibilização das perguntas e respostas mais frequentes – o único portal que dispõe dessas 

informações é o de Arquivologia.  

 

6.5 A TRANSPARÊNCIA ATIVA DOS PORTAIS DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTU SENSU DA ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIRIO 

 

A análise dos portais dos cursos de pós-graduação da UNIRIO quanto ao endereço dos 

cursos, apontou para a presença da informação em todos os cinco portais46. Isso ocorreu também 

no caso das informações relativas aos telefones e e-mails dos programas dos cursos.  

Sobre os horários de atendimento ao público, a divulgação da informação ocorreu em 

três dos cinco cursos avaliados na pesquisa. Os dois cursos que não dispõem da informação são 

os de Direito e de Museologia e Patrimônio.  

Todos os portais, no entanto, dispõem informações sobre os programas das disciplinas. 

No de Direito, a informação está disposta direto no próprio portal, que dispõe também a grande 

                                                           
46 Direito, Gestão de Documentos e Arquivos, Ecoturismo e Conservação, Biblioteconomia e Museologia e 

Patrimônio 
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curricular. O mesmo acontece em relação ao de Gestão de Documentos e Arquivos, que 

disponibiliza a informação diretamente na página do portal, bem como também a organização 

curricular. No caso de Museologia e Patrimônio, essa informação está disposta para acesso no 

formato pdf desde do primeiro semestre de 2015 até o segundo de 2019. No entanto, só é 

possível ter o acesso aos programas das disciplinas do segundo semestre de 2017 ao segundo 

de 2019 – os demais anos apresentam erros, quando acessados os links.  

Como um outro ponto observado nos portais, a verificação dos principais cargos e seus 

respectivos ocupantes apontou para a disponibilização dessa informação em quatro dos portais  

(Biblioteconomia, Gestão de Documentos e Arquivos, Direito e Ecoturismo e Conservação). O 

portal de Museologia e Patrimônio, é o único que não dispõe dessa informação.  

Quanto ao de Gestão de Documentos e Arquivos, estão dispostos na sua página principal 

os ocupantes dos cargos de coordenadora do programa, o de coordenadora substituta, secretário 

e ainda a composição da Comissão Executiva do Programa. No de Ecoturismo e Conservação, 

as informações disponibilizadas são referentes ao coordenador e secretário. O de Direito, por 

outro lado, dispõe as informações sobre o coordenador do Programa e do curso de mestrado.  

As informações referentes à relação nominal e à qualificação do corpo docente foram 

disponibilizadas em todos os portais analisados. No caso de Gestão de Documentos e Arquivos, 

estão dispostos, além dos nomes e dos links para o currículo Lattes dos professores, as 

produções técnicas e bibliográficas, os projetos de pesquisa no Programa, capítulos de livros 

publicados, apresentação de trabalhos e o e-mail (figura 16). No de Direito são disponibilizados 

o nome, o e-mail e currículo Lattes, e no de Biblioteconomia, a relação dos nomes com link 

direto para o currículo Lattes. 
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Figura 16 – Tela do Portal do Curso de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivos 

da UNIRIO 

 

Fonte: Portal do Curso de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivos da UNIRIO (2020).  

 

Quanto à enunciação das linhas de pesquisa, a informação está disponível em todos os 

portais. O mesmo não aconteceu em relação à regulamentos e normas dos cursos. Quatro cursos 

dispõem da informação, sendo o de Ecoturismo e Conservação a única exceção. O de 

Museologia e Patrimônio dispõe o regulamento geral do programa, com acesso no formato doc. 

e no de Biblioteconomia, o regimento do curso de mestrado está disponível em pdf.  

Com relação à disponibilização dos trabalhos produzidos pelos discentes do curso nos 

últimos quatros anos (2016-2019) ou o link para acesso ao repositório, a análise identificou que 

em todos os cursos estão dispostos os trabalhos, mas nem todos relacionados aos últimos quatro 

anos. O curso de Biblioteconomia, como exceção, dispõe dos trabalhos de 2014 a 2018, com o 

autor, a data de defesa e orientador e ainda link para acesso em pdf. No caso do portal de 

Ecoturismo e Conservação, estão dispostas as dissertações de 2018 e duas do ano de 2019, com 

acesso em pdf, uma vez que o mesmo teve seu ano de criação em 2015 e seu início letivo em 

2016. Nos demais, a informação não atende a todos os anos. É o que ocorre no portal do curso 

de Gestão de Documentos e Arquivos que só dispõe os trabalhos de 2012 (seu ano de criação) 

a 2017. 

O curso de Direito, embora disponibilize um link para acesso às dissertações de 2015 a 

2019, somente dispõe dos trabalhos de 2017 até 2019. No caso ainda de 2019, só está disponível 
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uma única dissertação, em pdf. Quanto a 2014, 2015 e 2016, apesar de haver um link, há apenas 

a mensagem “atualmente não existem itens nessa pasta”, que pode ser vista na figura 17: 

 

Figura 17 – Tela do Portal do Curso de Pós-Graduação em Direito da UNIRIO 

 

Fonte: Portal do Curso de Pós-Graduação em Direito (2020).  

 

Nenhum dos portais disponibiliza informação sobre os grupos de pesquisa. Já no que 

compete aos projetos de pesquisa, essa situação é diferente: três dos cinco cursos dispõem da 

informação em seus portais (Museologia e Patrimônio, Biblioteconomia e Gestão de 

Documentos e Arquivos). O curso de Biblioteconomia disponibiliza, conforme as linhas de 

pesquisa, os projetos com a descrição, o nome do coordenador e o título direto no próprio portal. 

O de Gestão de Documentos e Arquivos, por outro lado, além da descrição, coordenação e 

título, registra também as datas de início e vigência dos projetos.  

A análise dos portais quanto aos processos seletivos ocorridos nos últimos quatro anos 

identificou que, com relação aos últimos quatro anos (2016-2019), todos disponibilizam essa 

informação. No entanto, a informação, apesar de disposta pelos cursos, da mesma forma como 

com os trabalhos discentes, não abarca todos anos averiguados.  

O curso de Gestão de Documentos e Arquivos, como exceção, dispõe dos editais, com 

os resultados de cada etapa dos processos seletivos, em pdf, de 2012 a 2019. Por outro lado, o 

de Biblioteconomia, disponibiliza os editais com os seus respectivos resultados apenas de 2014, 
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no formato jpg, e os de 2017 e 2018, no formato pdf. O de 2019, que também está disponível, 

apresenta somente o edital, em pdf. 

Em relação ao portal do curso de Museologia e Patrimônio, estão disponíveis, no que 

compete a esses anos, os editais e resultados de 2018 dos processos seletivos do mestrado, nos 

formatos doc, jpg e pdf. E dos processos do doutorado, estão disponíveis apenas os de 2019 e 

2020, ainda que o curso de doutorado tenha sido criado em 2011 e o de mestrado em 2006.  

No portal do curso de Ecoturismo e Conservação, apesar de estarem dispostos de 2016 

até 2019, só são estão dispostos os editais e resultados de 2017 e 2018. No de 2016, contudo, 

só está disponível para acesso o edital, em pdf.  

Quanto a bolsas,47somente um dos dois cursos considerados dispõe de informações 

(Museologia e Patrimônio). Entretanto, este declara apenas a quantidade de bolsas por curso 

(mestrado e doutorado) e turmas em que essas estão distribuídas, não identificando quem as 

recebeu, não sendo possível saber se a informação é atual ou se está desatualizada. Além disso, 

também são disponibilizados os critérios de distribuição das bolsas e dos recursos repassados 

pela Capes em 2018.   

Sobre as atas de reunião dos órgãos colegiados nos cursos de pós-graduação, somente o 

curso de Gestão de Documentos e Arquivos as dispõe. Portanto, dos cinco avaliados, apenas 

um dispõe da informação. No portal do curso em questão estão dispostas as atas, digitalizadas, 

da 1ª até a 37ª sessão, em pdf, sendo a primeira de 2012 e a última de 2019. Também estão 

dispostas as atas das reuniões extraordinárias de 2018 (uma) e de 2019 (duas).  

Quanto à disponibilização das perguntas frequentes pelos portais, apenas dois portais o 

fazem (o de Gestão de Documentos e Arquivos e o de Ecoturismo e Conservação), conforme 

visto na figura 18 abaixo.   

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
47 Uma vez que os cursos de Gestão de Documentos e Arquivos, Ecoturismo e Conservação e Biblioteconomia 

são mestrados profissionais, estes não oferecem bolsas de estudo. Dessa forma, com relação a esse quesito foram 

considerados a análise dos cursos de Direito e de Museologia e Patrimônio.  
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Figura 18 – Tela do Portal do Curso de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivos 

da UNIRIO 

 

Fonte: Portal do Curso de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivos da UNIRIO (2020).  

 

6.6 RESUMO DA ANÁLISE DOS PORTAIS  

 

O quadro abaixo traz um resumo da análise feita, apresentando os itens, listados na 

legenda, verificados em cada um dos portais. Como observado no quadro 3, nenhum dos portais 

possui todos itens avaliados por meio do princípio da transparência ativa, na pesquisa.  

 

Quadro 3 – Resultados da análise da transparência ativa dos cursos de graduação e pós-

graduação strictu sensu da área de Ciências Sociais Aplicadas da UFF e da 

UNIRIO 

 CONTEÚDO/INFORMAÇÃO 

Graduação UFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Direito Não foi analisado 

Administração S S S N S N S N N N N S N    

Ciências Contábeis S S S S N S S N N S S N S    

Economia Não foi analisado 

Arquitetura e Urbanismo S S S N S S S S N N N N N    

Arquivologia S S S S N S S S N N N N N    

Biblioteconomia e Docum. S S S S N S S S N N N N N    

Turismo S S S S N S N S S S N  S    

Serviço Social S S S S N S S N N S S N N    

Comunicação Social Não foi analisado 

Desenho Industrial  S S S S N S N N N N S N N    
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 CONTEÚDO/INFORMAÇÃO  

Pós-Graduação UFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Direito Constitucional S S S N S S S S S N N S N N N S 

Administração S S S N S S S S S S S N S S N S 

Economia S S S S S S S S S N N S N S S S 

Arquitetura e Urbanismo S S S N S S S N N N N N N N S S 

Ciência da Informação  S S S S S S S S S N N N N N N S 

Turismo S S S S S S S S S S S N N S S S 

Serviço Social  S S S S S N S S N S S N N N N S 

Comunicação S S S S S N S S S S N N N N N S 

Graduação UNIRIO                 

Direito S S S S S S N S S N S N N    

Administração Pública S S S N S S N N N N N N N    

Arquivologia  S S S S S S S N S N N S S    

Biblioteconomia S S S S S S S S S N S N N    

Museologia S S S S N S S N N N N N N    

Turismo S S S S S S S N S N S N N    

Serviço Social S S S S S N S S S S N N N    

Pós-graduação UNIRIO                 

Direito  S S S N S S S S S N N N N S N S 

Gestão de Docum. e Arq.  S S S S S S S S S N S S S S N S 

Biblioteconomia S S S S S S S S S N S N N S N S 

Museologia e Patrimônio  S S S N S N S S S N S N N S S S 

Ecoturismo e Conservação S S S S S S S N S N N N S S N S 

Total de cursos que 

dispõem da informação 
28 28 28 20 21 23 24 18 17 9 12 5 6 8 9 13 

Fonte: Elaboração própria (2020). 1- Disponibiliza o endereço; 2 - Disponibiliza o telefone; 3 - Disponibiliza o e-

maill; 4 - Disponibiliza o horário de atendimento ao público; 5 - Fornece os programas das disciplinas; 6 - Fornece 

os cargos e respectivos ocupantes principais; 7 - Fornece os nomes e qualificação dos docentes; 8 - Disponibiliza 

documentos e atos normativos; 9 - Fornece os trabalhos discentes dos últimos quatro anos ou o link para o 

repositório; 10 - Dispõe dos grupos de pesquisa; 11 - Dispõe dos projetos de pesquisa; 12 - Fornece atas de reunião 

dos órgãos colegiados; 13 - Disponibiliza as perguntas e respostas frequentes; 14 - Dispõe das etapas e resultados 

dos processos seletivos de 2016 a 2019; 15 - Disponibiliza informações das bolsas de estudo; 16 - Disponibiliza as 

linhas de pesquisa.   

 

6.7 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PORTAIS  

 

Os dados sugerem que, do ponto de vista da transparência ativa, há disparidades entre 

as informações disponibilizadas pelos cursos de graduação e pelos de pós-graduação nas duas 

instituições. De modo geral, a maioria dos portais apresentou problemas na transparência ativa 

de informações. 

Apesar de informações importantes já estarem sendo disponibilizadas pelos cursos e 

programas, certas informações de interesse público estão sendo deixadas de lado, tais como as 

decisões tomadas pelos colegiados dos cursos. Essa ocorrência, ao que parece, é maior nos 

cursos de graduação do que nos de pós-graduação.  
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No que correspondem aos programas de pós-graduação, apesar de determinados cursos 

disponibilizarem essa informação, não é algo generalizado, mas sim, bastante desigual. O 

mesmo acontece com outras informações, como as relacionadas a bolsas oferecidas pelos 

cursos. 

A questão da arquitetura da informação48 dos portais foi um dos fatores que mais afetou 

a transparência ativa das informações pelos cursos, principalmente, em relação aos cursos de 

graduação da UFF, onde a situação de determinados portais mostrou-se bastante grave. Foram 

identificadas situações em que informações relacionadas a um determinado assunto não se 

encontravam dispostas no local indicado ou que, ainda que presentes, estivessem em locais 

diferentes. Da mesma forma, houve casos em que a arquitetura do portal apresenta-se confusa, 

nada prática e de difícil compreensão, com informações divididas em seções e subseções, o que 

dificultava o seu acesso.  

Em muitos casos, os portais não funcionam como uma plataforma para à transparência 

e disponibilização de informações, mas como um repositório de dados, em que apenas se inclui 

informações novas, sem se preocupar de que forma elas estão disponibilizadas e se são, de fato, 

acessíveis.  

A ausência de indicadores de atualização como a data e os horários de atualização dos 

portais foi também um dos pontos que dificulta a transparência ativa das informações. Em 

diversos portais, por exemplo, não foi possível determinar se as informações estavam ou não 

atualizadas.  

Da mesma forma, a presença de categorias genéricas com a denominação “documentos” 

contendo formulários de bolsas, regimento interno do curso e outros documentos diversos, bem 

como categorias criadas – e, em desuso – com informações dispostas na aba “notícias”, ao invés 

daquela a qual a informação caberia, foram também alguns dos problemas identificados.  

 

6.8 PERFIL DOS CURSOS  

 

A partir da análise dos portais foi possível ver de que forma cada curso se comporta em 

relação à transparência ativa das informações. Nesse sentido, foram constatadas inconsistências 

                                                           
48 A arquitetura da informação tem como finalidade à organização da informação no ambiente digital de modo a 

permitir que os usuários possam não só navegar como encontrá-la de forma organizada, além de analisar os 

caminhos percorridos pelo usuário para chegar a informação desejada. Nesse sentido, serve para adequar a 

estrutura de navegação e de busca de informações conforme os objetivos do website e as necessidades dos 

usuários (AUGUSTO; LUZ, 2014). Em outras palavras, garantir um fluxo efetivo de informações por meio do 

desenho do ambiente digital.    
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nas iniciativas de transparência ativa por parte dos cursos de graduação e dos programas de pós-

graduação em ambas universidades.  

No nível dos cursos de graduação, os cursos de Ciências Contábeis e de Turismo são os 

que mais dispõem de informações de interesse público na UFF, enquanto na UNIRIO, esses 

cursos são o de Arquivologia e o de Biblioteconomia. Quanto à pós-graduação strictu sensu, 

destacam-se os cursos de Turismo, na UFF, e o de Gestão de Documentos e Arquivos, na 

UNIRIO.  

Quanto ao cursos que menos dispõem de informações, no que competem à graduação, 

destacam-se os de Administração e de Desenho Industrial, na UFF, e Administração Pública, 

na UNIRIO. Já em termos da pós-graduação strictu sensu, esses cursos são o de Arquitetura e 

Urbanismo, no caso da UFF, e o de Direito e o de Museologia e Patrimônio, na UNIRIO49.  

Em maior número, o conteúdo dos portais analisados tem em sua composição o destaque 

para as informações de cunho primariamente acadêmico, relativas a questões próprias de ensino 

dos cursos, isto é, endereços, telefones, e-mail, regimentos, programas das disciplinas, docentes 

etc.. No entanto, esse cenário não se mantem no que corresponde às informações de cunho 

administrativo, relativas às ações e decisões internas tomadas pelos cursos, como aquelas 

ligadas às bolsas de estudo e às decisões dos órgãos colegiados, o que torna questionável a falta 

de enfoque neste componente, tendo em vista a LAI.   

Quanto à disponibilização das atas de reunião dos órgãos colegiados, por exemplo, só 

cinco (18%) dos 28 cursos analisados, possuem as atas das reuniões disponívelis para acesso 

em seus portais. O mesmo acontece em relação a perguntas freqüentes, em que somente 21% 

dos cursos dispõem dessa opção.  

Percebeu-se, portanto, que não há parâmetros para a escolha das informações que serão 

disponibilizadas, independentemente do que determina a legislação. A decisão fica a critério de 

cada curso e programa de pós-graduação.  

Conforme os dados levantados sobre a transparência ativa dos portais dos cursos de 

graduação e pós-graduação (strictu sensu) da área de Ciências Sociais Aplicadas, podemos 

afirmar que a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro – no que compete às suas estruturas administrativas – não estão cumprindo com 

eficiência a legislação vigente, no que tange à transparência ativa das informações públicas de 

interesse coletivo ou geral. Sendo assim, os resultados das análises indicam que em ambas as 

instituições os cursos de graduação e de pós-graduação não estão agindo de forma proativa na 

                                                           
49 No caso dos cursos de pós-graduação da UNIRIO desconsiderou-se, nessa análise, a disponibilização de 

informações relacionadas a bolsas já que apenas dois cursos do conjunto analisado ofertam bolsas de estudo.  
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divulgação de informações, visto que há casos em que nem o mínimo estipulado legalmente 

está sendo disponibilizado.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da história do Brasil, o Estado tem privilegiado o sigilo. Foi somente com a 

LAI, implementada depois de quase três décadas de democratização, que esse panorama 

começou a mudar, despontando um novo caminho para à transparência e o acesso à informação 

pública no cenário brasileiro. Contudo, passados sete anos, a aplicação dos princípios que 

favorecem a transparência e o acesso às informações do Estado permanece incompleta.  

Várias pesquisas têm apresentado esse diagnóstico e algumas têm evidenciado modestas 

melhorias no cumprimento desses princípios. Como instituições implicadas nesse cenário, as 

universidades federais públicas enfrentam ainda dificuldades na sua implantação, sobretudo do 

ponto de vista da administração e gestão interna das instituições. 

A presente pesquisa teve como objetivo principal verificar como estão os cenários da 

transparência ativa dos cursos de graduação e pós-graduação, strictu sensu, da área de Ciências 

Sociais Aplicadas da UFF e da UNIRIO.   

Para o alcance desse objetivo geral, foram estabelecidos cinco objetivos específicos. O 

primeiro foi definir os conceitos de transparência e de informação pública, que considerou ainda 

a definição do conceito de informação, segundo o viés da Ciência da Infomação. Atendeu-se a 

esse objetivo com a seção 2 que abordou às discussões e definições de estudiosos sobre os 

conceitos e a sua definiação na pesquisa.  

Como segundo objetivo específico, propôs-se contextualizar o histórico do direito de 

acesso à informação, no Brasil e no mundo. Cumpriu-se esse objetivo com a contextualização 

da história do direito de acesso à informação pública – no Brasil e no mundo –, e das condições 

que propiciaram a sua gênese e estatuto legal anterior ao nascimento desta noção, apresentado 

na seção 3. A analise permitiu inferir que em termos de transparência e acesso às informações 

públicas, o Brasil evidenciou um certo atraso em relação à maioria dos paises, necessitando 

quase três décadas – após a democratização do país – para a implementação de legislação 

regulando a questão.  

O terceiro objetivo específico da pesquisa consistiu na discussão do papel exercido pelas 

universidades federais no acesso à informação pública. Foram discutidas ainda o panorama da 

transparência no Brasil, e também nas universidades, assim como o histórico de criação dessas 

instituições no país. Atendeu-se a esse objetivo por meio das seções 4 e 5, onde se avaliou o 

cenário da transparência das informações públicas – e das universidades públicas federais –, e 

o papel dessas instituições na sociedade e no acesso à informação, e ainda tratou do histórico, 

estrutura e funcionamento das universidades objetos da pesquisa. Foi percebido que no Brasil 
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o acesso às informações ainda enfrenta dificuldades, decorrentes da falta de uma rede de 

sustentação que englobe o seu ordenamento legal, rearranjo administrativo e mudanças de 

procedimentos, sobretudo, nas ações voltadas à gestão dos documentos. Apesar do papel das 

universidades no acesso à informação pública ser fundamental, tendo em vista a sua atuação no 

plano nacional, este não é exercido plenamente.  

O quarto e quinto objetivos específicos constituíram em identificar os cursos de 

graduação e de pós-graduação, strictu sensu, da área de Ciências Sociais Aplicadas nas duas 

instituições e verificar as informações dispostas sob transparência ativa nos portais dos cursos. 

Alcançou-se esse objetivo com a verificação da transparência ativa dos portais dos cursos com 

base nas categorias de análise, e discussão e análise dos resultados, apresentados na seção 6.  

O resultado da análise dos portais sobre a transparência ativa demonstrou que o princípio 

da transparência consagrado pela LAI ainda não encontra-se estabelecido nessas instituições. 

A baixa transparência relativa aos cursos de graduação e pós-graduação verificada nas 

universidades sugere o quanto lhes falta caminhar para desenvolverem uma cultura de 

transparência e de acesso efetivo à informação.  

A pouca transparência e divulgação demonstrada sobre as atividades administrativas da 

gestão dos cursos, quando comparada às atividades acadêmicas, desponta como fato 

comprobatório dessa situação, demonstrando que, muito embora à LAI esteja presente e 

caminhando para o seu oitavo ano, os cursos continuam (visivelmente) afastados dos preceitos 

de acesso e transparência das informações, estabelecidos pela legislação brasileira.  

Depreende-se, portanto, que os objetivos desta pesquisa foram atendidos, uma vez que 

foi possível analisar a situação dos cursos que compõem a área de Ciências Sociais Aplicadas 

das universidades pesquisadas com relação à transparência ativa das informações, através dos 

seus portais.  

Foi possível ver também que, mesmo numa instituição, tanto na UFF quanto na 

UNIRIO, os cursos possuem realidades bastantes distintas. Apesar de resultados positivos em 

alguns dos cursos, percebe-se que muito deve ser realizado no sentido de garantir a implantação 

da LAI e da transparência nessas universidades.  

Ainda que a falta de divulgação seja grande, percebe-se um esforço de alguns cursos em 

disponibilizar informações sobre suas atividades e decisões administrativas. No caso do acesso 

às informações sobre bolsistas e atas das reuniões do colegiado, os resultados demonstram uma 

realidade muito aquém do que se espera quando se leva em consideração que a LAI já foi 

implementada há mais de sete anos.  



125 

 

Os resultados permitem apontar que há uma grande ausência de informações de 

interesse público – sobretudo as relacionadas às atividades administrativas, à gestão interna –

em vários cursos de graduação e pós-graduação de ambas as universidades. Conclui-se assim 

que, embora exista regulamentação, os cursos não estão divulgando adequadamente as suas 

informações, principalmente as relacionadas à condução de suas ações. Por conta disso, nem 

todos interessados podem tomar conhecimento de ações e decisões que podem vir a afetá-los.   

Entendendo-se a informação como o alicerce do relacionamento entre a universidade e 

a comunidade acadêmica/universitária, cabe, portanto, aos cursos garantirem informações sobre 

seus histórico, estruturas organizacionais, dados acadêmicos, financeiros, administrativos, bem 

como produção científica, atos e fatos que provem direitos e questões que envolvem o interesse 

coletivo ou geral, e esclareçam o andamento e solução de problemas nos planos administrativos 

e econômico dos cursos (COSTA; BARBOSA NETO, 2016).  

Na perspectiva da facilidade do acesso e da arquitetura da informação, observou-se 

diversas barreiras como, por exemplo, ferramentas inoperantes, problemas em links de acesso, 

falta de identificadores de atualização, informações desatualizadas, dentre outras. Outro ponto 

também observado foi que, em alguns casos, os portais são usados como repositório de dados, 

no qual informações são incluidas, sem se preocupar de que forma elas estão disponibilizadas 

ou se são, de fato, acessíveis.  

Diante disso, é perceptível a necessidade de reformulação dos portais, de maneira que 

sejam entendidos e vistos como canais de aproximação entre os estudantes e a sociedade em 

geral e a instituição e que, para isso, precisam disponibilizar interfaces que transmitam de forma 

objetiva, direta e com transparência as informações.  

Do ponto de vista da pesquisa, é possível ver que o comprometimento das universidades, 

no nível dos cursos de graduação e pós-graduação strictu sensu, com a cultura da transparência 

e do acesso às informações ainda é bastante incipiente. Nesse sentido, superar a cultura de sigilo 

e garantir o cumprimento dos preceitos legais no interior dessas intituições é um primeiro passo 

para essa mudança.  

Não se pode esquecer, contudo, que a problemática do acesso à informação pública está 

inserida também em um contexto maior que envolve questões ligadas à estruturação do próprio 

Estado, considerando sua organização administrativa e constituição política, isto é, relacionado 

à sua autogestão. Há, portanto, uma questão maior de organização que não corresponde aos 

portais, mas sim à estrutura em que estes estão inseridos.  

Vale ressaltar ainda que, apesar do universo da pesquisa não contemplar todos os cursos 

das universidades, acredita-se que os critérios de escolha da amostra são bastantes significativos 
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na aferição de que, de modo geral, tanto a UFF quanto a UNIRIO, no nível da administração 

dos cursos, não estão cumprido o requisito da transparência ativa das informações, mesmo em 

cursos em que a discussão da cidadania, teoricamente, encontra-se mais presente.  

Espera-se que os resultados aqui apresentados possam contribuir para a transposição das 

barreiras existêntes vinculadas ao direito de acesso à informação nos cursos, e que sirva para a 

conscientização quanto à necessidade de ir além na disponibilização da informação pública. E  

também que sejam indutores de alteração no modo de pensar a respeito das informações dentro 

dos cursos de graduação e pós-graduação, além de estimular uma posição proativa no processo 

de implementação da transparência e da LAI, não apenas nas universidades federais do Estado 

do Rio de Janeiro, mas em todas as instituições públicas do país. Ainda mais, que esta pesquisa 

venha auxiliar os administradores, gestores, coordenadores, diretores, departamentos e cursos 

de graduação e pós-graduação na transparência das informações de suas unidades.  

Sugere-se, também, o estudo do tema em todas as universidades federais do Estado do 

Rio de Janeiro e de outros estados, de modo a entender se a situação é semelhante e se há 

experiências virtuosas de transparência e acesso que possam ser replicadas.  
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APÊNDICE A – Relação dos cursos de graduação e pós-graduação strictu sensu segundo 

a Tabela das Grandes Áreas do Conhecimento – Ciências Sociais Aplicadas  

 

 

Cursos de Graduação da Universidade Federal Fluminense na áreas de Ciências 

Sociais Aplicadas  

 

 

Cursos 

 

Titulação 

 

Portais eletrônicos 

 

Direito 

 

Bacharelado 

 

http://direito.sites.uff.br/ 

 

 

Administração 

 

Bacharelado 

 

http://adm.sites.uff.br/ 

 

Economia 

 

Bacharelado 

 

http://www.faculdadedeeconomia.uff.br/ 

 

Arquitetura e 

Urbanismo 

 

 

Bacharelado 

 

http://eau.uff.br/ 

 

Demografia 

 

- 

 

- 

 

Arquivologia50 

 

Bacharelado 

 

http://iacs.sites.uff.br/graduacao_arquivologia/ 

 

Biblioteconomia e 

Documentação 

 

 

 

Bacharelado 

 

http://iacs.sites.uff.br/graduacao_biblioteconomia-

e-documentacao/ 

 

 

Museologia 

 

- 

 

- 

 

Planejamento 

Urbano e Regional 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

Turismo 

 

 

Bacharelado 

 

http://www.turismo.uff.br/ 

                                                           
50As discrepâncias quanto à área da Ciência da Informação nos cursos de graduação devem-se a ausência de cursos 

da área neste nível. Por conta disso, foram considerados os cursos de Arquivologia e Biblioteconomia, uma vez 

integram a área. Na pós-graduação, vale-se do mesmo, sendo o único caso de curso em Ciência da Informação 

aquele verificado na UFF.  
 

http://direito.sites.uff.br/
http://adm.sites.uff.br/
http://www.faculdadedeeconomia.uff.br/
http://eau.uff.br/
http://iacs.sites.uff.br/graduacao_arquivologia/
http://iacs.sites.uff.br/graduacao_biblioteconomia-e-documentacao/
http://iacs.sites.uff.br/graduacao_biblioteconomia-e-documentacao/
http://www.turismo.uff.br/
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 Cursos de Graduação da Universidade Federal Fluminense na área de Ciências 

Sociais Aplicadas  

 

Cursos  

 

Titulação 

 

Portais eletrônicos 

 

Serviço Social 

 

Bacharelado 

 

http://www.ess.uff.br/ 

 

Comunicação 

Social 

 

 

Bacharelado 

 

http://www.comunicacao.uff.br/ 

(site em construção) 

 

 

Desenho Industrial 

 

 

Bacharelado 

 

http://www.engenharia.uff.br/cursos/graduacao/de

senho-industrial 

 

 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal Fluminense na 

área de Ciências Sociais Aplicadas  

 

Cursos 

 

Nível 

 

Portais eletrônicos 

 

Direito 

 

Mestrado 

Acadêmico 

 

 

http://ppgdc.sites.uff.br/ 

 

Administração 

 

Mestrado 

Acadêmico 

 

 

http://ppgad.sites.uff.br/ 

 

Economia 

 

Mestrado e 

Doutorado 

 

 

http://www.ppge.uff.br/ 

 

Arquitetura e 

Urbanismo 

 

 

Mestrado e 

Doutorado 

 

 

 

http://www.ppgau.uff.br/site/ 

 

Demografia 

 

- 

 

- 

 

Ciência da 

Informação51 

 

 

Mestrado e 

Doutorado 

 

 

http://www.ci.uff.br/ppgci/ 

                                                           
51 Houve alteração quanto ao endereço eletrônico do curso de pós-graduação em Ciência da Informação da UFF, 

que durante a pesquisa passou a adotar um novo endereço eletrônico.  

http://www.ess.uff.br/
http://www.comunicacao.uff.br/
http://www.engenharia.uff.br/cursos/graduacao/desenho-industrial
http://www.engenharia.uff.br/cursos/graduacao/desenho-industrial
http://ppgdc.sites.uff.br/
http://ppgad.sites.uff.br/
http://www.ppge.uff.br/
http://www.ppgau.uff.br/site/
http://www.ci.uff.br/ppgci/
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Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal Fluminense na 

área de Ciências Sociais Aplicadas 

 

Cursos 

 

Titulação 

 

Portais eletrônicos 

 

Museologia  

 

- 

 

- 

 

Planejamento 

Urbano e Regional 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

Turismo 

 

Mestrado 

Acadêmico 

 

 

http://www.ppgtur.uff.br/ 

 

Serviço Social 

 

Mestrado 

Acadêmico 

 

 

http://www.ppgssdr.uff.br/ 

 

Comunicação 

 

 

Mestrado e 

Doutorado 

 

 

 

http://www.ppgcom.uff.br/ 

 

Desenho industrial  

 

 

- 

 

- 

 

 

Cursos de Graduação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro na área 

de Ciências Sociais Aplicadas  

 

Cursos 

 

Titulação 

 

Portais eletrônicos 

 

Direito 

 

Bacharelado 

 

http://www.unirio.br/unirio/ccjp/escola-de-

ciencias-juridicas 

 

Administração 

 

Bacharelado 

 

http://www.unirio.br/unirio/ccjp/escola-de-

administracao-publica 

 

Economia 

 

- 

 

-  

 

Arquitetura e 

Urbanismo 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

Demografia 

 

- 

 

- 

http://www.ppgtur.uff.br/
http://www.ppgssdr.uff.br/
http://www.ppgcom.uff.br/
http://www.unirio.br/unirio/ccjp/escola-de-ciencias-juridicas
http://www.unirio.br/unirio/ccjp/escola-de-ciencias-juridicas
http://www.unirio.br/unirio/ccjp/escola-de-administracao-publica
http://www.unirio.br/unirio/ccjp/escola-de-administracao-publica
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Cursos de Graduação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro na área 

de Ciências Sociais Aplicadas 

 

Cursos 

 

Titulação 

 

Portais eletrônicos 

 

Arquivologia 

 

Bacharelado 

 

http://www.unirio.br/arquivologia 

 

Biblioteconomia 

 

Bacharelado e 

Licenciatura 

 

 

 

http://www.unirio.br/unirio/cchs/eb 

 

Museologia 

 

Bacharelado 

 

http://www.unirio.br/cch/museologia 

 

Planejamento 

Urbano e Regional 

 

 

 

-  

 

 

-  

 

Turismo 

 

Bacharelado 

 

http://www.unirio.br/cch/escoladeturismologia 

 

Serviço Social 

 

Bacharelado 

 

http://www.unirio.br/unirio/cchs/ess 

 

Comunicação  

 

- 

 

- 

 

Desenho industrial 

 

 

- 

 

-  

 

 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro na área de Ciências Sociais Aplicadas  

 

Cursos 

 

Titulação 

 

Portais eletrônicos 

 

Direito 

 

Mestrado  

 

 

http://www2.unirio.br/unirio/ccjp/ppgdpp 

 

Administração 

 

- 

 

- 

 

Economia 

 

- 

 

- 

 

Arquitetura e 

Urbanismo 

 

 

 

- 

 

- 

 

http://www.unirio.br/arquivologia
http://www.unirio.br/unirio/cchs/eb
http://www.unirio.br/cch/museologia
http://www.unirio.br/cch/escoladeturismologia
http://www.unirio.br/unirio/cchs/ess
http://www2.unirio.br/unirio/ccjp/ppgdpp
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Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro na área de Ciências Sociais Aplicadas 

 

Cursos 

 

Titulação 

 

Portais eletrônicos 

 

Demografia 

 

- 

 

- 

 

Arquivologia 

 

Mestrado 

Profissional 

 

 

http://www.unirio.br/ppgarq 

 

Biblioteconomia 

 

Mestrado 

Profissional 

 

 

http://www.unirio.br/ppgb 

 

Museologia e 

Patrimônio 

 

Mestrado e 

Doutorado 

 

 

http://ppg-pmus.mast.br/index.html 

 

Planejamento 

Urbano e Regional 

 

 

 

- 

 

 

-  

 

Ecoturismo e 

Conservação 

 

Mestrado  

 

http://www.unirio.br/ccbs/ecoturismo 

 

Serviço Social 

 

- 

 

- 

 

Comunicação 

 

- 

 

- 

 

Desenho industrial 

 

 

- 

 

- 

  

http://www.unirio.br/ppgarq
http://www.unirio.br/ppgb
http://ppg-pmus.mast.br/index.html
http://www.unirio.br/ccbs/ecoturismo

