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[...] para que os arquivos sejam realmente acessíveis, não basta proclamar no preâmbulo de 

uma Constituição ou de uma Declaração de Direitos o princípio da liberdade de informação 

(DUCHEIN, 1983, p.51). 



  
 

 
RESUMO 

 

 

Aborda o processo ocorrido para o reconhecimento do direito à informação 
como bem fundamental pelos organismos internacionais e consequentemente 
as influências significativas que corroboraram para a importância da aprovação 
das leis de acesso à informação pelos países. Aponta a trajetória histórica e 
filosófica do Brasil marcada pela cultura de sigilo enraizada no país até a 
promulgação de uma legislação específica denominada de Lei 12.527/2011 e 
destaca a Constituição de 1988 e a lei de arquivos como marco legal. 
Apresenta à análise do estudo de caso da compreensão social dos alunos de 
Arquivologia e Biblioteconomia da UFF acerca da lei de acesso brasileira. 
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            ABSTRACT 
 
 

 
The purpose of this research is to approach the process toward the 

recognition of rights to information as a fundamental good for the international 
organisms, and consequently the meaningful influences which bears out for the 
importance of approval to access laws concerning information through the 
countries.It also points out the historical and philosophical Brazilian pathway 
marked with  a culture of secrecy rooted in the country until the promulgation of 
a specific legislation called Law 12.527/2011 and highlights the Constitution of 
1988 and the archives law as a general milestone. It presents the analysis of a 
case study toward the social comprehension of the Information storage and 
Librarianship students from UFF about the Brazilian access Law. 
 
 
 
Keywords: Right to information, access to information. International organisms. 
Access laws. Brazilian pathway. Secrecy. Constitution of 1988. Archives Law. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho objetiva traçar um panorama em linhas gerais 

acerca das principais questões e fatores envolvidos na contribuição para 

processo ocorrido e em vias de consolidação, referente ao reconhecimento do 

direito à informação pelos países e verifica-se essa perspectiva tanto no âmbito 

internacional como especificamente, na realidade brasileira.  

O objeto de investigação trata da análise específica de um estudo de 

caso. E este se qualifica a partir da compreensão social a respeito da lei de 

acesso à informação brasileira (12.527/2011), realizada pelos discentes dos 

cursos de graduação de Arquivologia, Biblioteconomia e Documentação. Tal 

estudo delimitou-se entre os períodos semestrais de 2013.2° e 2014.1°. 

A finalidade da pesquisa atrela-se a reflexão dos alunos aos debates 

internacionais e nacionais em relação à temática do direito à informação. E 

destacam-se principalmente os obstáculos criados pela maioria dos países na 

adoção de uma legislação específica, descritos a partir da ausência de políticas 

direcionadas a uma cultura de acesso e contrariamente, a essa realidade 

envolve a forte luta da sociedade civil em favor da liberação das informações 

públicas em poder e domínio do Estado. 
A análise será desenvolvida, a partir de uma abordagem que examina os 

avanços e retrocessos na criação das leis de acesso à informação, pensados a 

partir de uma perspectiva histórica e filosófica formulada através do discurso de 

diversos autores. Mas, cada um apresenta uma linha de pesquisa e estas 

convergem para percepção da discussão desse direito tão difuso na sociedade 

contemporânea.  

Assim para nível de compreensão é necessário esclarecer, a seguinte 

prerrogativa, na qual por mais que os autores pertençam a escolas de 

pensamento diferentes, com publicações de obras, estudos, pesquisas 

produzidas em períodos distintos e em vários campos epistemológicos do 

conhecimento, deve - se mensurar que as perspectivas apresentadas por estes 

incidem sobre o caráter da interdisciplinaridade de tais conceitos: informação, 

acesso, democracia, participação popular. (ABREU, 2005, p.31).  
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Diante disso, destacam-se os seguintes autores, como Mendel 1 (2009), 

referência internacional sobre direito à informação, nas quais suas principais 

ideias serão pontuadas no decorrer deste trabalho. Assim como Canela e 

Nascimento (2009), Cepik (2000), Costa (2003), Costa e Fraiz (1989) Indolfo 

(2013), Batista (2012), Silva (2008), Coutare e Rousseau (1994) autores que 

contribuíram para o fortalecimento da reflexão acerca da importância desse 

direito, na qual a autora Costa referenciada desenvolveu estudos 

particularmente no cenário brasileiro.  

E ainda, destacam-se Rodrigues (2011, 2013) 2 como uma espécie de 

releitora, pois apresenta uma visão abrangente do assunto e também um dos 

grandes teóricos da Arquivologia no Brasil Jardim3 (1995, 1999), responsável 

por inúmeras publicações a respeito da transparência governamental, acesso, 

sigilo e direito à informação. E autores que desenvolvem pesquisas com 

caráter interdisciplinar como Burke (2003, 2012) e Chauí (2010), além de 

outros autores citados no decorrer do trabalho. 

   Os autores referidos dão subsídios e embasamento teórico para 

explicação das mudanças ocorridas relativas a uma série de posições 

contrárias ou a favor da aprovação das leis de acesso à informação no cenário 

internacional e especificamente ajuda compreender o objeto específico de 

análise, fundamentado a partir da compreensão social da lei de acesso à 

brasileira e das implicações existentes no contexto que será apresentado. 

Inicialmente, será abordado a princípio o direito à informação pelos 

cidadãos, a influência de organismos internacionais no cerne das discussões e 
 

1 Toby Mendel é conhecido no cenário internacional, principalmente por causa da elaboração 
de um estudo, que originou uma obra intitulada de Liberdade de informação: um estudo de 
direto comparado, cuja primeira versão foi publicada em 2003. E posteriormente, houve a 
necessidade de uma segunda versão em 2009, mais abrangente e ampliada acerca do 
assunto. Tal estudo é utilizado como referencial teórico de vários trabalhos desenvolvidos no 
Brasil sobre a importância da Lei de acesso à informação. Disponível em:                              
< http://portal.unesco.org/ci/en/files >. Acesso em: 28 abr. 2014. 
2 Georgete  Rodrigues é doutora em História, líder de um grupo de pesquisa financiado pelo 
CNPq e desenvolve trabalhos na área de Ciência da Informação, com publicação de inúmeras 
obras. Além, de ser pontuada assiduamente como referência nacional a respeito do acesso à 
informação. 
3 José Maria Jardim é formado em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em 
1978, tem mestrado e doutorado na área de Ciência da Informação. Atualmente é professor do 
Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos da Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro e coordena o Mestrado Profissional em Gestão de Documentos e Arquivos 
(UNIRIO), criado há pouco tempo. E é considerado por muitos autores como um grande teórico 
da área de Arquivologia no Brasil e no ano passado começou a desenvolver uma pesquisa 
intitulada de A Lei de Acesso à Informação no Brasil: políticas arquivísticas, agências, atores e 
processos no cenário político-informacional do Governo Federal entre 2013 e 2016.   
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enfaticamente o reconhecimento desse direito como um direito humano 

fundamental. E destaca-se a importância da Organização das Nações Unidas 

(ONU), como primeiro órgão a divulgar informações relacionadas a está 

questão tão difundida e debatida na sociedade contemporânea. 

A metodologia de pesquisa será desenvolvida a partir das três fases de 

pesquisa propostas por Cecília Minayo (1994), obra Pesquisa social: Teoria, 

Método e Criatividade que compreende as seguintes etapas: exploratória 

composta pelo levantamento bibliográfico, pesquisa de campo feita através da 

coleta de dados e por último, a consolidação da teoria com a prática, a partir da 

análise dos dados sob a luz do referencial teórico. A terceira fase é a mais 

importante, pois a verifica-se si teoria auxiliará com os questionamentos 

impostos pela realidade durante a pesquisa de campo. 

No decorrer da pesquisa, vários fatores serão descritos como 

fundamentais e relacionam-se intrinsecamente com a problemática da 

informação constituída por poder. De modo a estabelecer o fortalecimento do 

Estado, a partir da criação de vários dispositivos e mecanismos principalmente 

ligados à questão do sigilo e segredo governamental. Cuja ênfase, impactou no 

fortalecimento das restrições contrárias ao pleno exercício democrático dos 

cidadãos no tocante ao direito à informação. 

Deste modo, o Estado é visto como detentor das informações, isto quer 

dizer, responsável prioritário em disponibilizar na maioria dos casos, somente o 

concernente ao seu próprio interesse.  

Porém, está medida resultou em mobilizações e acirramentos através de 

pressões da sociedade civil, pela luta não somente do reconhecimento do 

direito á informação, pois este direito gera subsídios para questionar outros 

direitos como de saúde, acesso á água, como pauta de debates da ONG Artigo 

19. Apropria-se na maioria dos casos de um bem público. 

Entretanto, haverá nesse contexto uma participação de vários 

segmentos da sociedade como Organizações não governamentais pela luta 

dos direitos humanos que são discutidos assiduamente na sociedade 

contemporânea.   

Na verdade, surgem assim os movimentos sociais, responsáveis por dar 

voz aos questionamentos dos indivíduos na busca pela efetivação dos direitos. 

Todavia, ainda existe uma série de discussões em relação ao aparelho estatal 
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não querer fornecer o acesso à informação aos cidadãos. E em contrapartida, 

há fortes lutas destas organizações pelo não silenciar e o revelar das 

informações que foram ocultadas como forma de impedir a conscientização da 

sociedade civil e os seus possíveis questionamentos.  
A garantia plena do acesso á informação pelos cidadãos terá respaldo 

legal através da criação de uma lei específica pelo regime de cada país. Mas, 

somente a partir da elaboração de instrumentos da lei, pois há uma forte 

discussão internacional preocupada com os meios pelos quais o acesso será 

concedido e dos mecanismos como forma de averiguar a aplicabilidade da lei.  

            Neste contexto, ainda haverá uma análise, em relação aos primeiros 

países a formular legislação de acesso á informação, como os casos da 

Suécia, França, Estados Unidos, Canadá. Além de destacar o caso do México 

reconhecido internacionalmente não apenas pela aprovação de uma legislação 

com o escopo democrático, mais pelo fato de criar um Instituto Federal de 

Acceso a La Información Pública (IFAI) 4, responsável pela regularização e 

aplicabilidade da lei.  

         No segundo capítulo abordagem é direcionada a Contextualização 

histórica das leis de acesso á informação no Brasil, além de destacar o 

principal fator que compete ao sigilo, caracterizado intensamente na maioria 

dos decretos promulgados no Brasil, cujo resultado foi um forte atraso na 

criação de uma lei específica de acesso. 

Nesse cenário, há toda uma trajetória histórica e filosófica acerca desta 

temática que gerou tantos avanços e retrocessos e estes remontam 

principalmente aos seguintes períodos dos governos da ditadura militar, 

período da redemocratização no governo Fernando Collor de Mello e de 

Fernando Henrique Cardoso. E posteriormente de Luís Inácio da Silva e além 

do governo atual sob a presidência de Dilma Rousseff. 

Em contrapartida pode-se constatar que eram escassos os debates 

antes da década de 80, no Brasil em relação ao acesso á informação, por 

causa do período de ditadura. Mas, no período de redemocratização está 
 

4 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) é um órgão independente  criado 
em 2002 no México,responsável pela regularização do acesso à informação pelos solicitantes 
(cidadãos).Além de divulgar respostas aos casos na qual é negado o acesso. Para maiores 
informações sobre a abrangência e atuação do órgão acesse o site. Disponível em:                             
< http://inicio.ifai.org.mx/_catalogs/masterpage/ifai. aspx >. Acesso em: 28 abr. 2014 
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temática procede no cerne dos debates, incidindo sobre os documentos de 

arquivo por constituir valor de prova e testemunho e a liberação do acesso aos 

cidadãos, possibilitando assim uma postura de contestação social.  

Dessa forma, pode-se afirmar que vários órgãos internacionais, 

começaram a divulgar o direito á informação como um bem fundamental para 

os cidadãos. Por isso, os governos sentiram-se pressionados a criar ações de 

transparência pública e de leis de acesso á informação.  

 No terceiro capítulo, aborda-se inicialmente a ampliação do conceito de 

acesso no campo da arquivologia e a formação profissional do arquivista em 

linhas gerais. E será desenvolvida a análise do estudo de caso, na qual 

objetiva compreender, o que os discentes dos Cursos de graduação em 

Arquivologia e Biblioteconomia pensam ou refletem sobre a lei de acesso. A 

metodologia do recorte é feita a partir da coleta de dados, após a aplicação de 

um questionário nos semestres 2013.2 e 2014.1, em dois momentos no início e 

final do período na disciplina Ética e Informação. De tal forma que, possa-se 

verificar a ocorrência ou não de mudança na compreensão social dos discentes 

dos cursos referente à discussão de acesso à informação. 
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2.  CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DAS LEIS DE ACESSO À INFORMAÇÃO 
NO CENÁRIO INTERNACIONAL 

 

         Este capítulo trata especificamente da contextualização histórica das leis 

de acesso à informação no cenário internacional. Devido a isso, torna-se 

necessário pensar a princípio como ocorreu o processo de construção do 

direito á informação e consequentemente, a difusão dessa mentalidade na 

sociedade, além dos atores envolvidos no reconhecimento desse direito. 

       Para entender esse quadro é necessário apresentar o referencial teórico, 

que subsidiará a compreensão das discussões acerca da temática de acesso à 

informação no panorama internacional. Diante isso, torna-se importante 

destacar os conceitos e ideias chaves defendidos por tais autores.  

      Nesse contexto, insere-se o conceito de informação5, pois esse conceito é 

elemento chave na conjuntura dos debates sobre acesso, pois o uso da 

informação está em todas as ações desenvolvidas na sociedade. No entanto, 

esse conceito não tem uma definição universal e vários autores expõem que o 

significado de informação tem caráter múltiplo. De acordo com Silva (2008, 

p.36), “a literatura contemporânea registra com frequência que informação é 

um termo polissêmico”.      

        Desse modo, ressalta-se a importância de estabelecer a diferença entre a 

definição dos conceitos de informação e conhecimento. Burke (2003, p.19) 

sinaliza na obra intitulada Uma história Social do conhecimento: de Gutenberg 

a Diderot, a seguinte metáfora, ao atribuir as seguintes características, “à 

informação, como dado relativamente “cru”, específico e prático, e a 

“conhecimento” para denotar o que foi “cozido”, processado ou sistematizado 

pelo pensamento”, isto é, o primeiro caso corresponde à capacidade de tudo 

aquilo que possa ser assimilado pelos indivíduos, já o conhecimento denota a 

compreensão. 

          O outro fato determinante é abordar o conceito de informação pública, 

estritamente relacionado ao acesso à informação e na perspectiva desse 

 
5No Glossário Cultura de Acesso à Informação e conforme definido no texto da Lei de acesso à 
informação, especificamente no Artigo 3°, o conceito de informação corresponde a “dados, 
processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, 
contidos em qualquer meio, suporte ou formato”. A lei encontra-se disponível no site da 
Controladoria-Geral da União (CGU). Disponível em:< www.cgu.gov.br/acessoainformação >.  
Acesso em: 28 abr. 2014. 
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trabalho corresponde ao viés público. No entanto, é fundamental observar que 

esse conceito também possui várias definições a partir da visão de cada autor 

acerca do assunto, além de envolver principalmente área de conhecimento, 

campo de atuação e escolas de pensamento. 

         Dessa maneira, o conceito de informação pública na visão de Uhlir (2006, 

p.16 apud Indolfo, 2013, p.7), corresponde a qualquer informação produzida 

em todas as esferas do Estado, que deve estar disponível a todos os cidadãos. 

Entretanto, caso existam negativas de acesso essas carecem estar 

devidamente justificadas ao solicitante. 

         Apesar de ocorrer casos com restrições é atribuída prioritariamente 

aos governos a responsabilidade da prestação de contas aos cidadãos 

através informações pertinentes e divulgadas em veículo de fácil acesso a 

razão da negativa. E geralmente esse direito é assegurado através da 

obrigação dos países de publicar, quais informações devem ser liberadas ou 

não ao público.     

        No cenário internacional, o tema de acesso à informação é central na 

maioria das discussões desenvolvidas em torno dos países que estão em 

processo de criação de leis e das nações já aderiram aos debates. No 

entanto, Batista (2012, p.205) questiona que toda a preocupação em nível 

internacional através de tantas reivindicações acerca do direito à informação 

pública como direito fundamental, não corresponde à questão do conceito 

dificilmente discutido “[...] o conceito de informação pública não costuma ser 

claramente abordado”. 

           Diante disso e partir da pesquisa realizada pela autora Batista (2012), 

informação pública é definida da seguinte forma:  

 

[...] 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. A informação pública pode ser produzida pela 
administração pública ou, simplesmente, estar em poder dela, 
sem o status (grifo do autor) de sigilo para que esteja 
disponível ao interesse público / coletivo da sociedade. Quando 
acessível à sociedade, a informação pública tem o poder de 
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afetar elementos do ambiente, reconfigurando a estrutura 
social. (BATISTA, 2012, p.205) 

 

         Todavia, será visto que na maioria dos governos ocorreu uma série de 

acontecimentos relativos à violação do direito dos cidadãos quanto ao acesso à 

informação. Além disso, é importante considerar como um bem fundamental e 

disponível a todos, apenas com exceções em casos de segurança nacional. 

         Por outras palavras, de forma totalmente arbitrária na maioria das vezes, 

os governos criam ações para ressalvar o quanto poderia ser acessível ou não, 

principalmente por causa do receio das possíveis mudanças no sentido de 

provocar alterações na forma de governança, a partir da transparência dos 

gastos públicos que aconteceriam devido ao cidadão participar do processo de 

gestão do aparelho governamental. Para Silva (2008, p.30), “a sistematização e 

o uso da informação com propósitos administrativos é um dos recursos 

políticos de controle e poder”. Essa afirmativa retrata o caráter da informação 

na esfera pública e a posição do Estado em relação aos cidadãos no que 

compõem o direito de acesso à informação.    

           Ainda, conforme Batista (2012, p.205), através da definição de 

informação pública, “é possível perceber que a dimensão pública da 

informação produzida pelo Estado é apresentada em oposição a privado e a 

secreto“. Nessa perspectiva, convém observar que contrariamente à maioria 

dos países instituíram [e ainda instituem] a política de sigilo e segredo, em 

oposição à perspectiva da divulgação das informações públicas a sociedade 

civil. 

           A partir dessa visão, pode-se dizer que segredo corresponde a “um 

limite instituído, instransponível aos arquivos uma tensão, na verdade” 

(RODRIGUES, 2011, p.259).   

          Dessa forma, diante da visão de segredo como uma espécie de direito 

restrito, limitado, a maioria dos governos optou em estabelecer prerrogativas 

para ocultar e não revelar informações comumente de interesse público. Mas, 

na maioria das vezes os países demonstram uma postura que violava a 

concepção do que realmente corresponde de fato a compreensão de acesso á 

informação, pois “considera que, excetuados os casos de sigilo que envolvem 

segurança nacional,[...] ou interesse superior da administração pública [...], 
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todo ato administrativo deve ser público”. (Meirelles, 2008, p.208 apud Batista, 

2012, p.207).  

            Note-se que, os países acabam exercendo uma série de abusos de 

poder, sobretudo no que diz respeito à prática de restrição do acesso á 

informação, pois geralmente essas situações específicas contrapõem ao 

estipulado em lei, relacionado aos casos de sigilo somente referentes às 

informações públicas sobre guarda do Estado que comprometam a segurança 

nacional de cada país. Nesse sentido, vê-se, portanto um campo, na qual “o 

segredo impediria um controle (grifo do autor) mais efetivo da sociedade sobre 

seus governantes, constituindo uma forma para evitar o julgamento, 

preservando assim, o lugar de poder”. (JARDIM, 1995, p.86)  

           Desse modo, é necessário salientar que através do segredo perpetuado 

nos governos os cidadãos não conseguem exercer o controle sobre as ações 

desenvolvidas pelo Estado. Assim, Montesquieu (apud Jardim, 1995, p.87) 

afirma que “todo àquele que detém poder tende a abusar dele e assim 

procederá enquanto não encontrar limites”. Sem dúvida, a partir dessa situação 

é fundamental que os cidadãos bem informados assumam uma 

responsabilidade social a respeito da atuação do Estado. E isso compõe um 

estado de direito estabelecido tanto entre a sociedade civil e o aparelho 

governamental.  

           Certamente, o segredo é uma medida tomada pelo governo afim de 

“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” (ALAMINO, 1986, p.106 apud JARDIM, 1995, p.86). Dessa 

forma, são criadas duas realidades dicotômicas estabelecidas pelo visível e 

invisível, porém para o governo é favorável à existência de uma realidade 

oculta, como forma de opor-se a conceder o que de fato é direito dos cidadãos, 

nesse caso o direito à informação. 

         Efetivamente, diante dessa realidade é fundamental que os cidadãos 

conscientes dos seus direitos e deveres exerçam o controle social 6sobre as 

 
6 No Glossário Cultura de Acesso á Informação, Controle Social significa “a participação do 
cidadão na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle da Administração 
Pública. O controle social é um complemento indispensável no controle institucional realizado 
pelos órgãos que fiscalizam os recursos públicos. Contribui para a gestão ao favorecer a boa e 
correta aplicação dos recursos, é um mecanismo de prevenção da corrupção e fortalece a 
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ações desenvolvidas pelo Estado, pois é um meio de dificultar a criação de 

mecanismos somente favoráveis aos governantes.    

        Nessa perspectiva Canela e Nascimento (2009, p.12) apontam que é 

primordial “conhecer as informações em poder do Estado [pois] permite o 

monitoramento da tomada de decisões pelos governantes - que afetam a vida 

em sociedade”. E isso envolve o conceito de democracia, na qual os cidadãos 

precisam assumir e exercer o papel de participar da gestão do Estado e isso 

abrange o reconhecimento de direitos essenciais a partir da compreensão do 

sentido de democracia que “é um sistema de direitos fundamentais: direito de 

participar, expressar, de votar, de escolher, de decidir etc.” (SILVA, 2008, p.35).   

          Diante disso, atenta-se para questão que entre o Estado e os cidadãos, 

há visões distintas, por um lado, encontram-se os cidadãos que lutam pelo 

acesso à informação e por outro lado, o Estado cria artifícios para inviabilizar 

esse direito e por isso afirmar-se que “ao direito do indivíduo de acessar 

informações públicas contrapõe-se o dever de os atores públicos divulgarem 

informações e serem transparentes “(CANELA; NASCIMENTO, p.12,2009). No 

entanto, é fundamental que todos os cidadãos conheçam os seus direitos e 

estejam estruturados na luta do direito à informação. 

         Nesse sentido, Jardim (1995), observa “que um dos instrumentos mais 

recentes de controle do Estado pela sociedade é o direito à informação 

governamental”. E a partir dessa constatação Gruman (2012), destaca que o 

aumento do controle da sociedade acerca das ações desenvolvidas pelo 

Estado diminui os riscos da sociedade na submissão de interesses individuais. 
        
      

2.1 DIREITO À INFORMAÇÃO  

  

A informação é considerada um bem de extrema importância para o 

desenvolvimento social, econômico e cultural em uma sociedade. De tal forma, 

deve-se compreender como uma das principais ferramentas essenciais na 

construção efetiva de uma política de acesso tão almejada pelos cidadãos.  

 
cidadania”. Disponível em: < www.portaldatransparencia.gov.br/controleSocial >. Acesso em: 
28 abr. 2014.       
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Todavia, o direito de acesso à informação insere a visão dos governos 

para questão da preservação da informação, pois caso o Estado seja omisso 

ou negligente em propor ações para delinear políticas de preservação, não 

existe possibilidade de acesso que envolve vários aspectos. Nesse contexto, 

há uma relação entre o direito à informação e preservação. De acordo com 

Silva (2008, p.26), “o direito à informação passa pela preservação física da 

informação a ser acessada”. 

No entanto, esse contexto envolve uma série de questões e barreiras 

que influenciam e influenciaram diretamente no reconhecimento do direito à 

informação. Principalmente pelo fato de constituir um terreno de disputas por 

poder (informação verbal) 7, na qual se insere um grande contingente de 

indivíduos sem esse direito e contraditoriamente a essa realidade há uma parte 

significativa dos que detêm a guarda da informação [Estado].  

 Sendo assim, culturalmente na maioria dos governos foi estabelecido o 

não fornecimento de informações públicas de interesse dos cidadãos, surgindo 

respectivamente o contexto de sigilo caracterizado pelo chamado “poder 

burocrático, na perspectiva apontada por Bourdieu, traduz-se, também pela 

concentração do “capital de informação” 8.” (RODRIGUES, 2011, p. 260).  

Com efeito, nota-se que os conceitos de acesso e sigilo estão em 

disputa, estabelecendo assim a luta do hegemônico contra o não hegemônico. 

Por isso, verifica-se a existência de um cenário marcado por pressões entre o 

Estado e a sociedade civil. 

Portanto, isso refletirá no fortalecimento do segredo governamental, nos 

diversos países caracterizando o como direito “legítimo”, mas na verdade é 

fundamentalmente ilegítimo, pois é utilizado como instrumento para criação de 

barreiras e restrições quanto ao acesso à informação. E na maioria dos casos o 

segredo estabelecido pelos governantes está estritamente ligado à questão do 

sigilo, que envolve interesses políticos e econômicos. 

 Desse modo, cabe ao Estado criar ações que resultem em diretrizes 

eficazes para construção de uma política de acesso e que assim possa 
 

7 Informação proferida na aula da disciplina Ética e Informação ministrada pela professora 
Marcela Maria Sanches na Universidade Federal Fluminense no período de 2013/1° semestre. 
8 O conceito de capital da informação ou intitulado de capital cultural refere-se ao desempenho 
das classes sociais de modo distinto, a partir da bagagem cultural adquirida no seio familiar, 
através dos meios existentes como o incentivo econômico feito pelo investimento da família. 
Este conceito pode surgir em três estados: incorporado, objetivado e institucionalizado.  
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estabelecer de fato qual tipo de informação, convém ser fornecida aos grupos. 

Entretanto, na maioria dos casos o governo utiliza a prerrogativa de liberar 

documentos apenas a uma parcela restrita da sociedade, caracteriza-os como 

privilegiados, limitando assim o direito á informação. 

 

[...] Existem categorias de cidadãos privilegiados, do ponto de 
vista do seu acesso à administração, seja em razão da sua 
inserção social de classe social, seja porque são representados 
por grupo profissionais fortemente organizados. (JARDIM, 
1999a, p.11)  

 

 

De fato, a informação relaciona-se diretamente com o poder, conforme o 

filósofo inglês Francis Bacon, alertava nos séculos XVI e XVII de que saber é 

poder. Essa afirmativa é base para compreender a concentração de informação 

em domínio do Estado. Contrariamente, a essa realidade há vários indivíduos 

que lutam pelo exercício pleno da cidadania, até mesmo devido ao direito de 

que “todos os cidadãos são iguais, perante a lei e devem ter o mesmo acesso 

aos direitos e obrigações compatíveis” (CEPIK, 2000, p.2). Porém, observa-se 

uma posição contrária a essa realidade, onde acesso corresponde ao direito de 

um grupo ou parcela da sociedade.   

Desse modo, Jardim (1999, p.81 apud SILVA, 2008, p.35) afirma que “a 

cidadania está relacionada à luta contra as desigualdades e à ampliação dos 

direitos”. Nesse sentido, os cidadãos precisam promover uma cidadania ativa 

para o acesso não somente a informação, mais a outros direitos fundamentais 

como saúde, moradia, água, etc. 

Nessa perspectiva, a informação é inserida no lócus de disputa do 

poder, além de ser um elemento extremamente importante nas relações 

estabelecidas entre o Estado e os cidadãos. Nesse sentido é necessário 

afirmar a seguinte prerrogativa, na qual “tratar Estado como campo 

informacional remete ao entendimento de que a informação é um recurso 

estratégico para as tomadas de decisão na administração pública e para a 

consolidação da cidadania”. (SILVA, 2008, p.24). Isto que dizer que a 

informação é utilizada como recurso fundamental na gestão do aparelho 

governamental, além de viabilizar a cidadania na prática. 
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Diante disso, segundo Jardim (1999b, p.2), “o direito à informação, [...] 

não somente um direito civil, mas também como direito um direito político e um 

direito social, compondo uma dimensão historicamente nova da cidadania”. 

Além disto, nesse cenário existem vários organismos inseridos na 

promoção de diversas discussões tanto no cenário internacional como nacional 

de cada país, que corroboram no processo de criação de uma legislação 

específica de acesso e engloba a adoção de uma série de mecanismos para 

assegurar a concessão da ampliação do acesso á informação. 

  Dessa forma, no âmbito dos debates atenta-se a importância dos 

movimentos sociais, descritos como organizações que lutam pelo 

reconhecimento de diversos direitos como acesso à informação, pautados 

neste trabalho. E diante disso, de acordo com a visão de Gruman (2012, 

p.100), “muitos temas entram no espaço público e se transformam em políticas 

públicas a partir da reivindicação da sociedade civil, através dos movimentos 

sociais, daí a importância da participação dos cidadãos”. 

 Logo, torna-se imprescindível a participação popular na busca pela 

efetivação de vários direitos na sociedade.  
  

[...] as lutas populares por participação política ampliaram os 
direitos civis, [...] direito de fiscalizar o Estado por meio de 
organizações da sociedade [...]; direito á informação pela 
publicidade das decisões estatais. (CHAUÌ, 2010, p.560) 
 

 De fato, é evidente que a participação efetiva da sociedade sobre as 

ações desenvolvidas pelos governantes contribui significamente para 

ampliação e aprovação de direitos dos cidadãos de forma igualitária que até 

então não estavam admitidos. Nesse sentido, no cenário brasileiro um dos 

avanços significativos no processo para o reconhecimento do direito à 

informação pelo país foi à criação da Constituição de 1988 que contribuiu para 

o fortalecimento das políticas públicas, comprometidas com os avanços sociais.  

Nesse contexto, insere-se a questão das organizações sociais, 

denominadas a partir da sigla ONGs, cujo significado é de órgãos não 

governamentais, espalhadas em diversas localidades no âmbito internacional e 

cada uma trabalha a partir de uma ou mais temáticas concernentes a 

discussões públicas. Como por exemplo, a organização não governamental 
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intitulada de Artigo 199, que trata sobre várias questões como meio ambiente, 

transparência pública, acesso à informação, entre outros.   

Nota-se que a Organização não governamental Artigo19 é intitulada 

dessa forma, pois buscou subsídios na Declaração Universal dos Direitos 

humanos10 a partir do próprio Artigo 19, sobre o direito a liberdade de 

expressão e informação: “todos têm o direito a liberdade de opinião e 

expressão, este direito inclui a liberdade de expressar opiniões sem 

interferência de buscar, receber e transmitir informações e ideia por quaisquer 

meios e sem limitações de fronteiras”. Segundo Silva (2008, p.1), A liberdade é 

o oxigênio da democracia.   

Dessa forma, o direito à informação é constituído como direito universal 

de todos os cidadãos não podendo assim haver distinção de classe social, 

etnia e gênero. Por isso, compete ao Estado disponibilizar a informação em 

posse e isto “significa informação produzida, guardada, organizada e 

gerenciada pelo Estado em nome da sociedade é um bem público,” 11 isto é a 

ideia de bem público insere a concepção de bem comum. E mesmo assim, 

verifica-se que na teoria a sociedade pertence a todos os cidadãos, porém a 

realidade difere totalmente dessa percepção, pois é visível à práxis da 

alienação do direito de informar difundida na sociedade. 

Logo, evidentemente cabe ao Estado promover ações voltadas a 

disponibilização das informações públicas que constitui de fato um direito da 

sociedade civil. Porém, o próprio Estado é o primeiro a criar dispositivos 

materializados em leis e decretos para limitar o acesso à informação, como 

será apresentado na trajetória brasileira.  

  Apesar disso, a abrangência do direito à informação é ampla e influencia 

outros direitos como saúde, meio ambiente, participação popular, segurança 

pública e deve-se ser visto como um direito que antecede a outros. Por isso, 

existem a respeito dessa questão diversas declarações claras e estas 
 

9 Article 19, denominada no Brasil como Artigo 19 é uma ONG internacional criada na França 
na década de 1990, essa organização trabalha na luta para que todos os cidadãos no mundo 
possam expressar opinião referente à liberdade de expressão. A abrangência da ONG discute 
questões também sobre a liberdade de impressa e o direito, a saber. Disponível em:                              
< http://artigo19.org/>. Acesso em: 28 abr. 2014 
10 A Declaração Universal dos Direitos humanos foi elaborada através de uma Assembléia 
geral da ONU que aconteceu em 1948 e é considerado um marco histórico na constituição dos 
direitos humanos. 
11 Disponível em: http://.cgu.gov.br. Acesso em: 28 abr. 2014. 
 

http://artigo19.org/


 24
 
 
“demonstram a importância do direito de acesso não apenas como uma 

garantia em si, mas também como ferramenta instrumental para realização de 

outros direitos.” (CANELA; NASCIMENTO, 2009, p. 18). Nesse sentido, o 

direito à informação é indispensável, pois dá elementos concretos e favoráveis 

à compreensão da importância de outros direitos aos cidadãos.  

Mendel (2009), também afirma tal perspectiva apresentada ao direito à 

informação está relacionado à constituição plena de outros direitos como do 

meio ambiente e acesso á informação acerca dos direitos humanos. Assim 

como o exemplo, acerca das violações e abusos dos direitos humanos 

cometidos no período histórico da ditadura militar brasileira. E nota-se que até 

então esse assunto é tema de discussão no país, além de englobar o direito de 

participação da sociedade civil. 

Pode-se observar que a partir da compreensão do direito à informação e 

quando se tem acesso ao conhecimento, os cidadãos tornam-se mais 

conscientes efetivamente dos seus direitos e consequentemente, podem 

questionar cada vez mais na luta pela garantia de outros direitos. Portanto, o 

acesso à informação dá instrumentos e insumos para contestação social, como 

os exemplos, da questão do direito a saúde, direito a moradia, direito a 

educação, direito à informação relativa ao meio ambiente e principalmente do 

direito de acesso à água reivindicado nas Comunidades Rurais do Semiárido 

Brasileiro, conforme mostra a figura no Anexo A, de um vídeo denominado de 

Cordel: Acesso à Informação produzido pela ONG Artigo 19 que discute temas 

como esse internacionalmente.  

Diante disso, os cidadãos a partir do acesso à informação tem 

capacidade de analisar as tomadas de decisões dos governantes. Nesse 

sentido, Silva (2008, p.36) afirma que “o cidadão, consciente de seus direitos e 

deveres, participa democraticamente da construção do Estado e controla as 

ações dos governos”.    

 A esse respeito Indolfo (2013, p.6), ressalta que o “cidadão “bem 

informado” passa a ter condições de conhecer, participar e “reivindicar”, 

também, outros direitos essencias, [...]”. Diante disso, o cidadão passa da 

posição de sujeito passivo para ativo no processo de tomada de decisão 

governamental, a partir do momento que tem acesso a esse direito de fato. E 

nessa perspectiva, lembra-nos ainda Chauí (2010, p.558), “que os cidadãos 
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são sujeitos de direitos e que, onde tais diretos não existam nem estejam 

garantidos, tem-se o direito de lutar por eles e exigi-los. É o cerne da 

democracia”. E ainda nessa situação constata os grandes esforços 

desenvolvidos através da participação efetiva dos movimentos sociais, na luta 

em meio aos tantos descasos que comprometem o acesso à informação.   

 Sendo assim, o exercício da cidadania inscreve a questão da 

conscientização dos cidadãos de seus direitos, através da participação desses 

sujeitos nas ações desenvolvidas pelo Estado e ainda segundo a visão de Silva 

(2008, p.35), “a defesa do Estado constitucional de direito e a defesa dos 

direitos públicos, entre eles o direito à informação, implicam na compreensão 

da relação entre direito, política e sociedade civil”. Nesse sentido, torna-se 

evidente a compreensão da dinâmica estabelecida no relacionamento de tais 

conceitos citados. Evidentemente que é necessário construir um campo 

propício para que os cidadãos possam através de reivindicações, questionar 

tanto o lado das ausências como das negligências de direitos que não são 

adotados pelos governantes. 

De acordo com tal perspectiva, o direito à informação abrange um 

panorama amplo quanto ao escopo do acesso à informação não direcionado 

apenas aos indivíduos, mas para o coletivo. 

 

[...] além de ser um direito de todo e qualquer individuo, o 
acesso á informação é um direito difuso, ou seja, que pertence 
á coletividade. Isso porque o acesso amplo a informações 
públicas resulta em ganhos para comunidade de maneira geral. 
(CANELA; NASCIMENTO, 2009, p. 12) 
 

Diante disso, é necessário estabelecer diferenças entre o que compõem 

um direito, de uma necessidade que muitas das vezes confunde-se. De acordo 

com Chauí (2010, p.558), “uma necessidade ou carência é algo particular e 

específico. Alguém pode ter necessidade de água, outro, de comida”. E 

contrariamente a essa realidade ainda segundo a perspectiva dessa autora, 

“um direito, ao contrário de necessidades, [...], não é particular e específico, 

mas geral e universal, válido para todos os indivíduos, grupos e classes 

sociais”. 
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É imprescindível, portanto associar essa afirmativa a reflexão de que o 

direito á informação, não é aprovado para satisfazer uma necessidade ou 

carência de um grupo específico, mas é um direito universal, isto é que atenda 

toda a sociedade civil e não apenas a uma parcela.  

Cabe ressaltar, conforme postulado na Cartilha de Acesso à 

Informação12 Pública Brasileira, elaborada pela Controladoria Geral da União 

(CGU), o acesso é preconizado como regra e o sigilo exceção, porém há uma 

série de contrariedades em relação a está afirmativa, pois maioria dos casos o 

sigilo sobressaí mais do que o acesso. 

Por sua vez, para assegurar legalmente o acesso à informação em 

guarda do Estado, a resolução não deve ser feita somente a partir da criação 

de uma legislação para a regulamentação do direito dos cidadãos. Na verdade, 

surgem à necessidade de criar órgãos e sistemas, responsáveis em legitimar o 

direito de acesso, gerando uma relação intrínseca entre a lei e os meios 

responsáveis pela aplicabilidade. Por exemplo, o e-SIC é um sistema de 

Serviço de Informação ao Cidadão criado pelo governo brasileiro, onde cada 

indivíduo poderá solicitar informações registradas através de requerimentos e 

dentro de um prazo previsto em lei e tem o direito de obter respostas as suas 

solicitações, além dos casos em que o acesso é negado. E tudo isso é 

protegido pela lei, conforme retrata o vídeo Cordel: Acesso à Informação da 

ONG artigo 19 a respeito do direito de todos os cidadãos de solicitar um Pedido 

de Informação como mostra o Anexo B. 

Conforme Jardim (1999a, p.9),” [...] o direito á informação pressupõe a 

existência de serviços públicos responsáveis pelo atendimento ao cidadão,[...]”. 

Dessa maneira, a garantia do acesso à informação não pode ser vista 

apenas através da criação uma lei específica, pois é necessário corroborar a 

importância da criação de mecanismos para execução da lei. Por isso, torna-se 

claro que o direito a informação só ocorre de fato a partir da junção da lei e dos 

instrumentos responsáveis em assinalar o acesso. Nesse sentido, isso envolve:  

 

[...] reconhecimento de uma prerrogativa, mas também o 
provimento de meios e condições para efetivação desse 

 
12Disponível em: http://www.cgu.gov.br./acessoainformacao/index.asp. Acesso em: 28abr.2014. 

http://www.cgu.gov.br./acessoainformacao/index.asp
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acesso. As duas dimensões, na medida em que se realizam 
socialmente, conformam o chamado direito á informação. 
(CEPIK, 2000, p. 43) 

 

De fato, não pode existir uma lei sem os meios para os quais o acesso 

deverá ser concedido aos cidadãos, pois a lei e os meios para execução do 

acesso á informação precisam estar relacionados.  

Ainda sobre a perspectiva em relação à garantia desse direito, Canela e 

Nascimento (2009, p.15) declaram que “é feita, então, pela aprovação e 

implementação de leis que definam procedimentos e prazos para divulgação de 

informações, assim como responsabilidades pelo descumprimento desta 

obrigação”. Isto quer dizer, que por um lado a lei de acesso estabelece prazos 

a serem cumpridos e por outro lado, os países não podem criar arbitrariedades 

quanto a sua aplicação, como por exemplo, divulgar informações apenas 

acerca dos gastos orçamentários do governo, deve-se ampliar assim a cultura 

de acesso a todas as informações públicas.   

Portanto, é importante ratificar que o direito à informação engloba vários 

princípios regulatórios e esses são responsáveis em nortear a constituição do 

acesso aos cidadãos. Podendo assim, ser caracterizado, ainda de acordo com 

Cepik (2000, p. 46) como: 
 

[...] um leque relativamente amplo de princípios legais que 
visam a assegurar que qualquer pessoa ou organização tenha 
acesso a dados sobre si mesma que tenham sido coletados e 
estejam armazenados em arquivos e bancos de dados 
governamentais e privados, bem como o acesso a quaisquer 
informações sobre o próprio governo, a administração pública e 
o país, [...]. 
 

         No entanto, ao estabelecer o pleno direito de acesso devem-se criar 

instrumentos legais para legalização do cumprimento do direito á informação, 

na qual estes mecanismos variam em relação aos regimes instituídos em cada 

país. E sem dúvida, há razão da necessidade de “institucionalizar instrumentos 

para o acesso a informações é a forma encontrada pelas democracias para 

impedir [...], um claro abuso de poder” (CANELA; NASCIMENTO, 2009, p.10). 

E a partir dessa constatação, verifica-se em determinadas circunstâncias a 
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ocorrência da violação de vários direitos dos cidadãos de maneira desigual e 

mesmo com instrumento concedido em forma de lei ou decreto isso não inibe 

os abusos exercidos pelos governantes. 

          Ainda conforme o mesmo autor supracitado os instrumentos legais são 

“artigos constitucionais e leis ordinárias em diferentes esferas de poder 

(nacional, regional e local), até decretos do poder executivo e decisões judiciais 

[...]” (CEPIK, 2000, p.46). 

        No entanto, existem muitos casos de países, que ainda não tem uma lei 

de acesso á informação como no caso da Índia, descrito por Cepik (2000, p. 

46), “na qual a Suprema Corte declarou em 1982, o acesso à informação como 

direito fundamental de liberdade de opinião e expressão. Embora o país não 

tenha ainda uma legislação nacional, [...]”, em alguns estados existem 

dispositivos administrativos baseados na decisão da Suprema Corte, porém o 

Estado Tamil Nadu aprovou uma legislação específica.   

           Nessa perspectiva, nota-se que na sociedade contemporânea, nas 

últimas décadas vem ocorrendo avanços no âmbito internacional em torno do 

direito à informação.  Porém, nem sempre essa realidade foi assim devido a 

uma série de obstáculos criados em detrimento da aprovação desse direito e 

“só [é] possível falar no surgimento de movimento da sociedade civil de luta 

pelo acesso à informação após a Segunda Guerra Mundial”. (CANELA; 

NASCIMENTO, 2009 p.25) 

Historicamente, existia um medo crescente dos governos de divulgar 

informações, em meio aos grandes acontecimentos derivados dos conflitos 

bélicos e ideológicos ocorridos no século XX. E consequentemente, isto 

ocasionou na instauração de uma política de sigilo para restringir informações 

de interesse público e até de resguardar interesses políticos e econômicos, 

conforme ocorrido no período histórico da Guerra Fria13. 

Nesse contexto, era visível a indiferença dos governos em criar algum 

dispositivo legal ou condições a favor do acesso à informação, pois havia 

fortemente o receio em relação a uma possível transparência das ações 

realizadas nesse período devido ao:  
 

13 O período da Guerra fria refere-se aos acontecimentos políticos pós- Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), a partir da divisão geopolítica, militar e econômica entre dois gigantescos 
blocos: o comunista sob a liderança da até então União Soviética (URSS) e o bloco capitalista 
cuja responsabilidade era dos Estados Unidos. 
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[...] medo dos “estragos” que uma política ampla de 
transparência poderia causar ao poder dominante levaram até 
mesmo democracias consolidadas a garantir liberdades 
clássicas (como a liberdade de expressão e de imprensa), mas 
a postergar a criação de um sistema coeso de acesso á 
informação publica (CANELA E NASCIMENTO, 2009, p. 16). 

 

Na realidade, a divulgação das informações resultaria em benefícios aos 

cidadãos e, por conseguinte provocaria nas gestões dos governos uma atitude 

mais clara e ética ao referi-se a prestação de contas a sociedade. Todavia, a 

transparência nas ações governamentais ocasiona consequências importantes 

como a abertura dos segredos militares, isto é, o que estava oculto seria 

revelado. Mas, para alguns governos a transparência nas tomadas de decisões 

é algo temível e consequentemente, assim causam infinitas dificuldades para 

abertura política. 

Todavia, no cerne da sociedade sempre ocorreu diversas disputas de 

poder e privilégios, desde o período da Antiguidade até a concepção da 

sociedade contemporânea, verifica-se isto ocorrer através de competições 

comerciais entre os países centrais e periféricos, conquistada a partir da junção 

de fatores políticos, ideológicos, sociais, comerciais, exploração da metrópole 

sobre a colônia ou apropriação de territórios como ocorreu no período do 

Imperialismo. E, sobretudo, nas sociedades marcadas pelo capitalismo, já que 

o acesso à informação, além de poder é garantia de lucros e benefícios e 

nessa perspectiva, a relação intrínseca entre saber, poder e informação 

tornam-se uma tônica contemporânea. 

Neste quadro, é inegável afirmar “informação é poder, e poder se 

disputa. E evidentemente muitos movimentos históricos definiram-se porque 

uma potência detinha mais informação que outra sobre algum aspecto que se 

fazia diferença”. (ABRAMO14, s.d)  
     Por este motivo, os países centrais exerciam o segredo, silêncio e 

ocultamento das informações, cujo domínio e controle da informação 

 
14 Claúdio Weber Abramo é bacharel em matemática pela Universidade de São Paulo (USP) e 
mestre em filosofia da ciência e lógica (UNICAMP). Atualmente é diretor executivo da ONG 
Transparência Brasil que desenvolve trabalhos ao combate á corrupção no país. Informações a 
respeito da organização, entrar no site. Disponível em:<www.transparencia.org.br>. Acesso 
em: 2 jun. 2014.  
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expandiam para relações estabelecidas nas transações comerciais. É possível 

perceber, assim que existia fortemente a monopolização da informação 

marcada em duas vertentes totalmente excludentes instituídas na disparidade 

entre países explorados e na supremacia dos países centrais. 

Torna-se evidente, afirmar assim que a informação está diretamente 

ligada “a eficiência da alocação da riqueza nas sociedades. A riqueza é 

alocada por meio de processos decisórios que por sua vez, dependem da 

disponibilidade de informação.” (ABRAMO, s.d). Dessa forma, pode-se atestar 

que os países ricos detêm mais informações em relação os países periféricos e 

consideravelmente devido a isso, possuem maiores reservas de riquezas.  

Diante disso, por mais que seja tão latente a necessidade de informação 

pelos cidadãos na sociedade contemporânea nota-se que desde os primórdios 

existia essa realidade que envolveu diversos fatores conforme visto, além de 

posteriormente envolver o registro das informações para não ocorrer perda da 

memória.  
 

O ser humano tem uma necessidade insaciável de informação 
[...]. Nos tempos imemoriais em que era transmitida de boca a 
orelha, a informação constituía uma mercadoria rara, mais ou 
menos exata, e mesmo incerta. A memória é afinal uma 
faculdade que esquece, seleciona e distorce. (COUTURE; 
ROUSSEAU, 1994, p.64) 

 

 E ainda segundo a visão desses autores, a partir do acesso à 

informação vários países estão estabelecendo esse direito como fundamental a 

todos os cidadãos e declararam a seguinte afirmação “em todas as épocas, a 

informação esteve no centro da luta pelo poder: os homens reconheceram nela 

a arma privilegiada da conquista de sua liberdade [...] e instrumento da 

limitação” (COUTURE; ROUSSEAU, 1998, p.66). Nesse sentido, observa-se a 

concepção de informação relacionada a poder não é algo recente na história da 

humanidade e mesmo que atualmente, ocorra essa admirável divulgação 

desse direito, desde sempre ao longo dos períodos históricos houve lutas pela 

conquista de informação. 
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Diante disso, Batista (2012) ressalta que aproximadamente há cinco 

séculos as questões a respeito do acesso público à informação produzida pelo 

Estado vêm sendo discutidas através de vários autores ao longo dos períodos 

históricos. 

Sem dúvida, considera-se atualmente, que “o acesso á informação, [...] 

reconhecido, [...] como um direito, tornou-se essencial para consolidação não 

só dos direitos políticos, mas também dos econômicos e sociais” (INDOLFO, 

2013, p.7). E, todavia percebe-se que sempre ocorreram várias disputas 

econômicas e obviamente, envolveu a informação como componente 

essencial, conforme no processo de mercantilização na Idade Moderna. 

 Nessa perspectiva o historiador Peter Burke (2012) na célebre obra 

intitulada de História social do conhecimento: Gutenberg a Diderot apresenta 

uma mudança paradigmática para compreender a importância da informação 

no cerne da sociedade contemporânea, de modo a observar que a base da 

sociedade era marcada pela mercantilização de terras, onde existia a 

sobreposição da metrópole em relação a colônia através da exploração de 

terras, depois ocorreu o período das manufatura e consequentemente o da   

industrialização.E atualmente, a mercantilização é de informação. Nesse 

sentido, observa-se a informação como um insumo essencial para movimentar 

as relações sociais na sociedade.    

A partir dessa constatação, insere-se o contexto de sociedade da 

informação como “uma expressão comumente utilizada para designar uma 

forma de organização social, econômica e cultural que tem como base, tanto 

material quanto simbólica, o fenômeno da informação” (MATTOS, 2014, p.16). 

Diante disso, pode-se observar que a sociedade contemporânea está inserida 

nesse lócus de aceleramento informacional, a partir das demandas cada vez 

mais frequentes por informação.    

Cabe ressaltar que a expressão liberdade de informação somente 

começou a ser utilizada com mais frequência na sociedade contemporânea 

cerne de divulgação do direito à informação em nível mundial relacionada 

intrinsecamente ao conceito de democracia e segundo Doti (1980 apud 

CORTÊS, 1996, p.53) essa expressão envolveu a princípio a: 
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[...] reunião de liberdades já firmadas tempo atrás, quando já se 
reivindicava a necessidade da informação, da liberdade de 
imprensa ou da liberdade de opinião e divulgação de notícias. 
Atualmente essa liberdade está diretamente ligada ao processo 
político de democratização que garante ao cidadão o direito de 
informar e de ser informado para proporcionar a sua 
participação na vida pública. 

 

 
Dessa maneira, percebe-se que a liberdade de informação, não é algo 

novo, mas na sociedade contemporânea o seu significado objetiva duas 

perspectivas totalmente importantes aos cidadãos a partir do ato de informar e 

ser informado. E esse fato busca a inserção efetiva dos cidadãos na 

participação das ações governamentais, por tudo isso comumente assim 

começou a vincular os conceitos de liberdade de informação e direito à 

informação associados como sinônimos e de acordo com Jardim (1999a, p.9), 

“Liberdade de informação, direito de informação, direito à informação (destaque 

no original) são diversas maneiras com as quais se trata de encerrar num só 

termo o conjunto de atividades cujo objeto é a informação e sua circulação”.  

 

2.2 RECONHECIMENTO DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS 

 

No cenário internacional, ocorreram diversos debates, desenvolvidos a 

partir de declarações que legitimaram a necessidade da aprovação de leis de 

acesso à informação pelos países.  

Neste quadro, observam-se ainda vários esforços de organizações 

internacionais para pressionar a criação de legislação específica de acesso 

pelas nações, ainda no processo de reconhecimento desse direito15. Mas, 

contrariamente, essas ações esbarram em uma infinidade de dificuldades como 

à ausência dos governos em instituir políticas referentes ao acesso, além da 

forte incidência a propósito do sigilo nas informações públicas. 

 
15 È interessante também realizar questionamentos feitos a partir das seguintes perguntas. Por 
que da resistência desses países as leis de acesso à informação?Qual é contextualização 
política do país e o que desejam silenciar? 
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Inicialmente a ideia intitulada de liberdade da informação16, começou a 

ser difundida pela Organização das Nações Unidas (ONU) 17 em 1946. E 

diferentemente do que é visto atualmente, essa ideia em seu escopo a princípio 

não apresentava cláusulas bem definidas á respeito das especificidades e 

características a respeito do acesso à informação.  

De acordo com Mendel (2009), embora nas primeiras leis criadas, 

atribuía- se o termo direito à informação e ainda assim fossem denominadas de 

leis de liberdade de informação. Entretanto, o enfoque não era direcionado 

especificamente para questão desse direito, pois havia uma grande 

preocupação com o processo de transmissão das informações entre os países 

nesse período. 

 Portanto, após a declaração da Organização das Nações Unidas o 

cenário apresentou mudanças principalmente a partir dos avanços 

significativos como o exposto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(CADH), em reconhecer o direito à informação que foi divulgado realmente 

somente no ano de 2007, pois na primeira declaração (1985) a ideia estava 

ainda relacionada á liberdade de expressão, envolvendo a concepção do direito 

de transmitir, buscar e receber informações na sociedade.  

Mendel ressalta (2009, p. 7), a seguinte prerrogativa para importância da 

divulgação feita pela Corte Interamericana de Direitos Humanos acerca do fato, 

que “[...], pela primeira vez, um tribunal internacional, [...], determinou, 

especificamente, que o direito geral á liberdade de expressão, conforme 

garantido pelo direito internacional, abrange o direito á informação”. Realmente, 

constata-se que a decisão da Corte é considerada uma medida crucial quanto 

à visibilidade do direito á informação no panorama internacional, pois até então 

não havia uma ampla exposição acerca desse assunto e “esta foi uma 
 

16 O termo Liberdade de informação, como apresentado no contexto preconizado pela ONU, 
norteia ao livre ato de transmitir informações no seio da sociedade e não especificamente 
apenas a realidade de direito à informação até porque não havia clareza a respeito da temática 
de acesso à informação. Disponível em: Acesso em: 
 17A Organização das Nações Unidas (ONU) teve origem após a II Guerra Mundial (1939 -
1945), devido a grande preocupação no âmbito internacional para estabelecer a paz entre os 
países envolvidos na guerra. E o surgimento oficial da organização foi em 24 de outubro de 
1945, após diversas reuniões com os países membros. A sede permanente é nos Estados 
Unidos e atualmente, possui sedes em vários países como Suíça, Chile, Etiópia, entre outros. 
Disponível em: <http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/a-historia-da-organizacao/>. Acesso em: 
28 abr. 2014. 
 
 

http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/a-historia-da-organizacao/
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sentença pioneira que marcou a primeira vez que um tribunal internacional 

confirmou a existência de um pleno direito de acesso á informação detida pelo 

governo ou por outros órgãos públicos” (CANELA; NASCIMENTO, 2009, p.19). 

Evidentemente, o reconhecimento de direito á liberdade de expressão e 

a relação estabelecida com direito à informação, propiciou uma grande 

preocupação da comunidade internacional, a partir da declaração expressa 

pela CADH, mesmo não sendo pontuado como um direito específico de acesso 

a propósito das informações públicas em poder do Estado. 

  Em primeiro lugar, a decisão da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos contribuiu fortemente, impulsionando o aumento das ideias e 

surgimento de declarações de órgãos internacionais, que afirmavam “o direito 

de acesso à informação, mantida pelos órgãos públicos constituísse um direito 

humano fundamental”. (MENDEL, 2009, p.7).   

Conforme visto à divulgação da ideia de liberdade de informação, pela 

Organização das Nações Unidas e dimensão alcançada a partir do 

reconhecimento efetuado pelo tribunal, influenciou outros organismos a 

declarar uma série de resoluções, que enunciavam tal direito, dentre estes se 

pode destacar os seguintes exemplos: a Organização dos Estados 

Americanos18, Conselho da Europa19, União Africana20, Commonwealth20 que 

 
18 A Organização dos Estados Americanos (OEA) é considerada como o organismo regional 
mais antigo do mundo e a sua origem foi na Primeira Conferência Internacional Americana, 
realizada em Washington, D.C. (1889-1890). No entanto, a sua fundação concretizou-se 
somente no ano de 1948 a partir de uma assinatura, em Bogotá (Colômbia) da Carta da OEA 
que entrou em vigor apenas em 1951. E posteriormente, essa carta teve adesão de vários 
protocolos e os objetivos principais da organização são democracia, os direitos humanos, a 
segurança e o desenvolvimento dos países membros.  
Disponivel em:<http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp. Acesso em: 28 abr.2014. 
19 No âmbito europeu o Conselho da Europa é uma das organizações mais antigas, na qual a 
sua criação ocorreu em 1949. E atualmente tem 45 países membros, cujo objetivo principal é 
promover e reforçar dentre os Estados membros a prevenção, proteção e organização do 
socorro em situações de catástrofes, sejam estas naturais ou tecnológicas. Disponível em:        
< http://www.proteccaocivil.pt/RI2/Pages/ConselhodaEuropa.aspx Acesso em: 28 abr.2014. 
20 A União Africana foi criada em 2001 formalmente. Mas, as razões para sua criação foram 
divulgadas em 1999, através da “Declaração de Sirte” dos Chefes de Estado e de Governo da 
antiga Organização da Unidade Africana: acelerar o processo de integração regional; promover 
e consolidar a unidade do continente; fomentar a união, a solidariedade e a coesão; eliminar o 
flagelo dos conflitos; e habilitar a África a fazer face aos desenvolvimentos políticos. Disponível 
em: <http://www.au.int/>. Acesso em: 28 abr.2014. 
20 A Commonwealth é uma organização intergovernamental com aproximadamente 54 países- 
membros independentes e todos essas nações englobavam o Império Britânico. No entanto, ao 
longo dos períodos históricos esses países desmembraram-se e dentre seus objetivos estão à 
promoção da democracia, boa governança, direitos humanos, paz mundial, entre outros. 
Disponível em:< http://operamundi..com.br/conteudo/historia>.Acesso em: 28 abr.2014.   

http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp
http://www.proteccaocivil.pt/RI2/Pages/ConselhodaEuropa.aspx
http://www.au.int/
http://operamundi..com.br/conteudo/historia%3e.Acesso
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colaboraram de certa forma, para a ampliação da necessidade de compreender 

o caráter essencial e primordial de acesso à informação.  

Diante disso, percebe-se que a partir das pressões da ONU e de outras 

organizações internacionais começa a surgir um movimento que desencadeará 

tanto nos países em geral e especificamente no cenário brasileiro.  

Além disso, os tribunais internacionais, como a referida Corte não 

somente reconheceram o direito à liberdade de expressão atrelado ao acesso à 

informação, mais também a questão do direito à verdade associado geralmente 

aos direitos humanos, a partir das influências significativas e positivas 

desenvolvidas pelas Comissões da Verdade, ainda em prol das averiguações a 

respeito da infinidade de crimes cometidos nos diversos países, que ao longo 

das décadas instituíram ditaduras militares, na qual a forma de governar era 

estabelecida pelo autoritarismo21. 

 Assim, pode-se afirmar que no cenário brasileiro durante 

aproximadamente quase três décadas foi estabelecido à ditadura militar como 

forma de governo ao restringir a liberdade de expressão e opinião dos 

cidadãos. No entanto mesmo perante a perspectiva apresentada do direito de 

liberdade de expressão associado ao direito à informação, pelos organismos 

internacionais, nota-se que o processo para criação de leis de acesso à 

informação ainda está ocorrendo gradativamente ainda em alguns países. 

Contrariamente, aos avanços perpetuados por esses organismos, 

constata-se que a maioria dos governos não aderiu à difusão de ideias 

preconizadas pela comunidade internacional, principalmente na década de 

1990, influenciada a partir da pressão dos bancos multilaterais. Mesmo assim, 

a situação começou a ganhar novos rumos a partir da adoção de alguns países 

na aprovação de leis de acesso à informação, mesmo não sejam tão 

significativas no sentido da dimensão como é vista na sociedade 

contemporânea.  

Todavia, nos últimos anos começou a surgir várias mudanças 

paradigmáticas estabelecidas pelos governos. Entretanto, esta realidade é o 
 

21 “Por autoritarismo, entendem um regime de governo em que o Estado é ocupado através de 
um golpe (em geral militar ou com apoio militar), não há eleições em partidos políticos, o poder 
executivo domina o legislativo e o judiciário, há censura de pensamento e da expressão (por 
vezes com tortura e morte dos inimigos políticos)” (CHAUÌ, 2010, p.563). 
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resultado da ampliação de ações de vários segmentos da sociedade na 

conscientização dos cidadãos de seus direitos que até então não eram 

difundidos, mas “[...] só poderão ser assegurados diante do seu 

reconhecimento pela sociedade política, o que vem sendo explicitado nas 

diversas declarações de direitos” (CORTÊS, 1996, p.53).    

Diante disso, pode-se afirmar que na sociedade contemporânea está 

acontecendo cada vez mais movimentos e esses englobam uma série de 

desdobramentos acerca da temática de acesso à informação, cujos resultados 

influenciaram e mobilizaram setores da sociedade civil. E nesse contexto, 

verifica-se que “a disputa por informação no seio das sociedades passou a ser 

associada ao exercício da representação democrática”. (ABRAMO, s.d) Por 

isso, nota-se que assiduamente o direito à informação está expandindo cada 

vez mais a partir da difusão, participação cidadã, pressões em outros aspectos.   

            Além do mais, é essencial à participação cidadã no combate a 

possíveis irregularidades cometidas pelos governantes e por outro lado, é 

dever dos próprios cidadãos saber como está sendo investidos os recursos 

financeiros, além dos gastos com dinheiro público. 
 

[...] participação cidadã no Orçamento participativo e nos 
Conselhos gestores de políticas é não só um tema obrigatório 
na literatura internacional, mas também um enorme acúmulo 
de experiências de aprofundamento da democracia. (VERA, 
2008, p.1) 
 

 Neste período, os avanços ainda eram poucos expressivos, devido às 

mudanças em curso nos países que haviam instaurado por muito tempo 

regimes políticos contrários a qualquer forma de expressão e opinião pelos 

cidadãos. Por isso, o contexto dos governos era de “transições para a 

democracia, apesar do grau variável de sucesso, ocorridas em diversas regiões 

do mundo desde 1990” (MENDEL, 2009, p.4). 

Nessa perspectiva, tanto Mendel (2009), como Canela e Nascimento 

(2009, p.16), sinalizam a seguinte afirmação: “felizmente, uma série de 

mudanças ocorridas no mundo, [...] contribuiu para a aceitação crescente do 

direito de acesso a informação. A transição de diversos países para 

democracia é um dos fatores”. Nesse sentido, a mudança dos regimes de 
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governos em cada país abriu espaço para adesão da importância do acesso à 

informação mesmo que de forma gradual. 

Neste quadro, no âmbito internacional começou a surgir um movimento 

na “luta em prol dos direitos civis, políticos e sociais [que] seguiu, de uma 

maneira geral, mas de formas diferenciadas, uma tendência em todo mundo”, 

[ao que corresponde o direito à informação] (INDOLFO, 2013, p.5). Concorda-

se, nesse sentido, que o acesso à informação são elementos propulsores da 

democracia em seu sentido efetivo. 

Nesse momento, a conjuntura delineada a partir do desenvolvimento das 

tecnologias de informação, contribuiu progressivamente para mudança de 

mentalidade em relação à maneira como as sociedades utilizam e relacionam-

se com a informação, estabelecendo assim mudanças paradigmáticas. 
 

  O cenário no qual surge essa transformação sociocultural é 
caracterizado, sobretudo, pelo uso das TICs, que expressam a 
essência da transformação que perpassa a sociedade atual no 
âmbito econômico, político e epistemológico. (MATTOS, 2014, 
p.16) 

 

Assim, os avanços das tecnologias de informação influenciam 

diretamente, “a capacidade de a população fiscalizar o poder público e 

participar dos processos de tomada de decisão. Com isso a informação se 

tornou ainda mais importante para os cidadãos” (CANELA; NASCIMENTO, 

2009, p.16). Isto é acesso à informação é uma estratégia de reivindicação 

social, elemento ainda em processo, que de forma tímida é apropriado pelos 

cidadãos.  E nessa perspectiva, de acordo com Mendel (2009)l, a tecnologia da 

informação, proporcionou a abertura de um espaço para os cidadãos controlar 

a corrupção e esse fato desencadeou no aumento das demandas a respeito do 

direito à informação.     

Certamente, a informação ganhou um status de um bem público 

fundamental na sociedade contemporânea, expressa como mola precursora de 

todas as ações exercidas entre cidadãos e o Estado, na qual envolve 

intrinsecamente a questão da democracia, além de todas as ações cotidianas. 

Desse modo, “o uso da informação é parte do processo de construção 
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democrática, de novas formas de organizar a vida, de controlar o poder, e de 

compartilhar destinos” (SILVA, 2008, p.39). Diante disso, nota-se que a grande 

contribuição dos órgãos internacionais, notoriamente foi à base estabelecida ao 

criar um espaço de debates e questionamentos para pensar na importância da 

regularização do acesso à informação. 
Torna-se evidente, declarar que o contexto influenciou a princípio 

apenas alguns países, devido à repressão dos governos na questão da 

liberdade de expressão e opinião dos cidadãos. Entretanto, o processo de 

criação das leis produziu resultados satisfatórios como a conscientização dos 

cidadãos na compreensão da lógica do direito à informação como um direito 

humano fundamental e estabelecendo assim mudanças de mentalidades 

enfaticamente ao que corresponde cidadania. 
 

[...] ideia de que os órgãos públicos não detêm informações 
deles próprios, mas atuam como guardiães do bem público, 
está agora, bem arraigada na mente das pessoas. Como tal, 
essas informações precisam estar acessíveis aos cidadãos e 
cidadãs na ausência de um interesse público prevalente no 
sigilo. Neste sentido, as leis de direito a informação refletem a 
premissa fundamental de que o governo tem o dever de servir 
ao povo. (MENDEL, 2009, p.4) 
 

         Dessa forma, a partir da compreensão da dimensão do direito à 

informação em seu sentido concreto, cada cidadão terá a visão de que as 

informações públicas não são dos órgãos públicos em si, mas de toda 

sociedade. E, por conseguinte, essas informações precisam ser fornecidas aos 

solicitantes, pois na falta de acesso sobrepõem a vertente da política de sigilo. 

         Com efeito, é dever do governo de criar ações para ampliar o 

atendimento aos cidadãos quanto o acesso à informação. Desse modo, o 

Estado deve-se voltar para sociedade e nessa perspectiva, conforme afirma 

Nogueira (2004) surgiu à ideia de um “Estado para uma sociedade civil” que só 

ocorre mediante aos esforços da própria sociedade de afirma-se enquanto tal e 

isso “depende que a sociedade civil se valorize de tal forma que passe de 

coadjuvante despolitizada em protagonista politizada, mais longe das amarras 

dos interesses particulares, e próxima dos interesses gerais” (SILVA, 2008, 

p.31 - 32). 
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        Contudo, na sociedade contemporânea ainda verifica-se fortes lutas 

travadas para o reconhecimento do direito à informação, pois ainda ver-se 

dificuldades implícitas para a efetivação desse direito que ainda está em 

processo de consolidação.  

         Nesse contexto, a sociedade civil internacional estruturou-se para 

realização das duas fases do encontro denominado de Cúpula Mundial das 

Nações Unidas sobre a Sociedade da Informação (CMSI), que iniciou-se em 

2003 e terminou em 2005, em Genebra.Esse evento tinha o propósito de 

estabelecer uma visão  comum de Sociedade da Informação e promover isso 

por meio das tecnologias da informação ligadas ao relacionadas ao 

conhecimento . 

          E nesse período houve ainda discussões acerca da visão de uma 

Sociedade do Conhecimento, na qual é necessário “reconhecer que o 

conhecimento é um legado que pertence toda a humanidade, portanto é um 

bem comum que deve estar acessível a todos sob condições justas, [...] ”22. 

(FATHEUER; FUKS; DROSSOU, 2004, p.6). Nesse sentido, relacionam-se os 

conceitos de informação, conhecimento e acesso, pois os cidadãos 

conscientes de seus direitos conforme visto podem questionar o que é de 

direito público. 

       Contrariamente a essa realidade, havia na Europa, uma visão totalmente 

manipuladora para não ocorrer à liberação do acesso ao conhecimento pela 

população, pois a conscientização desses implica em questionamentos e 

consequentemente, descontentamentos acerca da realidade em que se vivia.  

 

No início da Europa moderna, as elites frequentemente 
identificavam o conhecimento com o conhecimento que 
detinham, e ás vezes argumentavam, como o cardeal Richelieu 
em seu Testamento político, que o conhecimento não devia ser 
transmitido ás pessoas do povo para evitar que ficassem 
descontentes com a sua posição na vida (BURKE,2003,p.21).   
  

 

22 Disponível em: < http://portal2.tcu.gov.br/>.Acesso em: 12 nov. 2014. 

 

http://portal2.tcu.gov.br/%3e.Acesso
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        De modo geral, percebe-se através de toda uma perspectiva histórica e 

filosófica que a limitação do acesso aos indivíduos à informação e ao 

conhecimento é sempre expressa no modo de querer ocultar a verdade.         

        Por tudo isso, destaca-se outro evento importante no âmbito de discussão 

internacionalmente, na qual em 2008, ocorreu em Atlanta, Estados Unidos uma 

Conferência Internacional a respeito do direito à informação pública onde 

reuniram-se diversos países, organismos internacionais, organizações da 

sociedade civil e outros segmentos, para debater ás barreiras implícitas para o 

acesso ou restrição desse direito. 

         Segundo Canela e Nascimento (2009, p.57), o cenário apresentava 

discussões acerca do “status quo do direito (ou negação dele) ao acesso à 

informação no mundo contemporâneo resultou inúmeros problemas a serem 

superados, por outro a existência de inegáveis avanços [...]”.  

Contudo, inicialmente os debates a respeito do direito à informação 

atrelavam-se ao discurso do direito à liberdade de expressão, reconhecido pela 

legislação internacional. No entanto, a dimensão do que realmente constitui-se 

como um direto aprovado em lei, não era a lógica no início conforme visto 

anteriormente a partir do momento que os organismos internacionais 

divulgaram a importância desse direito.   

 A esse respeito Mendel (2009, p.7), observa a necessidade dos países 

atentarem para as divulgações preconizadas no cenário internacional. 
 

numerosos organismos internacionais [...] reconheceram, com 
propriedade, o direito humano fundamental de acesso à 
informação de posse de órgãos públicos, bem como a 
necessidade de legislação efetiva que assegure o respeito na 
prática. 
 

 Todavia mesmo que no início a ideia de direito a informação envolvia 

mais a questão do fluxo de informação do que o acesso em si, contrapondo-se 

assim a realidade atual, que tanto demanda do acesso à informação e 

consequentemente da transparência enquanto elementos fundamentais para 

consolidação da política democrática do Estado. 
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 Comumente percebe-se que é claro dentre ás discussões internacionais 

a atenção para que seja adotada uma legislação específica nos países que 

ainda não possuem lei de acesso á informação.   

 De acordo com Canela e Nascimento (2009, p. 19) “entre as obrigações 

positivas, os textos internacionais citam explicitamente a obrigação de adotar 

legislação adequada”. Pode-se dizer que a criação das leis e a eficácia de seu 

funcionamento deve cada vez mais gerar dados públicos, subsídios para novos 

questionamentos23 realizados a partir de pressões da sociedade civil, como 

forma de expressão na possível busca do reconhecimento de outros direitos 

assim como a gestão participativa em que os cidadãos efetivamente tornam-se 

parceiros ativos das políticas públicas. 

Desse modo, é imprescindível afirmar segundo Jardim (1995, p.82), que 

“do ponto de vista do direito à informação, cabe ao Estado comunicar suas 

atividades e o impacto que estas produzem na sociedade á qual, por sua vez, 

teria assegurado, por princípio, o livre acesso a tais informações”. Todavia, isto 

quer dizer que é fundamental o Estado informar suas ações no âmbito público, 

pois esse é um direito afirmado a toda sociedade civil através da cultura de 

acesso. 

 

2.3 PRINCIPAIS LEIS DE ACESSO: FRANÇA, SUÉCIA, EUA, CANADÁ E MÉXICO 

 

No processo de criação das leis de acesso à informação desenvolvido 

em diversos países, o caso da França é destacado internacionalmente, devido 

ao fato de ser o primeiro país a trabalhar com uma Constituição plena que 

contemplava o reconhecimento do direito à informação pelos cidadãos, 

regulamentado através de uma legislação específica.  

Conforme assinala Costa (1989, p.63), “a França foi o primeiro país que 

legislou especificamente sobre o assunto.” O respaldo legal era expresso por 

uma lei aprovada em 25 de junho de 1794, denominada de 7 Mesidor, Ano 

II”.No entanto, por muito tempo o segredo preponderou  na realidade de  
 

23 Nesse contexto surgirá a necessidade de saber qual tipo de prestação de contas, que a 
sociedade deseja? E como será aplicado o dinheiro dos royalties do petróleo?  
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acesso aos arquivos franceses até essa lei ter sido outorgada ao menos na 

teoria e além disso havia nesse período todo um discurso que autorizava a 

liberação do acesso aos arquivos nacionais a todos os cidadãos franceses.  

Diante disso, mesmo através de uma constituição que autorizava o 

acesso aos arquivos aos franceses independentes de classes sociais, verifica-

se que a permissão não foi estabelecida de forma democrática a alcançar a 

todos, pois era notória a existência de controvérsias principalmente em relação 

a haver uma pessoa responsável e provida de plenos poderes para autorizar o 

acesso. 

Nesse contexto, Rodrigues (2011) aponta que o processo de abertura do 

acesso aos arquivos nacionais foi extremante significativo, mesmo com pouca 

durabilidade. Mas, não alcançou grandes dimensões efetivas quanto ao acesso 

à informação, devido à existência de um regulamento que começou a tramitar 

na França, na qual esse atribuía ao diretor do Arquivo Nacional poderes de 

conceder ou não acesso aos arquivos. 

De fato, o diretor tinha a responsabilidade de divulgar ás informações e 

na maioria dos casos liberava somente o de seu próprio interesse, cuja 

finalidade resultava no favorecimento de certos privilégios para determinados 

grupos, em detrimentos dos outros. E consequentemente pode-se dizer que 

nessa conjuntura o acesso era limitado e envolvia diversas restrições, a partir 

de critérios subjetivos do diretor.  

Tal questionamento a respeito da autorização ou não do acesso aos 

arquivos na França pelo próprio diretor do arquivo foi destacado pelo grande 

teórico da arquivologia José Maria Jardim, que apresentou essa afirmativa na II 

Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (REPARQ). 

Mas, a situação real evidenciava o não fornecimento das informações de 

interesse dos cidadãos, pois o acesso aos documentos era estabelecido de 

maneira restrita, pois dependia da autorização prévia, isto quer dizer, que na 

teoria ocorria o acesso e contrariamente inexistente na realidade. 

Ainda assim, verifica-se que fazendo alusão ao ideal democrático da 

Revolução Francesa de Igualdade, Fraternidade e Liberdade, nota-se a 

princípio que a democracia está relacionada aos direitos dos cidadãos, mas na 

prática não ocorreu de modo tão significativo.   
 



 43
 
 

Desde a Revolução Francesa de 1789, essa democracia 
declara os direitos universais do homem e do cidadão, mas a 
sociedade esta estruturada de tal maneira que tais direitos não 
podem existir concretamente para a maioria da população. A 
democracia é formal, não é concreta. (CHAUÌ, 2010, p.557) 

 

Por tudo isso, afirma-se que mesmo a partir da composição de um 

estado de direito afirmado em 1789, ainda atualmente, percebe-se que não 

ocorreu efetivamente o exercício da democracia em seu sentido real, apenas 

na teoria.  

E a partir do século XIX, começou um processo que mesmo sendo lento 

contribuiu através de profissionais que trabalhavam em instituições públicas 

para a questão do direito à informação e a partir daí começaram a surgir países 

aprovando leis de acesso nesse período. Porém, ainda existia a velha 

dificuldade enraizada culturalmente na maioria dos processos de aprovação 

desse direito, restrito no ato de resguardar o acesso à informação, pautados 

assim no sigilo exacerbado.  

De acordo com Costa (2011, p.63), diversos países declararam o direito 

de acesso aos arquivos, só que na maioria dos casos havia muitas barreiras, 

geralmente impostas principalmente devido aos prazos estabelecidos pelas 

legislações dos países, como nos casos da “França, a Bélgica, a Inglaterra, 

Itália e Países Baixos, [que] apesar de admitirem o livre acesso aos arquivos 

impunham ainda muitas restrições e fixavam prazos bastante dilatados”.  

No entanto, o caso da Suécia é considerado embrionário a propósito do 

direito à informação, pois em 1766, o país declarava através da constituição o 

reconhecimento do direito de acesso pelos cidadãos, mesmo que a aprovação 

do direito não fosse atribuída como tal a criação de uma lei específica, como 

observa-se na sociedade contemporânea.  

De acordo com Costa (1989, p. 63), “O direito dos cidadãos à 

informação, contudo, já era assegurado constitucionalmente na Suécia desde 

1766”. 

E ainda segundo Canela e Nascimento (2009, p. 15), a lei sueca é “a 

primeira lei de acesso a informações de que se tem notícia no mundo foi 

promulgada pela Suécia há mais de 200 anos”, denominada de Lei de 

Liberdade de Imprensa (Freedom of the Press Act). 
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Por outras palavras, Indolfo (2013, p. 9) assinala a o caso da Suécia 

como “a primeira nação no mundo a desenvolver um marco legal sobre acesso, 

[...] e na lei continha um capítulo específico sobre a natureza pública dos 

documentos [...] que previa a todo indivíduo tem o direito de acessá-los [...]”. E 

ainda assim a partir de uma análise mais aprofundada Indolfo (2013), evidencia 

a importância da lei Sueca principalmente em relação a anteceder até mesmo a 

Declaração dos Direitos do Homem da Revolução Francesa.  

Nesse contexto Mendel (2009, p.26), conforme diversos autores destaca 

também o caso da Suécia, como primeiro país a mencionar a princípio noção 

de direito á informação, além de enfatizar que “as leis de direito à informação 

que efetivam, na prática, o direito de acesso à informação existe, há mais de 

200 anos, mas poucas têm mais de 20 anos”. Esses dados demonstram como 

o processo foi desenvolvido lentamente na maioria dos países. 

  È imprescindível afirmar que o acesso a informações públicas só foi 

aprovado na Suécia, devido “a compreensão, pelos partidos políticos, de que a 

abertura de informações ajudaria a promover uma disputa de forças mais 

balanceada, quando eles não estivessem mais no poder” (CANELA; 

NASCIMENTO, 2009, p.15). Como se pode perceber, o processo ocorrido na 

Suécia em relação ao acesso á informação, demorou a ocorrer em outros 

países, pois a visão de divulgação das informações era quase inexistente e 

muito menos se pensava que haveria benefícios para os governos a partir 

dessa medida.  

Nessa perspectiva, o movimento exercido pela Suécia, é visto como “a 

pioneira decisão sueca não foi seguida com a mesma velocidade pela maioria 

das nações” (CANELA: NASCIMENTO, 2009, p.150). Contudo, na maioria dos 

países o contexto evidencia uma forte mentalidade de que acesso à informação 

seria um malefício e por isso consideraram ser mais favorável ao governo 

estabelecer uma política introduzida na ausência de informações 

governamentais que consiste em um mecanismo de camuflar a corrupção. E 

em contrapartida a minoria dos países como no caso da Suécia compreendia a 

questão de acesso à informação atrelada ao conceito de benefícios.   

Neste quadro a respeito da lei sueca, Mendel (2009, p.113) sinaliza 

“uma lacuna de peso na lei de direito à informação sueca é a ausência de 

obrigações especificas de publicação proativa”. Isto é a lei não obriga a 
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publicação de informações aos cidadãos, apenas que os órgãos auxiliam os 

solicitantes. 

No âmbito internacional, surgiu em 1967, uma lei expressa com a sigla 

FoIA denominada  de Freedom of Information Act, aprovada nos Estados 

Unidos e que de maneira bastante significativa contribuiu “decisivamente para 

a democratização da informação.” (COSTA, 1989, p. 65). 

Segundo essa perspectiva pode-se afirmar que vários países 

“promulgaram legislações semelhantes que, guardadas as inevitáveis 

especificidades, têm em comum o princípio do direito imediato de acesso, [...].” 

(FONSECA, 1999, apud INDOLFO, 2013, p. 9). 

Nesse contexto, cabe ressaltar a lei canadense criada em 1982, 

baseada na lei americana, na qual procurou fundamentos para auxiliar na 

criação da lei em alguns aspectos. Entretanto, essas duas leis apresentam 

aspectos que as diferem, como a questão de aprovar a promoção de um 

governo aberto, no caso do Canadá, pois no texto constitucional da lei 

americana não constava esse assunto. Sob essa visão, Costa (1989), afirma 

que é dever dos governos divulgar e publicar anualmente, informações 

pertinentes aos interesses dos cidadãos e essa perspectiva insere-se no 

princípio que o governo tem obrigação de publicar.  

  No caso do México, nota-se recentemente a grande importância 

admitida no âmbito internacional em referência a lei de acesso à informação 

desse país, a partir de um viés democrático. Mas, isso é resultado de um longo 

processo desenvolvido na criação da Lei Federal de Transparência e Acesso à 

informação Pública Governamental (LAI), na qual envolveu uma série de 

conjunturas políticas até a aprovação na Câmara dos Deputados, em 2002. 

 
Mas o caminho percorrido até chegar a esse ponto é muito 
longo. Em dezembro de 1977, como parte da chamada reforma 
política durante a presidência de José López Portillo, a 
Constituição mexicana (de 1917, ainda vigente) foi modificada 
no artigo 6°, reconhecendo que o direito à informação será 
garantido pelo Estado. Mas seria preciso 30 anos e inúmeras 
lutas para chegar a uma nova redação na qual esse direito 
fosse traduzido em princípios gerais que permitissem sua 
implementação nos níveis federal e estadual (VERA, 2008,2). 
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A partir dessa constatação, percebe-se que como na maioria dos países 

o direito á informação a princípio já era regulamentado no México a partir de 

um artigo e esse de modo geral inclui uma simples menção acerca do direito à 

informação, como no caso brasileiro, apresentado a partir da Constituição 

Cidadã (1988), na qual no próximo capítulo será aprofundado o processo de 

criação da legislação de acesso no Brasil, mesmo perante aos avanços e 

retrocessos no processo. No entanto, houve mudanças significativas no corpo 

da Constituição mexicana a partir da criação de princípios para estabelecer 

esse direito nos níveis federal e estadual.    

 Sendo assim, no caso do México é imprescindível dizer que a sociedade 

civil contribuiu significamente no processo de mudanças a respeito do direito à 

informação, em 2002, além dos possíveis avanços no aspecto legal desse 

direito. Mas, o elemento fundamental que permitiu a alteração no texto 

constitucional e influenciou em várias melhorias como a criação Instituto 

Federal de Acceso a La Información Pública (IFAI) pelo país, foi por causa da 

“alternância na presidência da República pela primeira vez em 71 anos, e a 

configuração plural da equipe de transição, [...], a partir da demanda de um 

grupo [...] sólido e influente de atores da sociedade civil” (VERA, 2008, p.12).  

Nesse contexto, inicialmente, no México a garantia do direito à 

informação apenas declarava o direito de liberdade de informação pelo Estado. 

Porém, houve uma série de medidas eficazes para ampliar a aceitação desse 

direito:  

 

[...] aprovado por unanimidade não apenas pelas duas câmaras 
do congresso mexicano, mas também pelas legislaturas de 16 
estados ampliou, consideravelmente, a proteção constitucional 
ao direito à informação. (MENDEL, 2009, p.86) 

 

No entanto, a proposta para alteração da Constituição começou a 

desenvolver-se em 2001, através de duas frentes bem estruturadas e além de 

“[...] propostas de Lei muito próximas: uma dentro do governo na chamada 
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COFEMER24 e outra feita por coalizão de especialistas acadêmicos, [...] e 

organizações, civis conhecida como Grupo Oaxaca” (VERA, 2008, p.2). Nesse 

sentido, foi necessário articular uma solução satisfatória para os dois grupos e 

mediante a essa situação, a coordenação da Câmara decidiu “nomear uma 

comissão técnica com especialistas no tema da COFEMER e do Grupo Oaxaca 

para negociar um texto de consenso” (VERA, 2008, p.2). E após isso o texto da 

lei foi aprovado na Câmara de deputados federal e todo esse contexto 

demonstra todas as ações tomadas pelo governo mexicano para a importância 

do direito à informação, além do apoio conforme visto da sociedade civil.     

Certamente, a lei mexicana começou a ganhar relevância devido ao 

escopo democrático e nos últimos anos vem sendo intitulada como uma lei que 

“figura entre as [principais] leis de direito à informação mais progressistas do 

mundo.” (MENDEL, 2009, p.86). 

De fato, os mecanismos e dispositivos criados pelo governo mexicano 

na adoção desse direito, nos seus aspectos positivos são instrumentos 

essencias que servem de modelo para os países ainda em processo de 

elaboração de reconhecimento do direito á informação pelos cidadãos. E é 

importante esclarecer que houve várias discussões até a aprovação do texto da 

lei a respeito do direito à informação, no modelo mexicano. 

 Contudo, atualmente, uma das medidas delineadas pelo governo 

mexicano que está sendo aprovada pela comunidade internacional diz respeito 

aos sistemas rápidos para o acesso à informação através do Instituto que 

regula todas as respostas encaminhadas pelos órgãos públicos aos 

solicitantes.  

 

Toda essa informação deve ser acessível numa parte do site 
de internet de cada órgão do Estado federal intitulado Portal de 
obrigações de transparência. Tanto a qualidade dessa 
informação como as respostas ás solicitações é avaliada pelo 
IFAI de maneira permanente o que se traduz numa qualificação 

 
24 È uma dependência do executivo federal (que faz parte do Ministério da Economia) e tem 
como meta de elaborar estudos do impacto de novas leis e regramentos, promover, a 
simplicidade dos trâmites, receber propostas, receber as propostas de melhora de normas e 
manter um inventário de todas as normas de ordem federal. Disponível em: 
http:/www.cofemer.gob.mix. Acesso em: 4 nov.2014.    
 
 

http://www.cofemer.gob.mix/
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de cumprimento dessas obrigações por cada instancia estatal. 
(VERA, 2008, p.5)  
 

 
 Desse modo, para o Instituto ser considerado eficiente nas avaliações 

quanto aos pedidos e as respostas ás solicitações recebidas pelos cidadãos, 

torna-se evidente que os órgãos precisam ativamente cumprir o acesso á 

informação de maneira rápida a partir dos prazos previstos na lei. E a lei 

também define a transparência das ações a partir da divulgação de 

informações públicas mesmo sem a formulação de pedido dos cidadãos junto 

aos órgãos públicos e isso corresponde à transparência ativa, na qual o 

governo disponibiliza á informação mesmo que não haja solicitação. 

 

2.4 PRINCÍPIOS NORTEADORES: ARTIGO 19 

 

Os pressupostos teóricos abordados por Canela e Nascimento (2009), 

são fundamentais para concepção da importância dos nove princípios 

formulados pela Organização não governamental Artigo 19, responsável em 

assinalar a necessidade da abertura máxima das informações em posse dos 

governos. Diante disso, os argumentos e ideias chaves defendidos pelos 

autores subsidiarão os aspectos descritos nesse trabalho em relação a esses 

princípios. 

Sendo assim, observar-se que os regimes jurídicos específicos 

estabelecidos nos países, apresentam geralmente diversas particularidades 

seja na forma de governar ou em diferenças relativas ao panorama econômico, 

político e social. No entanto, a existência de tais características não inviabiliza, 

nesse sentido que os marcos regulatórios do direito à informação comumente 

estabelecidos nos governos possam convergem para práticas semelhantes e 

isso influencia na adoção de padrões comuns em relação a regulamentação do 

acesso à informação. 

E nesse contexto, mesmo que existam diferenciações entre os regimes 

adotados pelos países, esses marcos estabelecidos através dos princípios 

formulados pela ONG Artigo 19, após uma vasta análise dos vários padrões 

internacionais existentes, podem ser compreendidos como universais e 
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aplicáveis a todos os países. E dentre ás diversas discussões no cenário 

internacional, surgiram diversos padrões adotados para a criação de uma 

legislação específica de acesso á informação.  

Desse modo, Canela e Nascimento (2009, p.19), reconhecem a 

existência de vários: 

 

[...] padrões internacionais que fornecem valiosos subsídios 
para definição do conteúdo exato do direito de acesso à 
informação, detalhando de forma mais extensa os princípios 
que devem reger um regime de acesso. 
 
 

 Diante disso, na maioria das leis de acesso à informação, principalmente 

formuladas nos últimos anos foram fundamentadas nos nove princípios, que 

possuem relações intrínsecas. Nesse aspecto no primeiro princípio, há toda 

uma discussão acerca dos governos para a criação de legislação 

fundamentada na liberdade de informação pautada na máxima divulgação, bem 

como preconiza que os órgãos têm a obrigação de divulgar informações e 

consequentemente, os cidadãos tem o direito de receber informações. 

 Nesse sentido, esse princípio institui que todas as informações “[...] dos 

órgãos públicos devem ficar sujeitas à revelação, a menos que haja uma 

justificativa contrária em nome de interesse público á não divulgação”. 

(MENDEL, 2009, p.1). E nos casos de negativa de acesso os solicitantes 

devem ser informados, pois isso compõe o quarto princípio que corresponde ao 

âmbito de um limitado grupo de exceções e esse fato tem que estar 

estabelecido de forma na clara no corpo da lei quanto às exceções do acesso.    

  Em relação ao segundo princípio, os organismos públicos não podem 

apenas fornecer as informações essenciais aos solicitantes, pois são 

responsáveis pela divulgação e publicação de documentos e informações de 

interesse da sociedade civil e na “maioria das leis sobre o direito à informação 

atribui uma obrigação aos órgãos aos órgãos públicos de publicar informações 

de forma proativa e rotineira, independente de requisições específicas” 

(MENDEL, 2009, p.5). Nesse panorama insere-se à necessidade da promoção 

de um governo aberto (terceiro princípio), na qual sempre ocorreram barreiras 

nítidas em relação à aplicabilidade desse princípio, pois a cultura de acesso 
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(abertura do governo) diverge da concepção de cultura do sigilo enraizada 

historicamente em diversos regimes democráticos, como no caso do Brasil. 

 De fato, os órgãos públicos precisam promover ativamente à abertura do 

governo estabelecendo assim o combate contra a cultura do sigilo para 

alcançar à premissa da máxima divulgação acerca da legislação, de modo a 

atender a liberdade de informação. 

 Ainda em relação ao quarto princípio, não pode existir apenas a 

indicação de exceções como no caso das informações de segurança nacional 

do país, pois torna-se imprescindível que todas essas exceções estejam 

devidamente claras, restritamente definidas e sujeitas a rigorosos testes anuais 

de interesse pública, além da publicação em um veículo para todos os 

cidadãos possam obter o acesso. 

    Nesse contexto, há o quinto princípio, responsável pelos os processos 

ou procedimentos que facilitam o acesso à informação. Logo, torna-se 

fundamental que todos os pedidos de informação sejam processados com 

rapidez e justiça. E ainda com a possibilidade de um exame independente em 

caso de recusa e a lei deve estipular os prazos de respostas às solicitações. 

 Diante disso, para alcançar a dimensão do direito à informação a toda 

sociedade civil torna-se essencial estabelecer medidas para grupos específicos 

quanto à garantia da acessibilidade25 á informação. Como nos casos, de 

pessoas com deficiência visual, analfabetos, entre outros.   

 Todavia, em hipótese nenhuma, correspondente ao sexto princípio os 

cidadãos podem ser impedidos de fazer pedidos de informação em razão dos 

altos custos envolvidos, pois isso iria romper com a promoção de um governo 

aberto. E a visão de liberdade de informação efetiva envolve os cidadãos a 

participar dos processos de decisões do aparelho governamental através de 

reuniões abertas dos órgãos públicos, relacionado ao sétimo princípio.  

 
25Nesse contexto, insere-se a questão da acessibilidade, na qual a informação pública deve 
estar acessível a todos, inclusive aqueles portadores de deficiências (do ponto de vista legal, 
disposições e norma gerais podem ser encontrados no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 
2004).Em termos de comunicação, nem sempre será possível garantir 100% de acesso, mas 
cabe ao administrador desenvolver esforços neste sentido.Na internet, isto pode ser feito, por 
exemplo, através de variados recursos, como associação do texto a imagens, animações e 
gráficos.Sítios eletrônicos governamentais que tomam essas medidas podem vir a receber um 
selo de acessibilidade. Disponível em:<www.acessobrasil.org.br>. Acesso em: 2  jun.2014.    
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Contudo, o oitavo princípio corresponde a vertente da divulgação tem 

precedência, na qual as leis que não estiverem de acordo com o primeiro 

princípio de máxima divulgação devem ser revisadas ou revogadas. E por 

último, o nono princípio estabelece a proteção para os denunciantes e 

geralmente essa assistência é para os indivíduos que tornaram públicas 

informações acerca de atos ilícitos e irregularidades dos governos e por isso 

esses denunciantes precisam de proteção. 

É imprescindível afirmar, que todos esses princípios são fundamentais e 

mediante a isso estão inseridos nos textos da maioria leis de acesso á 

informação dos países que ocorreram à transição dos governos.  
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DAS LEIS DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO 
BRASIL 

 

    O referencial teórico para discutir o panorama das leis de acesso á 

informação no cenário brasileiro será fundamentado através de Rodrigues 

(2011, p.264) a partir das suas reflexões formuladas acerca “do ponto de vista 

de uma política de acesso aos documentos à tradição brasileira é, portanto, 

preferencialmente de restrição” e também de seu trabalho Arquivologia: 

Configurações da Pesquisa no Brasil – Epistemologia, Formação, Preservação, 

Uso e Acesso publicado em 2013. Além de destacar Canela e Nascimento 

(2009), Costa e Fraiz (1989), Costa (2003), Indolfo (2003), Jardim (1995,1999), 

Gruman (2012) responsáveis pelas principais discussões no país em torno das 

dificuldades do Brasil na aprovação de uma legislação específica de acesso e 

de outros assuntos relacionados a esses debates.   

No cenário internacional, conforme visto ocorreram vários debates 

acerca do processo para o reconhecimento do direito de acesso à informação. 

E nota-se que esse movimento está crescendo progressivamente, 

principalmente, a partir da divulgação dos organismos internacionais em 

relação à garantia legal desse direito declarado oficialmente como fundamental 

aos cidadãos. 

De acordo com Canela e Nascimento (2009, p.33), o âmbito do discurso 

internacional acerca da temática até então apresentada alcançou limites 

instransponíveis, que contribuiu significamente para mudança de mentalidade 

de vários governos, a partir das discussões que ultrapassam as fronteiras de 

cada país envolvendo os seguintes fatores: 

 

[...] da relevância que o acesso á informação tem assumido na 
arena internacional; da crescente demanda de grupos 
organizados por informação, inclusive levando o pleito para 
instâncias que extravasam as fronteiras nacionais; do tipo de 
enfrentamento jurídico que estados nacionais sonegadores de 
informação.   
 
 

No entanto, o panorama refletiu em um processo que não foi assimilado 

de maneira uniforme em cada país, pois esbarraram nas conjunturas políticas, 
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ideológicas, sociais, além da questão dos regimes instaurados pelos governos 

diferirem uns dos outros, na qual influenciaram diretamente no processo para 

aprovação leis de acesso á informação.  

Na trajetória referente a uma estimativa inicial de quantos países criaram 

ações para a aprovação e regulamentação do direito legal de acesso através 

de uma lei, há um levantamento que aponta a existência na década de 90 de 

“somente 13 países [que] haviam adotado leis nacionais [...]. E em 2008, [o 

número aumenta para] mais de 70 países26 [que] já têm leis de acesso á 

informação” (MENDEL, p.3, 2009). 

Contrariamente a essa realidade, ainda existem diversos países que 

estão em processo para estabelecer a criação de uma legislação específica de 

acesso à informação, além da aprovação de uma lei de arquivos, como no 

exemplo da América Latina, onde “são escassas as informações relativas [a 

esse continente ao que refere-se a uma] legislação que regulamente o acesso 

aos documentos, [...]“ (COSTA,1989,p.66).E ainda nesse período da década de 

1990 essa autora já destacava o México como um país que possui bibliografia 

razoável acerca do assunto.   

Como se pode perceber há diferentes razões para salientar as 

dificuldades do Brasil e demais países latino-americanos, que interferiram 

impreterivelmente no acesso á informação aos cidadãos e uma delas é 

caracterizada pelo modelo de projeto de Estado centralizado e burocrático 

nesses países, que impactou enfaticamente na construção de dois contextos 

distintos estabelecidos de um lado, pela transparência das ações geralmente 

asseguradas em lei e por outro lado, em restrições comumente violam ao que 

está no texto da lei.  

 

[...] a transparência informacional (grifo do autor) do Estado 
expressa no discurso da lei, superada pela opacidade 
informacional (grifo do autor) da administração pública, 
fenômeno historicamente associado ao projeto de Estado 
sustentado no Brasil e demais países latino-americanos. Tal 
projeto tem favorecido um Estado que sistematicamente 
negligencia os interesses das sociedades ás quais caberia 
servir (JARDIM, 1995,89).     
 

 
26Disponível em:<http://www.cgu.gov.br/acessoainformacoes/>. Acesso em: 27 jun. 2013. 
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Dessa forma, verifica-se que ainda está ocorrendo um processo gradual 

que visa à absorção de todos os países para a relevância e importância do 

acesso à informação, na qual “numa era na qual a informação adquire um 

papel definidor da própria essência [...], não faz sentido algumas nações se 

omitam na garantia definitiva de tal direito” (CANELA; NASCIMENTO, 

p.16,2009) Nesse sentido, torna-se extremamente necessário à abertura dos 

governos para a cultura de acesso, pois senão podem torna-se caracterizados 

em rótulos denominando-os de países omissos a divulgação da comunidade 

internacional.  

Nesse contexto, o caso brasileiro também é apontado em relação aos 

países que fazem parte da América Latina, como uma nação com problemas 

latentes e perceptíveis “do ponto de vista da legislação, o Brasil sempre sofreu 

um atraso considerável27, situando – se em posição inferior a outros países da 

América Latina” (COSTA; FRAIZ, 1989, p.69). A partir dessa contastação pode-

se dizer que a diferença entre o ocorrido no Brasil, na qual o situa nessa 

posição inferior a outros países da América Latina está relacionado ao legado 

da tradição portuguesa de manutenção das elites corporativas. 

 Historicamente atesta-se que muitas nações, como no caso do Brasil 

começaram tardiamente a pensar nesta realidade tão primordial e debatida em 

vários segmentos na sociedade contemporânea. Todavia, há outros países 

como a Suécia, França, Canadá, Estados Unidos, que são reconhecidos 

internacionalmente como referências para outros países em relação à 

necessidade da criação de leis. Diante disso, são caracterizados como os 

primeiros países a delinear ações voltadas para noção a princípio do acesso à 

informação. 

Especificamente, no caso brasileiro ocorreram períodos de avanços e 

retrocessos, referentes a vários fatores como a falta de aprovação de uma 

legislação específica de acesso, dificuldades da liberação de informação 

pública aos cidadãos devido à instauração da política de sigilo em prejuízo da 

cultura de acesso, a falta de compreensão da importância dos arquivos 
 

27 E interessante questionar-se o motivo? Dentro do processo político do Brasil? E da 
metrópole exercendo forte poder sobre a colônia? 
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públicos como um patrimônio para o país. Logo o reflexo dessa situação 

resultou no atraso da legislação de uma política nacional de arquivos, criada 

somente em 1991 e da lei de acesso á informação outorgada somente em 

2011.   

 

3.1 TRAJETÓRIA NO CENÁRIO BRASILEIRO 

 

 Historicamente o Brasil é considerado um país recente no que diz 

respeito à questão de acesso à informação e na maioria dos casos é intitulado 

como uma nação em processo de desenvolvimento28 na aprovação de uma 

legislação que objetiva reconhecer o direito dos cidadãos á informações 

públicas concernentes aos seus próprios interesses. 

 Contrapondo a essa situação, pode-se destacar o caso da Suécia como 

país pioneiro a estabelecer indícios de direito à informação. Por isso, a lei 

sueca é considerada como referência aos países ainda em processo 

elaboração da lei de acesso, como ocorreu no caso do Brasil.  

 De modo geral, uma das explicações que traduz o caso brasileiro, no 

processo tardio de criação da lei de acesso á informação tem raízes no ideal da 

Revolução Francesa, pois “no entanto essa noção moderna, incentivada pelas 

conquistas da Revolução Francesa (1789) não se espraiou por toda a Europa” 

(BATISTA, 2012, p.206). E nesse sentido, a situação demonstra que este lema 

não foi apropriado da mesma forma em todos os países da Europa, como no 

caso de Portugal, que não se baseou no modelo francês a respeito da abertura 

dos arquivos públicos aos cidadãos.  

 Nesse contexto, para Costa (2000 apud Batista, 2012, p.207), procurou-

se estabelecer tal política instaurada na realidade brasileira, baseada no 

modelo português: 

 

[...] nos tempos da colônia, Portugal mantinha um modelo de 
Estado centralizado, burocrático e uma política de sigilo oficial 
como forma de assegurar os empreendimentos mercantilistas 
da metrópole. Em 1808, com a fuga da família real portuguesa 

 
28 Devido o seu passado histórico de colonização por Portugal e por causa disso denominava-
se na maioria das vezes Brasil com estigma de nação colonizada. 
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para a América, experiência de Estado português foi 
transportada e implantada no Brasil.  
 

 
 De fato, pode-se afirmar que Portugal fixou no cenário brasileiro toda 

uma política voltada para centralização e permeada de restrições para 

assegurar o seu poder sobre a colônia. 

 Neste quadro, a esse respeito Costa e Fraiz (1989, p.67) observam que 

“somente cerca de dois séculos após o exemplo sueco é que se assiste, em 

nosso país, a fato semelhante, com a nova Constituição que vem de ser 

promulgada”. Sem dúvida, a demora do Brasil no tocante ao processo para 

assegurar o direito à informação aos cidadãos, está relacionada ao período de 

colonização desenvolvido pela metrópole português, além dos acontecimentos 

históricos ocorridos no país. E atualmente está atrelado à falta de mentalidade 

do governo para importância do acesso à informação.  

 Portanto, o cenário brasileiro é caracterizado pela falta de uma cultura 

de acesso e de uma política voltada aos arquivos fortemente relacionados, pois 

verifica-se que a política desenvolvida no país  em sua maioria estava restrita 

ao segredo e sigilo. Por isso, o panorama dessa situação corroborou para o 

surgimento de dificuldades notórias na criação de uma lei específica de acesso, 

em relação a outros países e a princípio “a carência do Brasil em criar 

instrumentos legais sobre o direito de acesso á informação não se restringe á 

omissão ou ao mau tratamento do assunto nas constituições brasileiras” 

(COSTA; FRAIZ, 1989, p.69). 

 Da mesma maneira, o retrato da realidade brasileira é expresso através 

de uma perspectiva histórica e filosófica assinalada em um processo lento na 

criação, implementação, regulamentação de uma lei de acesso à informação. E 

principalmente devido à tradição de segredo tão difundida pelos governantes, 

além dos problemas de fornecer subsídios para o funcionamento das leis e 

decretos que indicavam cláusulas a respeito do direito à informação em seus 

artigos. 

 Neste quadro, tornou-se necessário o surgimento de organizações não 

governamentais como a ONG Artigo 19, conforme abordado com uma das 

precursoras nos debates sobre acesso à informação. Sendo assim, 

reconhecida como uma das principais responsáveis nas publicações acerca 
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desta temática tão difundida na sociedade, na qual desenvolveu uma pesquisa 

importante em assinalar o processo de aprovação de leis pelos países na 

América do Sul. Todavia, o resultado do levantamento menciona apenas cinco 

dos 13 países do continente com leis que entraram em vigor, pois ainda há 

países em processo de adesão e ainda casos de países que não estavam 

preocupados com a questão do acesso. 

  Dessa forma, na realidade brasileira havia fortemente uma pressão 

travada através de uma parcela significativa da sociedade, geralmente 

promovidos através profissionais interessados na luta pela liberação da 

consulta dos documentos e ainda existia uma insatisfação devido à falta de 

instrumentos para regularização da questão do acesso. Desse modo, os 

grupos começaram a articular-se em três segmentos de acordo com a 

perspectiva apresentada por Canela e Nascimento (2009, p.59): 

 

[...] uma delas é formada pelas iniciativas pontuais que buscam 
por meio de diversos dispositivos legais, assegurar por 
determinação do Poder Judiciário acesso a informações 
especificas. Uma segunda frente é a tentativa de mudar o 
marco legal brasileiro em relação ao acesso a informações e a 
terceira frente [...] se desenvolve dentro das próprias 
instituições públicas.   
 

    
 No entanto, é necessário afirmar que não ocorreu à participação efetiva 

dos cidadãos comuns, pois existia apenas uma porção da sociedade 

estruturada a partir de instituições e organizações públicas que se 

responsabilizaram em representar o descontentamento dos cidadãos 

referentes às barreiras impostas ao livre acesso à informação e aos arquivos 

públicos brasileiros. 

 De acordo com Costa (1989), no século XX, a partir do movimento dos 

historiadores, a questão do acesso à informação começou a delinear e traçar 

novos rumos mesmo que lentamente. A partir dessa perspectiva pode-se 

refletir especificamente no caso do Brasil, na qual a sociedade civil não 

acompanhou o processo de elaboração da lei de acesso à informação seja a 

partir da participação dos cidadãos em consultas públicas ou na divulgação da 

criação da mesma e esse fato demonstra que à defesa do acesso à informação 
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estava restritamente direcionada apenas aos envolvidos com essa 

problemática.  

 Como pode-se perceber Costa (1989), Canela e Nascimento (2009, 

p.65) destacam que o movimento para o reconhecimento do acesso à 

informação começou a ganhar forças e esse fato delineou avanços 

significativos no cenário internacional, influenciando a realidade brasileira a 

partir da: 
 

[...] forte pressão de organizações nacionais e estrangeiras que 
defendem o acesso a dados e registros do governo. Trata-se 
de um movimento internacional, cujas raízes remontam a mais 
de dois séculos, mas que se intensificou a partir de avanços 
registrados em meados do século XX. 
  

 Diante disso, uma das principais características que são comuns na 

maioria dos países que nos últimos anos começou a desenvolver - se na 

construção efetiva de uma legislação acerca do acesso à informação, está 

relacionada com o fato dos “recentes governos optaram por garantir o sigilo 

antes de assegurar a transparência”. (CANELA; NASCIMENTO, 2009, p.42). E 

Rodrigues (2009, p.257) afirma ainda segundo essa perspectiva que “a ênfase 

no sigilo repercute [incessantemente] sobre os prazos estabelecidos nas 

legislações de acesso ás informações, geralmente muito longos e arbitrários”. 

Nesse sentido, enfaticamente constata-se a grande dificuldade dos países em 

criação ações de transparência pública, pois majoritariamente a maioria dos 

países fundamentou-se na política de sigilo e consequentemente essa política 

está enraizada na maioria das leis de acesso à informação. 

 Por tudo isso, pode-se dizer que a partir do contexto desenvolvido na 

realidade brasileira, compreende-se que no âmbito internacional, muitas 

nações também estavam mais preocupadas com a instauração do sigilo ao 

invés da transparência pública. E isso não retrata apenas o caso do Brasil, pois 

abrange vários limites como os econômicos, políticos e ideológicos norteados 

pelos países.    

 Por sua vez, no cenário mundial começa a surgir uma vertente em 

relação aos países diminuir os prazos relativos ao acesso a informação. A 

partir dessa acepção, “observa-se, atualmente, uma crescente tendência a 
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minimizar os prazos de liberação dos documentos cuja divulgação 

comprometam a segurança nacional” (COSTA,2003,p179).   

 Cabe ainda analisar que geralmente, apresenta-se uma visão limitada e 

reducionista relacionada ao fato de na maioria dos casos é atribuído somente 

aos países desenvolvidos à posição privilegiada de estar à frente de outros 

países no processo para a aprovação de uma lei de acesso à informação. Mas 

há um grande equívoco, pois existem outras nações como os casos da 

Croácia, Paquistão, Jamaica29que apresentaram avanços perceptíveis no 

reconhecimento de tal direito e que não são nações centrais. 
  

3.2 CONSTITUIÇÃO CIDADÃ (1988) E OS DESDOBRAMENTOS 

 

 Na realidade brasileira, a criação de uma lei específica de acesso à 

informação quando comparada a promulgação de outras leis do mesmo 

enfoque no cenário internacional é atribuída a um contexto marcado pelo sigilo 

das informações. Contrariamente, a divulgação dos organismos internacionais 

essas leis incluíam uma série de restrições e estas limitavam o acesso dos 

cidadãos a informações públicas. 

 Inicialmente, no Brasil a noção de direito à informação e habeas-data 30 

regulamentou-se através da Constituição Federal de 1988 denominada 

também de Constituição Cidadã, que atribuía aos incisos XIV, XXXIII e LXXII 

do artigo 5° e 2° do artigo 216 a garantia do acesso à informação. Pois nesse 

período ainda não existia uma lei específica para abordar da realidade de 

acesso.  

         Diante disso, no texto da Constituição aos incisos XIV e XXXII era 

estabelecida a garantia à dimensão coletiva do direito à informação. E o inciso 

XIV assegura a todos o acesso à informação e no inciso XXXIII do Capítulo I – 

dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos garante que “todos têm o direito 

a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 

 
29 Estudo Freedom of information around the world 2006, elaborado por David Banisar para a 
Privacy Internacional descreve essa questão.        
30 De acordo com a Constituição de 1998, o habeas-data é para assegurar o conhecimento de 
informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registros ou bancos de dados de 
entidades governamentais, ou de caráter público; para a retificação de dados, quando não se 
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial, ou administrativo. Disponível em:  
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interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob-

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança a sociedade e do Estado” 31. No entanto, conforme visto a maioria 

das ressalvas criadas pelos governantes a partir de restrições não dizia 

respeito somente a informações que afetavam a segurança nacional, pois 

verifica-se que a limitação impõe-se sobre a maioria das informações públicas. 

           Nesse contexto, o artigo 5° da constituição não é claro a propósito da 

dimensão do acesso à informação e consequentemente assim, provocou um 

caráter ambíguo a partir de uma duplicidade na compreensão do direito á 

informação, pois “sem expressões como as ou todas as antes da palavra 

informações, o texto cria margem para interpretações de que o direto è 

limitado” (CANELA; NASCIMENTO, 2009, p.42). Consequentemente, isso 

acarretou na visão dos governantes ou responsáveis em liberar o acesso à 

informação atribuir-se a si próprio o direito de decidir o que deveria ou não ser 

liberado aos cidadãos. 

 Cabe ressaltar que o contexto para criação da Constituição de 1988 não 

foi favorável à incorporação da noção do direito à informação na realidade 

brasileira, pois esse período é caracterizado pela grande insatisfação da 

maioria dos constituintes para a discussão desse assunto. Além do mais o 

surgimento desse direito resulta em um possível início ao menos na hipótese 

de um rompimento com os laços da tradição portuguesa de sigilo. 
 

As dificuldades de aceitação desta noção pela Assembléia 
Nacional Constituinte foram de diversas ordens, podendo-se 
apontar como a principal delas a tendência altamente 
conservadora dos constituintes representada pela formação do 
chamado Centrão (COSTA, 1989, p.67). 
 

 No entanto, mesmo perante aos obstáculos houve a adesão dos 

constituintes a respeito do “direito á informação e a instituição do habeas-data 

foram assegurados no texto constitucional, graças aos esforços individuais de 

alguns [...], através de emendas e destaques” (COSTA, 1989, p.68) E ainda 

nesse cenário destaca-se o empenho de instituições públicas como o Arquivo 

 
31 Disponível: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 27 jun. 2013. 
 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm
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Nacional, Organização dos Advogados Brasileiros (OAB) através de sugestões 

enviadas para a formulação da nova Constituição. Apesar disso e mediante aos 

esforços desenvolvidos nesse período quase não foi aproveitado às propostas 

encaminhadas para compor o texto constitucional. 

 Sem dúvida, o marco legal no Brasil para criação de uma legislação 

específica de acesso à informação e consequentemente, assim para o acesso 

aos arquivos públicos brasileiros tem raízes na Constituição de 1988. 

 

[...] o ponto de partida para conquista de uma legislação 
específica, na área de acesso à informação e dos arquivos, foi 
[efetuada a partir do] próprio ordenamento jurídico 
constitucional, ao assegurar o direito do cidadão de receber 
dos órgãos informações de seu interesse, ressalvadas aquelas 
imprescindíveis á segurança da sociedade e do Estado. 
(INDOLFO, 2013, p.11) 
 

 Por outras palavras, a Constituição de 1988 e posteriormente, a criação 

da Lei de Arquivos de 1991, são descritas como divisores de água para 

abertura significativa da questão de acesso no cenário brasileiro, conforme 

observa Hott (2013, p.214), esses dois instrumentos legais criados no Brasil 

foram essencias, pois “abriram caminho para formatação, [...] na década de 

1990, de um corpo de leis que contemplava os diversos aspectos da legislação 

arquivística, inclusive a questão do acesso a informações”.    

 E neste quadro, Costa (2003) enfatiza que a década de 1990 é um 

marco na arquivística brasileira, pois propiciou a formulação de um corpo de 

leis assegurando o acesso aos arquivos públicos e privados. 

 Sendo assim, a ideia de uma lei efetiva que assegurasse a política 

nacional de arquivos públicos e privados tornou-se concreta no governo de 

Fernando Collor de Mello em 8 de janeiro de 1991, a lei de n° 8.159 

denominada posteriormente de Lei de Arquivos32 e conforme Costa 

(2003,p.180) essa lei “representou um enorme avanço, preenchendo a situação 

lacunar em que se encontrava o país, até então , do ponto de vista da 

legislação arquivística.Contudo, ela foi apenas o primeiro passo”.No entanto, 

de acordo com Cepik (2000), a lei 8.159/1991 no artigo 4° apenas reescreve  

com outras palavras o que consta no inciso XXXIII do artigo 5° da constituição. 
 

32 Quais foram os impactos dessa lei específica? 
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 Contrariamente a essa realidade, um estudo do Fórum de Direito de 

acesso a Informações Públicas criado em 2003 na capital brasileira (Brasília), 

resultou em um levantamento com a participação de 20 instituições como a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que evidenciou a aprovação de vários 

decretos no Brasil que corroboraram enfaticamente na instauração da política 

de sigilo no país quanto ao acesso à informação. Esses resultados são 

absurdos para visão que se tem a respeito da liberdade de informação. 

 

[...] mostram que desde 1937 foram assinados 64 decretos-lei, 
leis, medidas provisórias, decretos, resoluções, portarias, e 
instruções normativas que de alguma forma regulamentam a 
oferta e, principalmente, o sigilo de informações em posse do 
Estado brasileiro (CANELA; NASCIMENTO, 2009, p.42).   
 

 Diante disso, esses números demonstram o quanto historicamente na 

realidade brasileira foi difícil para os governantes voltar-se para uma cultura de 

abertura do país para questão do direito á informação.   

 De acordo com Canela e Nascimento (2009, p.33), o Brasil é visto como 

“um país curioso. Acrescentou em sua Carta Magna a garantia constitucional 

do acesso à informação. Porém antes de regulamentar o acesso, regulamentou 

o sigilo”. Contudo, essa realidade é marca da maioria dos países inseridos na 

aprovação da questão do acesso á informação, pois na maioria dos casos o 

sigilo é perpetuado em primeiro lugar e o acesso fica restrito ao segundo plano. 

 Sendo assim, no país historicamente ocorreu à promulgação de vários 

decretos-leis principalmente no período militar e no governo Fernando 

Henrique Cardoso (FHC), que enfaticamente promoveram a salvaguarda de 

assuntos sigilosos. E essas propostas sancionadas pelo governo brasileiro 

estão culturalmente enraizadas desde a vinda da família real (1808) ao Brasil e 

fundamenta-se totalmente em uma política de sigilo herdada, isto é “[...] 

arraigada na tradição portuguesa” 33 (RODRIGUES, 2011, p.264). 

 Diante disso, no término do governo de Fernando Henrique Cardoso, 

ocorreu um retrocesso quanto ao direito á informação e dentre os abusos de 

poder exercido pelo então presidente destaca-se a medida aprovada através 

do Decreto n° 4.553, de 27 de dezembro de 2002, caracterizado de sigilo 
 

33  Por que é importante monopolizar a informação? Quais são os poderes instaurados ao 
guardar / omitir o acesso à informação? 
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eterno que anulou toda legislação anterior até então vigente referente 

possivelmente ao acesso à informação. E esse fato provocou uma enorme 

insatisfação, gerando controvérsias devido a essa situação tão alarmante na 

história brasileira no processo de reconhecimento desse direito, pois ninguém 

imaginava a ocorrência desse episódio na atual conjuntura do país inserida no 

processo de redemocratização. 

 

  [...] No apagar das luzes de seu governo, e sem uma 
justificativa razoável, o presidente Fernando Henrique Cardoso 
(1994-2002) surpreendeu os profissionais da área de 
documentação, bem como pesquisadores e organizações da 
sociedade civil, e até mesmo o Conselho Nacional de Arquivos, 
com a edição do Decreto n° 4.553/2002, [...] (HOTT, 2013, 
p.215).  
 

       Nesse contexto, havia ainda o surgimento de outra problemática a partir 

da criação desse decreto que não somente revogou os decretos n°2134/1997 

denominado de Decreto do Acesso e o de n°2.910/1998 responsável pela 

regulamentação do sigilo dos documentos públicos e segundo Hott (2013, 

p.214) esses decretos é “um avanço após doze anos do fim, a Ditadura Militar 

– no sentido de ordenar, sob princípios democráticos, o direito à informação 

governamental”. Mas, essa medida desenvolvida em seu governo “ampliou os 

prazos de abertura dos documentos sigilosos á consulta pública e o número de 

autoridades com competência para atribuir graus de sigilo” (BATISTA, 2012, 

p.215). Desse modo, dificilmente nesse período ocorreu o acesso à informação 

de modo significativo, pois o aumento de pessoas autorizadas tornava o 

acesso totalmente limitado.  

   Contraditoriamente, foi nesse mesmo contexto de governo onde “iniciou e 

aprofundou estudos e legislação voltados para implantação da sociedade da 

informação” (RODRIGUES, 2011, p.271). Nesse sentido, é destoante observa-

se em um mesmo país a ocorrência de duas realidades dicotômicas, uma 

fundamentada nas restrições e outra na inserção do governo na chamada 

sociedade da informação. 

      Posteriormente, no Brasil em matéria de legislação específica de acesso à 

informação como no governo de Luís Inácio Lula da Silva, inicialmente não 

houve nenhum avanço, pois ainda continuaram sendo aprovados decretos, na 
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qual explicitavam o controle do governo sobre os arquivos. E em contrapartida 

apenas teve a criação de um projeto denominado de Lei 219, que começou a 

tramitar no Congresso Nacional em 2003, cujo objetivo era regulamentar o 

inciso XXXIII, do artigo 5°, da Constituição de 1988.  
 

Esse projeto de lei foi uma das poucas iniciativas, senão a 
única, que visou disciplinar a questão do acesso à informação 
pública, dispondo sobre os procedimentos para acesso do que 
sobre os procedimentos para o sigilo. Mas o projeto de lei não 
foi votado. 

 
 

       Diante disso, percebe-se que mesmo a partir dessa medida, ainda 

permanecia as dificuldades históricas na realidade brasileira para aprovação de 

um projeto de lei que visasse o acesso à informação.     

         Segundo Abramo (s.d), “nosso país é um dos poucos do mundo cuja 

Constituição garante a qualquer pessoa o acesso à informação detida pelo 

Estado”. No entanto, apenas o fato da Constituição aprovar o direito de acesso 

à informação não garante a aplicabilidade do direito na prática aos cidadãos, 

pois conforme visto é totalmente necessário que haja órgãos responsáveis na 

regularização dos pedidos de documentos. E além do mais é importante 

esclarecer que até a aprovação da lei 12.527/2011, não existia realmente uma 

fiscalização para averiguar a aplicação concreta do acesso ás informações 

pública. 

 A partir dessa constatação, Costa (2003) realiza uma crítica, pois em 

quanto no Brasil, à regulamentação do acesso à informação constava apenas 

na Constituição, no cenário internacional esse direito na maioria dos países era 

assegurado em leis específicas.     . 

 E ainda de acordo com Abramo (s.d), “na outra ponta, a Constituição 

obriga os agentes públicos a obedecerem ao princípio da publicidade, a saber, 

darem conta do que fazem”. Isto é cabe aos países à divulgação de toda ás 

informações públicas de interesse da sociedade civil e não somente o que 

desejam os próprios governantes. 

           De modo geral, no caso brasileiro uma dos problemas era falta do direito 

de acesso às informações públicas de modo efetivo, pois existia todo respaldo 
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legal na própria Constituição de 1988. E em contrapartida a essa realidade, não 

observou-se a criação de dispositivos para promover o direito à informação e 

assim agilizar o processo de acesso dos cidadãos. (CANELA; NASCIMENTO, 

2009, p.57) 
 

[...] garante constitucionalmente o direito humano ao acesso ás 
informações públicas, porém não consegue gerar uma matriz 
regulatória coesa e consistente que solidifique uma prática 
pública de oferta de todas as informações e empodere a 
população no processo de solicitação das mesmas. 

 

         Nesse sentido, os governos ainda têm muitas dificuldades visíveis, pois 

geralmente não conseguem desenvolver medidas para ampliar o acesso dos 

cidadãos a todas as informações públicas e essa situação é retrato de um 

contexto de descaso da própria Administração Pública em relação à falta de 

uma política de gestão e preservação para os arquivos e órgãos públicos. E 

isso dificulta a inserção da sociedade civil de reconhecer-se como agente 

nesse processo. 

        Vale lembrar que após a aprovação da Constituição observa-se que pouco 

foi desenvolvido no Brasil em matéria de divulgação do direito de acesso á 

informação houve um período de forte estagnação a avanços perceptíveis 

nesse período. Sendo assim, pode-se afirmar que “desde a promulgação da 

CF/88, tem havido pouca contribuição em termos de atos normativos, para 

disciplina e a legitimação do direito de acesso à informação pública” (BATISTA, 

2012, p.2014). 

 

3.3 ACESSO AOS ARQUIVOS PÚBLICOS BRASILEIROS 

 

 A difusão do conceito de direito à informação influenciou diretamente no 

conceito de acesso aos arquivos públicos pelos cidadãos e consequentemente, 

impactou em mudanças paradigmáticas no aspecto dos documentos não ser 

mais consultado somente por grupo ou funcionários a partir de uma prévia 

autorização, conforme visto no caso do acesso aos arquivos franceses 
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caracterizados fundamentalmente como privilégio e não como um direito real 

como é propagado na sociedade contemporânea. 

 

A recente ampliação do direito à informação traz á tona não só 
o problema da acessibilidade aos arquivos públicos como uma 
grande mudança no conceito de acesso aos documentos, 
anteriormente limitado a funcionários oficiais ou pessoas 
munidas de uma permissão especial. Sempre vinculado ao 
poder, este acesso não era um direito, mas sim um privilégio 
(CORTÊS, 1996, p.52). 
 

 Diante disso, esse novo contexto demanda uma atenção maior para 

abertura do acesso aos arquivos públicos a toda sociedade, pois por muito tem 

esse direito esteve restrito apenas aos funcionários e a uma minoria. E questão 

do acesso na maioria dos casos ao longo da história esteve relacionada à 

lógica poder, conforme Costa (1989, p.63) observa a partir dessa perspectiva 

que a “via de regra, o acesso aos documentos constituía um privilégio dos que 

desfrutavam o poder, exceção feita à Atenas do século IV a.C.,que conseguiu 

estabelecer uma relação entre o conceito de democracia e o direito à 

informação”.Sem dúvida,através das pesquisas de vários autores percebe-se o 

quanto o acesso aos arquivos majoritariamente foi privilégio para poucos, além 

de utilizado como instrumento de poder. 

 Contrariamente a essa realidade, verifica-se já pequenos indícios em 

Atenas de uma possível mentalidade que começa a desenvolver-se com mais 

eficácia na sociedade contemporânea para a importância do direito à 

informação estar associado ao conceito de democracia. 

 No entanto, a abertura significativa do acesso aos arquivos pelos 

cidadãos começa a ser influenciados pelos seguintes fatores em meados da 

década de 1950 a partir do “desenvolvimento científico e tecnológico, o 

progresso das pesquisas históricas, a utilização dos métodos quantitativos em 

pesquisa, a elaboração do conceito de direito à informação, informática 

“(COSTA, 1989, p.64)”. Nesse sentido, toda essa conjuntara propiciada para a 

realidade dos arquivos foi construída após o período da Segunda Guerra 

mundial e incessantemente começou a difundir-se gradativamente a partir do 

contexto da Guerra Fria, onde ocorreu um aumento considerável de 

documentação na sociedade. 
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 Dessa forma, começa a ocorrer a partir de 1960 mudanças fundamentais 

nesse cenário na visão do acesso aos documentos governamentais, pois até 

então esse acesso esteve caracterizado ainda pela restrição e possuía um 

caráter historicista e científico ligado à pesquisa, isto é aparentemente esses 

documentos denotavam apenas uma necessidade dos profissionais e não dos 

cidadãos. Porém, esse direito começa a ser inserido no cunho democrático e 

consequentemente assim passa a ser designado como um direito de todos. 

 Neste quadro, Cortês (1996, p.52) sinaliza a situação, que inicia-se 

nesse período na questão do acesso aos arquivos públicos na qual: 

 

[...] os documentos públicos passam a ocupar um espaço 
importante no contexto de novas reinvidicações do cidadão 
que, juntamente com o tradicional público de pesquisadores e 
historiadores, busca nesses documentos a comprovação de 
seus direitos.  

 

 Contrariamente a essa realidade, no caso brasileiro somente após a 

ditadura militar que observa-se uma discussão em torno do direito à informação 

e por conseguinte algo contundente a realidade de acesso aos arquivos 

públicos brasileiros, pois no , “[...]  regime militar que se estendeu por mais de 

duas décadas -1964 a 1985 -, o direito de acesso a informações públicas foi 

apenas um dos muitos direitos formal ou informalmente suspensos” (CANELA; 

NASCIMENTO, 2009, p.35). Este contexto envolve a perseguição de cidadãos 

insatisfeitos com a violação de outros direitos como de liberdade de expressão 

e opinião, pois nesse período não questionava-se nenhuma medida criada pelo 

governo e até mesmo o ato de defesa, contrapõem ao que era estabelecido 

pelo regime. 

 E neste momento no Brasil, no período militar começa a vincular um 

anteprojeto de lei acerca da instituição de uma política nacional de arquivos 

públicos e privados, que se baseava no modelo Francês, cuja ênfase era dada 

apenas ao acesso aos arquivos permanentes e, no entanto, esse fato era 

“contrariamente à lei de acesso francesa, supostamente fonte de inspiração 

nossa, que não fazia esse tipo de restrição [ás informações aos cidadãos]” 

(RODRIGUES, 2011, p.269). Entretanto, ainda segundo Rodrigues (2013) o 

projeto teve que ser interrompido devido à instalação da Assembléia Nacional 
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Constituinte em 1987 e assim iniciam-se as discussões em torno da aprovação 

de uma nova Constituição para o país.   

 Diante disso, um novo projeto de lei conforme visto somente será 

aprovado em 1991 no governo de Fernando Collor de Mello, pois o processo 

para criar uma política arquivística nacional demorou a ser aprovado 

principalmente por causa da conjuntura política do país. 

 Dessa forma, enquanto no cenário internacional os debates atentavam 

para legislação de acesso á informação, especificamente no caso brasileiro, 

“os projetos contemporâneos de acesso no Brasil insistem em manter [...] graus 

de sigilo “(RODRIGUES, 2011, p.265). 

           Em contrapartida, insere-se a importância da década de 1980 para o 

cenário brasileiro, pois a partir daí iniciou-se um período denominado por 

autores de redemocratização ou democratização, após um longo período de 

repressão, tortura e silenciamento da sociedade civil conhecido como ditadura 

militar. E nesse momento começou a surgir à noção de sociedade civil 

relacionada ao conceito de Estado:  

  

[...] caracteriza-se pelas relações ideológicas, epistemológicas, 
políticas e culturais do momento e pelas forças contraditórias, 
que internas e próprias, que a compõem. Relações e forças na 
luta pelo poder. (SILVA, 2008, p.33 - 34). 
 

 Nesse sentido, haverá sempre entre a sociedade civil e o Estado um 

território caracterizado de interesses díspares fundamentado na luta pelo poder 

hegemônico de uns sobre os outros que não possuem, no entanto, o governo 

deveria voltar-se para o exercício do bem comum a todos os cidadãos.   

 Nessa perspectiva, segundo Jardim (1995), os debates no Brasil acerca 

da transparência do Estado começam a surgir em meados dos anos oitenta, 

exatamente em meio processo para democratização do país. 

 Sendo assim, no cenário internacional, a década de 80 é marcada pelas 

discussões acerca do direito à informação que influenciou significamente o 

governo brasileiro, pois esse contexto favoreceu os estudos universitários 

desenvolvidos no Brasil e ainda proporcionou um cenário que dá inicio a 

“aparecer expressões, e seus respectivos problemas, como transparência, 
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participação organização comunitária, provocando uma valorização dos 

elementos formais da democracia” (SILVA, 2008, p.34).  

           De fato, essa realidade influenciou o surgimento de reflexões a respeito 

da questão do acesso á informação e aos arquivos públicos brasileiros. E esse 

panorama envolve dois aspectos fundamentais o da redemocratização, 

conforme visto e dos fatores tecnológicos para o aumento significativo de uma 

demanda por informações públicas evidenciadas, segundo Cortês (1996): 

 

[...] Em primeiro lugar a redemocratização do país começa a 
repor em seu devido lugar o papel do Estado, ou seja, não 
mais como titular absoluto de direitos incontestáveis, inclusive 
sobre o cidadão , como se deu por mais de duas décadas 
durante o regime militar, mas sim como uma estrutura 
organizada em favor do cidadão. O segundo aspecto, de modo 
geral, advêm da redução das barreiras de comunicação e do 
desenvolvimento tecnológico, o que, ao menor formalmente, 
cria condições de aproximação entre os acervos de informação 
e os cidadãos interessados em reavê-las. 

  

  Efetivamente, esse movimento influenciou principalmente na forma de 

governar o país, além de influenciar a construção de uma concepção do Estado 

voltar-se para os cidadãos, pois nesse momento é reestabelecido direitos do 

cidadão como o direito liberdade de expressão e opinião, restritos no período 

da ditadura militar.  

 No caso brasileiro, tratar da situação de acesso aos arquivos públicos é 

algo incipiente e problemático para “[...], um país em que seus arquivos não 

são prioridade”. (RODRIGUES, 2011, p.263). A partir disso, verifica-se a 

realidade brasileira permeada de descasos e assim, a posição inferior dada aos 

arquivos.  

 Cabe ressaltar que o tema de acesso aos arquivos públicos e 

consequentemente as dificuldades envolvidas nesse contexto é um assunto 

que vem sendo discutido e reconhecido na sociedade contemporânea. No 

entanto, o acesso á informação na maioria dos países é assegurado, mas 

como na realidade brasileira, “o problema em relação aos direitos do cidadão 

de acesso aos arquivos não é mais o de fundamentar esses direitos, mas sim, 

de garanti-los e viabilizá-los” (CORTÊS, 1996, p.57). Nesse sentido, a raíz do 
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problema é estabelecer o acesso á informação na prática, pois historicamente 

no caso brasileiro, esse fato foi negligenciado pela maioria dos governantes. 

 
3.4 ABRAGÊNCIA DA LEI 12.527/2011 

 

 Na realidade brasileira, mesmo sabendo da importância da criação de 

uma lei de acesso à informação, o processo desenvolvido demorou a ser 

estabelecido, devido a todo contexto histórico imposto pela política de sigilo. 

Por isso, somente em 18 de novembro de 2011 que foi aprovada a lei 

12.527/2011, que regula o artigo 5° da Constituição de 1988 a partir do inciso 

XXXIII, na qual é direito de todo o cidadão brasileiro receber todas as 

informações provenientes dos órgãos públicos de interesse particular ou 

coletivo, com prazos assegurados na lei. No entanto, ressalva a questão das 

informações a respeito da segurança nacional e do Estado.   

 Sendo assim, é necessário compreender que até a promulgação da LAI 

considerada marco histórico e legal, ocorreu muitas lutas e várias organizações 

questionaram a ausência de um instrumento específico de acesso à 

informação, por mais que esse direito já estivesse regulamentado na 

Constituição de 1988. No entanto, Batista (2012, p.204) assinala, que “essa 

conquista é resultado de um processo marcado pela negação de acesso a 

arquivos públicos, [...] valorização da cultura do segredo, abuso de poder”. 

Nesse sentido, verifica-se que na realidade brasileira sempre prevaleceu às 

restrições das informações em oposição ao acesso. 

 Com efeito, no Brasil, observa-se que o processo para criação da lei 

12.527/2011, ocorreu lentamente devido a diversas influências de ordem 

política, ideológicas e sociais, pois não havia até então “[...] no Brasil um 

arcabouço institucional e, logo, um sistema que garanta aos cidadãos o acesso 

a informações produzidas por todos os Poderes da República e pelos mais 

diferentes órgãos a eles vinculados” (CANELA; NASCIMENTO, 2009, p.35). 

   Logo, inseriu-se nesse contexto a problemática na aprovação da lei de 

acesso á informação pela Câmara dos deputados a partir do projeto de lei 

criado e encaminhado pelo deputado federal Reginaldo Lopes (PT- MG), para 

assegurar o direito de acesso à informação previsto na Constituição Cidadã. 
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 Mas, o panorama estava associado ao medo das informações públicas 

atenderem, sobretudo aos jornalistas e em contrapartida, esses profissionais  

utilizar contra os parlamentares, segundo a visão do deputado acerca dessa 

situação “é um mito achar que a legislação que regulamenta o direito á 

informação só vá atender ao jornalismo investigativo” 34.  

  Desse modo, esse fato somente iria favorecer a um grupo específico e 

isso corresponde a privilégio para um grupo e consequentemente de restrições 

a outros. E essa situação é totalmente contrária à realidade da promoção de 

uma cultura de acesso que envolve toda sociedade civil e não uma parcela 

restrita.   

         Diante disso, a partir do exposto no documentário apresentado acerca 

do processo percorrido pelo Brasil na aprovação da lei de acesso à informação 

apresentado pelo jornalista Alberto Dines35·, observa-se tais reflexões. 

 Primeiramente a sociedade civil não acompanhou o processo de 

elaboração da lei12. 527/2011 e não houve nenhuma divulgação a respeito da 

criação desta e consequentemente essa situação acarretou em diversos 

questionamentos não somente dos cidadãos, mas dos órgãos públicos que 

teriam que se adequar a essa nova realidade. Neste quadro, haveria uma 

mudança de posicionamento do governo e do funcionalismo público em torno 

do acesso à informação, isto é, de uma cultura de sigilo/silêncio para abertura 

de uma cultura de acesso. 

 Em contrapartida, aborda a situação histórica do Brasil apontada pelo 

atraso considerável em relação a outros países no processo de aprovação de 

leis de acesso à informação e ainda destaca que inicialmente, não houve a 

criação de um decreto que regulamentasse os dispositivos contidos na lei. 

Entretanto, destaca que a lei de acesso à informação influenciou a organização 

dos arquivos ao delinear políticas de gestão e preservação. 

 Posteriormente um ano após a aprovação da lei 12.527/2011 foi 

publicado outro documentário36 para apresentar possíveis mudanças a parti da 

promulgação desta, no entanto não observou nenhum avanço, pois os órgãos 
 

34 Disponível em:<http://www.cgu.gov.br/acessoainformacoes/>. Acesso em: 30 jul. 2014. 
35 Inicialmente o Observatório da Imprensa apresentado pelo jornalista investigativo Alberto 
Dines era um programa televisivo. No entanto, agora é exibido documentários na internet ainda 
por Alberto Dines. Disponivel em: http://observatoriodaimprensa.com.br/videos/>.Acesso em: 5 
set.2014. 
36 Disponivel em: http://observatoriodaimprensa.com.br/videos/>.Acesso em: 20 set.2014. 

http://observatoriodaimprensa.com.br/videos/%3e.Acesso
http://observatoriodaimprensa.com.br/videos/%3e.Acesso
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ainda estavam adequando-se. E essa situação retrata a face da Administração 

Pública Federal, resultado da herança de modelo burocrático e de restrição de 

Portugal. 

 De acordo com Canela e Nascimento (2009, p.35), a lei de acesso à 

informação brasileira dá possibilidades aos cidadãos de compreender que as 

informações públicas, “[...] são um bem de propriedade de todos os brasileiros, 

[...] e não o instrumento de poder deste ou daquele governante, ou funcionário 

público” (CANELA; NASCIMENTO, 2009, p.35). 

 No Brasil, no bojo das discussões referentes a acesso á informação 

surgir à questão da transparência dos atos governamentais e nesse aspecto no 

cenário internacional, o país é destacado como um dos primeiros países, 

responsáveis em criar ações de transparência pública através do 

desenvolvimento de sistemas, como o exemplo do Portal denominado de 

transparência pública, “inclusive no se refere aos complexos dados 

orçamentários, mas na outra ponta face da moeda, é ineficiente no espraiar 

dessas ferramentas para além de um grupo específico restrito de interesse”. 

(CANELA; NASCIMENTO, 2009, p. 57). No entanto, mesmo que haja no 

governo a visão de transparência ativa37 e transparência passiva 38ainda é 

recorrente casos de restrição de acesso à informação e a partir da LAI objetiva-

se abertura de um espaço cada vez mais amplo para cultura de acesso. 

 Nesta perspectiva, observa-se a visibilidade que o Brasil tem no âmbito 

internacional, em relação à aplicabilidade da lei e do Portal de Transparência 

Pública. Porém, essa legitimidade envolve uma situação distinta expressa na 

representação externa do país para uma realidade interna. 

  Neste contexto, insere-se a questão que no Brasil já existia uma Lei de 

Responsabilidade Fiscal que denominada também de Lei de Transparência e 

essa vincula-se apenas a questão orçamentária. E a lei de acesso à 

informação extrapoem essa vertente em termos de abrangência. Nesse 

sentido, afirma-se conforme exposto pela ONG Artigo 1939 que a lei de acesso 

à informação, “[...] é muito mais ampla, envolvendo todos os documentos e 
 

37 Transparência Ativa: A administração pública divulga informações de modo espontâneo, 
independente das solicitações dos cidadãos. Disponível em: <http://.cgu.gov.br>. Acesso em: 
28 abr. 2014. 
38 Transparência Passiva: visa atender a demanda das solicitações de acesso á informação 
para sociedade. Disponível em:<http://.cgu.gov.br>. Acesso em: 28 abr. 2014. 
39 Disponivel em:< http://artigo19.org/controlesocial/>.Acesso em: 10set. 2014. 

http://artigo19.org/controlesocial/%3e.Acesso
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registros mantidos por qualquer autoridade pública, não apenas dados 

relacionados ao orçamento”. 

 Cabe ainda ressaltar que em relação à transparência pública, no Brasil 

há uma visão limitada de atrelar apenas ao combate a corrupção. Na verdade, 

é fundamental associar a transparência das ações ao conceito de democracia: 

“[...] parece que a transparência pública está mais pensada no Brasil como 

referida só à luta contra a corrupção (o que não é pouca coisa) e não como o 

melhoramento de ferramentas para democratização do Estado e a vida pública 

em geral” (VERA, 2008, p.1). 
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4 ESTUDO DE CASO: A PERCEPÇÃO DOS DISCENTES ACERCA DA LEI DE 
ACESSO À INFORMAÇÃO BRASILEIRA 
 

           O referencial teórico que subsidiará o presente capítulo são as 

discussões acerca da ampliação do conceito de acesso no âmbito do campo da 

arquivologia a partir das fundamentações teóricas propostas por Duchein 

(1983), Cortês (1996) nas implicações contidas nesse contexto e a formação 

do arquivista enquanto profissional a partir dos estudos desenvolvidos pela 

renomada autora Rodrigues (2013),na obra denominada de Arquivologia : 

Configurações da Pesquisa no Brasil – Epistemologia, Formação,Preservação, 

Uso e Acesso, na qual constam reflexões acerca dessa temática a partir das 

autoras  Hott e Oliveira (2013).  

           Especificamente, apresenta os resultados parciais do estudo de caso da 

compreensão dos discentes de Arquivologia e Biblioteconomia da UFF acerca 

da lei de acesso à informação, realizado nos semestres 2013.2 e 2014 no início 

e final de cada semestre da disciplina Ética e informação. 

 

 
4.1 AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO CAMPO DA 
ARQUIVOLOGIA 
 

 
          O tema de acesso aos arquivos públicos esteve por muito tempo 

esquecido, após a liberação do acesso aos arquivos franceses a partir da Lei 7 

Messidor.Entretanto, os debates em torno dessa temática somente voltariam  a 

ser apresentado internacionalmente somente no ano de 1910, na Exposição 

Universal de Bruxelas, onde ocorreu o Primeiro Congresso Internacional de 

Arquivistas e Bibliotecários.   A se respeito Rodrigues observa (2013, p.241), a 

seguinte constatação “talvez possamos afirmar que o tema ficaria na 

obscuridade até o início do século XX”. 

         No entanto, ainda segundo Rodrigues (2013), nesse contexto a questão 

de acesso aos arquivos discutida no encontro referia-se apenas a elaboração 

de instrumentos de pesquisa como guias, inventários, catálogos, entre outros, 

que correspondem ao acesso intelectual. Nesse sentido, verifica-se que não 
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houve avanços perceptíveis na questão do acesso legal aos arquivos pelos 

cidadãos. 

        Sendo assim, essa conjuntura começou a mudar a partir da criação do 

Conselho Internacional de Arquivos (ICA), em 1948, que nesse período 

declarava a atenção para a questão do acesso aos arquivos. Mas, essa 

preocupação só proporcionaria efeitos expressivos somente a partir de 1980, 

na qual começou a surgir uma maior profusão de discussões na realidade do 

acesso aos arquivos públicos, além da necessidade de uma legislação 

específica de acesso aparecer apenas em 1990. 

          Diante disso, para o campo da Arquivologia, foram fundamentais os 

estudos desenvolvidos pelo arquivista francês Duchein (1983) e Taylor (1984), 

arquivista Britânico na compreensão da questão do acesso aos documentos 

arquivísticos, patrocinados pela UNESCO juntamente com o ICA. E nessa 

perspectiva, esses dois grandes teóricos podem ser descritos como 

precursores no âmbito internacional acerca das discussões a respeito dos 

aspectos que envolvem o acesso aos arquivos.   

         Portanto, o estudo do programa da administração dos Arquivos da 

UNESCO denominado de RAMP (Records and Archives Management 

Programme) realizado por Duchein (1983) originou uma obra intitulada na 

versão traduzida para o espanhol de Los Obstáculos que se oponen al acceso, 

a la utilización y la transferencia de la información conservada em los archivos : 

Um studio del RAMP.E conforme Rodrigues (2013,p.246): 

 

[...] esse texto de Duchein é um dos mais amplos estudos 
sobre o tema numa perspectiva histórica, e é nele que 
encontramos uma tentativa de sistematizar, em grandes 
categorias, os documentos com restrições de acesso similares 
em todos os países pesquisados. 
 

  
          Desse modo, percebe-se a abrangência desse estudo, traduzido em 

várias versões e esse fato demonstra que tal aprofundamento do autor à 

temática de acesso ultrapassa fronteiras nacionais. E posteriormente, a 

publicação de Duchein, Taylor realizou um estudo em 1984, que resultou na 

concepção dos níveis de acesso aos documentos de arquivos, como sendo 
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legal físico e intelectual. Nesse sentido, em relação ao tema desse trabalho 

torna-se necessário descrever a compreensão de acesso legal, pois a 

fundamentação das leis de acesso á informação envolve esse aspecto 

analisado pela autora supracitada, na qual “restringe o acesso por motivos de 

segurança nacional ou em respeito à vida privada; pode se considerar que os 

matérias negados não existam; ou ainda prioriza acesso em favor a uns em 

detrimento a  outros”.(RODRIGUES,2013,p.207). 

       Dessa forma, o acesso aos arquivos é efetivo a partir do acesso legal e 

observa-se que na maioria dos casos sempre ocorrem resistências para liberar 

o acesso às informações.  

         Por outras palavras, observa-se perante o acesso aos arquivos públicos a 

velha visão dos governos estabelecer fatores que contradizem ao direito dos 

cidadãos as informações públicas. 

         Nessa perspectiva, desde a Antiguidade conforme visto o acesso era 

caracterizado como restrito apenas a pessoas designadas através de uma 

permissão e essa realidade pendurou ao longo de vários períodos históricos, 

como no caso da Revolução Francesa a partir da autorização do diretor do 

Arquivo Nacional francês na autorização do acesso aos arquivos. 

 

      O acesso aos depósitos de arquivo era estabelecido pelos 
reis e sacerdotes na Antiguidade estavam estritamente 
limitados a funcionários oficiais [...] ou a pessoas munidas de 
uma permissão especial, autorizado por uma autoridade 
suprema (DUCHEIN, 1983, p.2, tradução nossa).  
 

           Portanto, percebe-se que o acesso aos arquivos públicos estava 

restritamente ligado a poder e por isso, era usado como um instrumento 

privilegiado pelos governantes. 

         Com efeito, de acordo com Duchein (1983) até o século XVIII o acesso 

aos arquivos públicos caracterizava-se como privilégio concedido apenas a um 

grupo seleto. No entanto, em Atenas surgiu à abertura dos arquivos 

relacionados à compreensão de democracia e essa realidade “significou a 

primeira brecha no princípio herdado do direito romano, isto é, do segredo 

absoluto dos arquivos judiciários” (Duchein, 1983, p.3).   
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         Entretanto, a partir do século XVIII, ocorreu uma ruptura paradigmática 

em torno da visão do acesso aos arquivos públicos, expressa no período da 

Revolução Francesa, na qual todos os cidadãos passaram a ter o direito de 

acesso aos arquivos nacionais franceses.  Porém, conforme abordado esse 

fato foi exercido ao menos na teoria e mesmo assim essa mudança foi 

fundamental para a realidade dos arquivos.  

         Segundo Cortês (1996), foi no período da Revolução Francesa que se 

formulou o princípio de acesso aos documentos e iniciou-se a visão de livre 

acesso a todos os cidadãos a partir da concepção de propriedade pública. 

        No século XIX, a transição dos governos para democracia e os direitos 

humanos influenciaram significamente em um aumento de acesso aos 

arquivos, principalmente a partir da necessidade dos historiadores consultarem 

documentos originais. Dessa forma, observa-se uma abertura dos arquivos a 

investigação histórica.   

   

Durante o século XIX a questão evoluiu lentamente, e os 
progressos efetuados podem ser vistos, de certa forma, como 
fruto de pressão de historiadores mesmo considerando que se 
vivia em Tempos Modernos (grifo do autor) e que o poder 
feudal havia sido abolido, o acesso aos documentos continuava 
sendo problemático (COSTA; FRAIZ, 1989, p.63). 

 

          Neste quadro, verifica-se que os historiadores nesse período 

contribuíram para questão do acesso aos arquivos, mesmo que esse direito 

estivesse limitado a pesquisas históricas. Em contrapartida, na segunda 

metade do século XX a partir do término da Segunda Guerra Mundial a 

compreensão do conceito de acesso aos arquivos públicos é ampliada, 

principalmente por causa do direito à informação estar inserido na Declaração 

dos Direitos Humanos (1948). E esse fato proporcionou a abertura dos 

arquivos aos cidadãos e não mais restritos apenas aos historiadores.     

        De acordo com Duchein (1983, p.5, tradução nossa), “Toda a evolução 

produzida a partir da Segunda Guerra Mundial, [...] pode sintetizar-se assim: os 

depósitos de arquivos estão sendo cada vez mais abertos ao público em geral”. 

Neste contexto, percebe-se que o acesso aos arquivos públicos é de direito de 

todos os cidadãos, isto é, direito de toda sociedade civil. 
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        Portanto, na sociedade contemporânea inicia-se um processo crescente 

que visa realmente o exercício não apenas na teoria, mas na prática do acesso 

á informação a partir da garantia de um direito e não de um privilégio. Diante 

disso, “o conceito de acesso à informação governamental evoluiu do privilégio 

para o direito, e as leis [...] tem como princípio [...] o direito de acesso a 

documentos públicos “(CORTÊS, 1996, p.63). Entretanto, ainda verifica-se 

dificuldades quanto a aplicação desse conceito, pois existe muitos casos de 

restrições.  

       Segundo Duchein (1983, p.7, tradução nossa), “No mundo atual, são 

poucos os países que não admitem, ao menos na teoria, certo direito de 

acesso aos arquivos públicos”. De fato, observa-se que há muitos países com 

lei de acesso à informação e de arquivos, mas ainda faltam garantir a 

aplicabilidade desse direito real e concreto. 

 Sendo assim, atualmente a lógica da ampliação do conceito de acesso à 

informação está voltada para concepção que esse direito engloba toda 

sociedade civil e não é privilégio de pesquisadores ou profissionais envolvidos 

nesse panorama. De acordo com Rodrigues (2013, p.248), “a evolução do 

conceito de acesso, decorrente das novas demandas da sociedade por 

informações que cada vez mais deixa ser privilégio de determinadas categorias 

de pesquisadores, obrigando instituições, governos e arquivistas a reverem 

antigos preceitos”. Mas, devido à visão cristalizada de alguns profissionais, 

enquanto a liberação do o acesso á informação, ainda está intrinsecamente 

relacionado a critérios de restrições. 

 Todavia, conforme abordado o tema de acesso à informação encontrar-

se sendo difundido massivamente na sociedade, porém está discussão existe 

há muito tempo e influencia diretamente na autorização ou recusa de acesso 

aos arquivos públicos. Além, da ampliação do conceito de acesso aos arquivos 

públicos. 

 

[...] apesar de os Estados democráticos contemporâneos 
estarem apenas recentemente movimentando-se em prol do 
direito de acesso à informação pública, a sociedade tem 
buscado a permissão de acesso aos documentos públicos 
desde a Antiguidade (BATISTA, 2012, p.208). 
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     Diante disso, percebe-se que a autorização de acesso aos arquivos públicos 

ainda é difícil de instituir-se na totalidade devido a toda conjuntura histórica e 

filosófica de um passado de restrição que pendura desde a Antiguidade até a 

sociedade contemporânea.    

      Neste contexto, é imprescindível afirmar, que o acesso aos arquivos não é 

restrito somente ao campo epistemológico da Arquivologia, pois “o tema do 

acesso aos arquivos, sobre os sigilosos tem mobilizado as escritas de 

diferentes áreas do conhecimento” (RODRIGUES, 2013, p.238). Nesse sentido, 

insere-se a perspectiva da discussão de acesso aos arquivos não somente 

restrita a Arquivologia, mas a outros campos.  

 

4.2 FORMAÇÂO PROFISSIONAL DO ARQUIVISTA 

 

        Atualmente, observa-se que na sociedade está ocorrendo uma série de 

transformações no âmbito tecnológico, político, social e econômico que 

acabam refletindo nas diversas áreas de conhecimento e consequentemente 

trás no cerne a necessidade de mudanças e adequação dos campos de 

conhecimento. Entretanto essa realidade envolve duas conjunturas distintas, 

“se por um lado todas estas mudanças acarretam riscos aos profissionais 

estabelecidos, por outro, elas trazem no seu bojo novas oportunidades de 

atuação” (COSTA, L. 2013, s.n). Nesse sentido, observa-se o exemplo do 

campo da arquivologia que a partir dos avanços e do aceleramento das 

tecnologias da informação, influenciou uma situação nas quais muitos 

profissionais questionavam-se acerca do futuro da área. Mas, esse contexto é 

fundamental, pois promove a abertura de um espaço que requer um 

profissional atento a essas transformações e que tenham habilidades para 

exercer suas funções nessa atual dinâmica. 

       Da mesma maneira, de acordo com a mesma autora (2013, s.n), observa-

se atualmente a crescente necessidade de um profissional atento às mudanças 

na sociedade “o contexto no qual os profissionais da informação atuam está 

evoluindo em ritmo acelerado. [...] Esta evolução sugere a demanda de um 

profissional que seja capaz de interpretar essas novas tendências, [...]”. 
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        Nessa perspectiva, no campo da arquivologia como área de conhecimento 

começou a surgir mudanças paradigmáticas influenciadas principalmente pelo 

uso das tecnologias da informação e isso impactou no repensar de questões 

implícitas ao campo da arquivologia, assim “o interesse dos estudos 

arquivísticos, antes concentrado somente ao documento, começa a direcionar-

se para informação. A arquivística vive um momento de ruptura de paradigma” 

(OLIVEIRA, 2013, s.n).  

        Sendo assim, a Arquivologia não se restringe apenas aos estudos e 

discussões acerca do documento, mas ampliou-se frente à necessidade de 

pensar aspectos e fatores que envolvem o conceito de informação. No entanto, 

a compreensão do conceito informação não é limitada apenas à arquivística, 

pois relaciona-se com outras áreas de conhecimento como a Ciência da 

Informação. 

       Diante disso, mesmo sendo uma questão interdisciplinar, é necessário 

compreender que cada campo de conhecimento em linhas gerais possui um 

estatuto científico, objeto de estudo, princípios, métodos e especificidades 

delimitadas em cada área. Segundo Oliveira (2013, s.n), “[...] essa 

interdisciplinaridade não pode justificar a ausência de uma epistemologia 

própria. A arquivística, enquanto um campo de científico jovem segue na busca 

de sua própria identidade”.   

       De fato, a Arquivologia como área de conhecimento é relativamente nova 

ao comparar-se com a Biblioteconomia, por exemplo. Inicialmente, era apenas 

disciplina auxiliar da historia até a busca pela autonomia do campo e por causa 

desse contexto pode-se compreender a relação entre “á incipiência da área, 

[relacionado ao fato] do arquivista está em processo de construção de sua 

identidade profissional” (OLIVEIRA, 2013, s.n). 

        Na realidade brasileira, acerca da formação de arquivistas no país a 

reflexão fundamenta-se nos pressupostos teóricos apresentados por Lopez 

(2012).  Inicialmente, no Brasil a regularização da formação em Arquivologia e 

consequentemente da atuação profissional do arquivista somente ocorreu na 

década de 1970, todavia o exercício da profissão de arquivista foi praticado por 

profissionais de outras áreas que foram alocados nos arquivos e assim 

exercerem a função de arquivista a princípio sem uma regulamentação formal. 
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        No entanto, “a grande questão refere-se á formação dos arquivistas por 

outros canais que não o curso de graduação e o reconhecimento do direito ao 

exercício profissional” (LOPEZ, 2012, p.181). Nesse sentido, insere-se a 

vertente que muitos profissionais atuaram na área e foram formados através de 

outros meios que não restringiram-se apenas a formação acadêmica,porém o 

problema existente é se haveria o reconhecimento para atuar no campo e 

assim surgiu uma conjuntura que favoreceu a titulação de arquivista 

relacionado ao tempo de profissão, mesmo não sendo da área esses 

profissionais. Posteriormente, ocorreram à necessidade de regulamentação 

profissional40 destes, segundo Odila (2005,p.67 apud LOPEZ, 2012, p.192), “ao 

enumerar marcos do que denominou conquistas da área, com especial 

anotação para a regulamentação profissional”. 

       Diferentemente do caso brasileiro, existem muitos países que tem forte 

atuação no campo da arquivologia internacional, cujos arquivistas não 

limitaram-se a exercer a práxis do trabalho apenas relacionado ao diploma pois 

“[...] há muitos países com participação relevante no cenário arquivístico 

mundial que não tem atuação profissional vinculada a um 

diploma’”(LOPEZ,2012,p.182). Diante disso, verifica-se que muitos arquivistas 

obterem destaques na área sem ao menos existir formação vinculada a um 

diploma.   

      No Brasil, outra discussão recorrente é a conjuntura da grande oferta de 

vagas de estágio para estudantes de Arquivologia principalmente devido à 

questão de mão de obra barata e qualificada para atender a necessidade 

crescente de organização dos arquivos brasileiros, órgãos públicos e privados. 

Contrariamente a essa realidade poucas vagas são destinadas a contratação 

de arquivistas e isso é um grande equívoco perante uma realidade de descaso 

histórica quanto à documentação brasileira. Além dos casos de estágios que 

não agregam experiências contundentes ao processo de formação dos alunos. 

 
40Na disciplina Ética e Informação, ministrada pela professora Marcela Maria Sanches o 
arquivista formando pela UFF, José Ricardo no primeiro semestre de 2014 a apresentou uma 
discussão a respeito da trajetória profissional do arquivista a partir da sua própria experiência 
no mundo trabalho enquanto arquivista, na qual expos a perspectiva em relação a falta de 
regularização do arquivista até então como profissional e observou que os profissionais que 
exerceram por mais de 5 anos o exercício profissional de arquivista obtiveram titulação, antes 
da regulamentação formal.   
 
 



 82
 
 
 

Programas de estágio profissional que contratam estudantes 
de arquivologia ajudam a atender ás demandas da sociedade 
por esse tipo de mão de obra, porém nem sempre sãos 
satisfatórios quanto à qualidade do serviço prestado e quanto á 
contribuição para a formação do aluno (LOPEZ, 2012, p.183).  
 
 

       Portanto, torna-se evidente a inserção dos arquivistas no mercado de 

trabalho e consequentemente, o aumento do número de vagas para esses 

profissionais. E os estágios curriculares precisam promover a aplicação prática 

dos alunos a partir dos conhecimentos arquivísticos adquiridos na 

Universidade, e assim estabelecer “um elo entre a Universidade e o mundo do 

trabalho influenciando e sendo influenciados por estes dois espaços 

formativos” (OLIVEIRA, 2013, s.n). 

      Vale lembrar que os cursos de graduação geralmente esses cursos tem 

duração de 4 anos são regulamentados em nível nacional pelo Ministério da 

Educação (MEC) e lhe é atribuído a aplicação de avaliações periódicas como 

forma de obter o desempenho dos estudantes e do corpo docente da 

universidade. Segundo (LOPEZ, 2012, p.183), “os objetivos da graduação 

estão voltados para educação básica, no sentido de preparação para o 

mercado de trabalho, com a intenção de dar início a uma carreira profissional”. 

Mas, nesse contexto envolve a questão de atualmente, a universidade voltar-se 

mais para o mercado de trabalho do que para formação humanística do aluno. 

E mesmo assim a maioria dos estudantes ao concluir o curso de graduação sai 

com lacunas seja devido à falta de aprendizado, adequação da estrutura 

curricular ou negligência própria no processo de formação.   

       Nesse contexto, envolve a questão da maioria dos arquivistas recém – 

formados serem aptos ou não a exercer a profissão a partir das mudanças 

tecnológicas, sociais, econômicas e sociais na sociedade conforme abordado. 

Nesse sentido, “cabe questionar se os cursos de graduação em Arquivologia 

estão aptos para formar profissionais capazes de atender tal demanda” 

(LOPEZ, 2012, p.187). Entretanto, essa situação não pode colocar a 

universidade em um contexto de reducionismo vicioso a partir das crescentes 

transformações conforme abordado na qual sociedade contemporânea como 
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uma espécie de “escrava das demandas do mercado de trabalho, sujeito a 

frequentes oscilações e modismos, mas precisa buscar harmonia com as 

expectativas do mercado, por meio de currículos, [...] ”(OLIVEIRA, 2013, s.n)  

        Diante disso, no Brasil em 1996 a obrigatoriedade de um currículo mínimo 

foi extinto por causa de um ajuste que começou a ocorrer no sistema 

universitário brasileiro e a partir disso ocorreu uma abertura voltada a dar maior 

autonomia às universidades ao adaptarem os programas dos cursos. No 

entanto, observa-se que a visão de muitos profissionais está restrita apenas a 

partir da vertente da qualificação profissional somente através de um diploma, 

questões salariais, pois geralmente não refletem acerca de valores 

fundamentais como pensar no campo epistemológico, no qual estão se 

formando e das discussões ocorrem na área. E esse fato é recorrente em 

vários campos de conhecimento e não limita-se apenas ao campo da 

arquivologia.  

        Especificamente, no Brasil é visível a negligência em relação à formação 

dos arquivistas e essa realidade é expressa a partir da “ausência de uma 

política nacional para a formação de arquivistas é facilmente detectada” 

(LOPEZ, 2012, p.191). Nesse sentido, percebe-se que as discussões em torno 

da falta de uma política para a formação dos arquivistas é reduzida ao plano 

teórico, e assim torna-se fundamental coloca-la em prática para contribuir nos 

avanços do campo da arquivologia. 

        A partir dessa constatação um dos renomados teóricos da arquivologia 

brasileira, José Maria Jardim propôs a necessidade da busca de autonomia e 

fortalecimento da área da arquivologia através da realização de um encontro 

para tal discussão.  

 

O autor pleiteou, á época, como modo de fortalecer a área, a 
realização, da I Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em 
Arquivologia em 1995, fato que somente foi concretizado 15 
anos depois, em 2010, na Universidade de Brasília. No mesmo 
ano, Flávia Helena Oliveira defendeu seu mestrado sobre a 
formação profissional do arquivista em Brasília. 

 

          Logo, a partir dessa afirmativa observa-se dificuldades em trabalhar até 

então com a discussão da formação profissional dos arquivistas na realidade 
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brasileira, porém é fundamental que discuta-se essa temática , pois “ o 

profissional que sai da universidade41 de hoje precisa, além de conhecimento 

técnico, entender as necessidades de uma sociedade, a cada dia, [...]” 

(OLIVEIRA,2013,s.n). 

 

4.3 ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO 

 

         O estudo de caso da compreensão dos alunos de Arquivologia e 

Biblioteconomia da UFF a respeito da lei de acesso á informação foi 

desenvolvido na turma de Ética e Informação ministrada pela professora 

Marcela Maria Freire Sanches, no início e final dos semestres 2013.2° e 

2014.1° para analisar a reflexão dos alunos em torno das discussões da lei de 

acesso à informação brasileira. 

        A coleta de dados foi realizada através de dois questionários, um com 

questões relacionadas ao conhecimento a priori de cada aluno a respeito da lei, 

conforme no Anexo C, aplicado no início de cada um dos semestres e o outro 

questionário no final dos semestres conforme no anexo D após uma aula 

acerca da lei de acesso à informação. Objetivo central da aplicação do 

segundo questionário envolve a reflexão de possíveis mudanças de 

mentalidade ou não da compreensão dos discentes depois da discussão em 

torno da lei de acesso em sala.    

        O número de questionários respondidos variou devido à quantidade de 

alunos frequentes na disciplina e presentes no dia da aplicação do estudo nos 

dois semestres. Dessa forma, totalizando a pesquisa toda no primeiro 

questionário 2013/2° e 2014/1° 68 alunos participaram e no segundo 

questionário aplicados também nos mesmo semestres 57 alunos. È importante 

esclarecer apontar que esse estudo não está delimitado a cada semestre em 

particular e a diferença quanto o número de entrevistados é devido à ausência 

dos alunos no dia da pesquisa e casos de discentes que não devolveram o 
 

41Na palestra proferida pelo arquivista José Ricardo  em relação a trajetória profissional na 
disciplina Ética e Informação, ministrada pela professora Marcela Maria Sanches.Esse 
arquivista enfatizou que a visibilidade profissional começa no processo de formação acadêmica 
(informação verbal). Segundo Luigi (1996, p.3 apud Jardim, 1999d, p.93), ”[...] uma profissão 
baseada em uma preparação científica que deverá ser adquirida na universidade antes de 
chegar à profissão”.Isto é a Universidade é o lugar de formação do arquivista , não existe dois 
tipos de formação do arquivista exercida na academia e no mercado de trabalho. 
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questionário. E na análise do estudo duas perguntas em cada questionário não 

foram analisadas, no primeiro questionário é a pergunta (4) e no segundo 

refere-se à pergunta (2), pois essas ocasionaram ambiguidade na 

compreensão dos alunos que não entenderam a formulação da pergunta. No 

primeiro caso era mencionar qual a função do profissional da ciência da 

informação em disponibilizar a informação para todo o tipo de usuário e assim, 

não poderia existir distinção de acesso á informação relacionado à classe 

social, cor, entre outros e consequentemente o acesso não pode impor 

categoria de usuários, pois todos são iguais perante a lei. E no segundo caso 

era para apresentar como a participação/pressão efetiva da sociedade civil 

pode contribuir na aplicação da LAI, pois a conscientização dos cidadãos em 

relação à lei podem gerar avanços como agente participativo. 

        Diante disso, análise apresentada refere-se apenas os resultados parciais 

da pesquisa, pois pretende-se futuramente desenvolver estudos a posteriori. 

        Desse modo, na questão (1) os alunos responderam o que compreendiam 

a respeito da lei de acesso á informação, conforme mostram os resultados do 

gráfico abaixo. 

 
 

Gráfico 1 - Lei de acesso à informação  
 

 
 
 

               Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

 Pode-se observar a partir da análise do gráfico (1) acima que a maioria 

dos alunos independente da análise dos semestres em si, majoritariamente 

relacionou a LAI a concepção da garantia de direitos e na justificativa 
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mencionaram que a lei regulamenta o direito constitucional de acesso á 

informações públicas a todos os cidadãos, no âmbito nacional, estadual, 

municipal e com exceções somente previstas em lei, além dos prazos de 

respostas ou negação dos pedidos.  E a relacionaram com diversos fatores 

como uma possível abertura do governo a cultura de acesso no país em 

oposição à cultura de sigilo, transparência das ações governamentais e 

prestação de contas, através do Portal de Transparência Pública, participação 

da sociedade nas tomadas de decisão do governo, todos os cidadãos são 

iguais perante a lei. E dessa forma não podem existir privilégios, pois a LAI visa 

assegurar o direito democrático.  

 Logo é imprescindível afirma que mesmo perante aos avanços ainda 

existem barreiras a serem vencidas como a política de restrição fundamentada 

na maioria das ações governamentais. 
 
 

Gráfico 2 – Participação dos alunos na aplicabilidade da lei á informação 
 

 
 
 

               Fonte: Dados da pesquisa 
 

 
 Em relação a esse gráfico (2), verifica-se que a maioria dos alunos 

respondeu a opção não em relação a terem participado de algum processo 

efetivo da aplicabilidade da lei. Dessa forma, enfatizaram que a sociedade civil 

não acompanhou o processo de elaboração da lei de acesso à informação e 

nem todos os cidadãos tem conhecimento da LAI. E a minoria das respostas 

com sim não correspondiam de fato a uma participação concreta, apenas 

alegaram consultas ao site de acesso á informação brasileiro sob a 
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responsabilidade da Controladoria Geral da União (CGU), para verificar os 

gastos de verbas públicas do governo. E dentre o universo amostral da 

pesquisa um aluno mencionou que a instituição onde faz estágio começou a 

pensar na realidade de acesso á informação e consequentemente nos 

impactos da lei no órgão, além da necessidade da criação de procedimentos 

que facilitam o exercício real desse direito.   

 Nesse processo, insere-se a posição do arquivista quanto à 

aplicabilidade da LAI, nos órgãos públicos. Diante disso, muitos começaram a 

questionar a função e o papel desse profissional frente à compreensão da 

importância da lei nas instituições que ainda estão se adequando a essa nova 

realidade, pois conforme abordado no Brasil, sempre prevaleceu à prática de 

um governo centralizado e burocrático.   

 
 

Gráfico 3 - Papel do arquivista na aplicabilidade da lei de acesso à informação 
 

 
 
               Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
         A partir da análise do gráfico (3) verifica-se que a maioria dos alunos 

respondeu como atribuição ao arquivista o papel e responsabilidade de mediar 

o processo da aplicabilidade da lei de acesso à informação. Desse modo, as 

justificativas remontam um profissional com capacidade de lutar e possibilitar 

que a lei seja realmente cumprida nos órgãos, colocando a em prática partir da 

disponibilização do acesso à informação nos arquivos e instituições a toda 

sociedade. Nesse sentido, os alunos também descreveram o papel do 
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arquivista na disseminação de uma consciência cidadã e ainda serem éticos no 

atendimento aos usuários da mesma maneira sem existir privilégios, para 

assim alcançar a aplicabilidade efetiva da lei. 

       No caso brasileiro, ocorreram diversas barreiras até a construção de uma 

legislação específica de acesso, conforme visto perante a conjuntura social, 

político, econômico e da forte política de sigilo historicamente construída no 

Brasil, que influenciou na ocorrência de vários retrocessos através da 

promulgação de uma série de decretos que ao invés de reconhecer o acesso à 

informação, aumentaram os prazos de sigilo, entre outros fatores conforme 

abordado.  

 

Gráfico 4 - Lei de acesso: Avanço ou Burocracia? 

 
               Fonte: Dados da pesquisa 
 

       Na análise desse gráfico (4), verifica-se que os alunos na maioria 

consideram a lei de acesso á informação como mais um avanço, mesmo 

perante todo o contexto histórico tardio do Brasil no processo da criação de 

uma lei de acesso à informação em relação a vários países no âmbito 

internacional. No entanto, alguns alunos consideram a lei como burocrática, 

pois a falta de conhecimento dos cidadãos pode afetar a aplicabilidade da lei 

que pode restringir-se por falta de acesso somente aos governos. Nesse 

aspecto, a maioria dos alunos mencionou que apenas os profissionais da 

informação e os envolvidos nesse contexto conhecem a LAI. E sem a falta de 
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fiscalização e conscientização dos cidadãos, muitas informações públicas 

podem continuar limitadas aos governantes.  

     Contudo, dentre os comentários quanto ao primeiro questionário aplicado à 

maioria dos discentes enfatizou a questão central a respeito da lei de acesso à 

informação é o esclarecimento de toda sociedade de civil a respeito da 

aprovação, para assim conseguir questionar a ausência do acesso, por isso 

torna-se fundamental a importância da conscientização dos cidadãos acerca da 

lei.     

      Na aplicação do segundo questionário no final de cada semestre 2013/2° e 

2014/1° o objetivo era verificar a ocorrência de mudança ou não da 

compreensão dos alunos a partir das discussões na aula referente à lei de 

acesso e suas implicações. Na primeira pergunta do questionário (2) subdivide-

se em dois fatores distintos quanto aos avanços a e dificuldades referentes à 

LAI. 

 

                                        Gráfico 1.1 - Avanços da LAI  

 
           Fonte: Dados da pesquisa 
 

         Observa-se no gráfico (1), que dentre as opções referentes aos avanços 

da LAI nos dois semestres destacam-se o acesso á informação, na qual a 

maioria dos alunos justificou essa opção no tocante a elaboração de legislação 

específica de acesso, pois até então o respaldo legal desse direito foi 

assegurado na Constituição de 1988 ou Cidadã. Entretanto aprovação da lei 
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impulsionou diversos fatores como a definição de normas para liberação do 

acesso à informação, com prazos estipulados na lei, garantia do direito à 

informação ao cidadão a informação pública, com casos de exceções claros.  

       Neste contexto, relaciona-se aos avanços da lei ao exercício democrático 

na medida em que possibilita à informação pública a sociedade civil e não 

apenas a um individuo ou grupo em particular, conforme visto. Diante disso, 

essa lei pressupõe o rompimento com cultura de silêncio/ sigilo que influenciou 

e ainda constatam-se dificuldades quanto à liberação das informações 

públicas.       

 

Gráfico 1.2 - Dificuldades quanto à aplicação da LAI 

 
          
     Fonte: Dados da pesquisa 
   

         Contrariamente a essa realidade dos avanços da lei de acesso à 

informação, insere-se o contexto oposto das dificuldades implícitas para 

alcançar de fato esse direito, assinaladas no gráfico (1.2). Verifica-se assim, 

que majoritariamente os alunos declaram o sigilo como a principal barreira para 

liberação das informações públicas sob a guarda do Estado e esse fator 

originou uma forte política de sigilo no Brasil, herança de Portugal. Sobretudo a 

partir da transferência da corte portuguesa a cultura de sigilo foi instaurada 

mediante ao modelo centralizado e burocrático da metrópole portuguesa. 
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      Nessa perspectiva, não somente no Brasil ocorreu o acirramento da política 

de sigilo em detrimento da concessão do acesso aos cidadãos como ocorreu 

no período da ditadura militar, pois vários países no âmbito internacional 

também instituíram políticas de restrições quanto o acesso á informação. 

Diante disso, percebe assim que na maioria desses países com regimes 

autoritários, a conjuntura proporcionou a aprovação e divulgação de vários 

decretos que priorizaram e aumentaram os graus de sigilo.  

     Por outras palavras, vários alunos justificaram a necessidade de romper 

com a cultura de sigilo, enraizada no Brasil descrita como grande obstáculo 

para o acesso à informação. 

 

Gráfico 2 – Profissional da Informação e LAI quanto à aplicabilidade 

 
             

            Fonte: Dados da pesquisa 
  

         No que diz respeito a perguntar o posicionamento e conhecimento do 

profissional da ciência da informação, acerca da aplicabilidade da lei pelas 

instituições, de acordo com o gráfico (3), verifica-se que a maioria dos 

discentes respondeu que é dever do profissional conhecer a lei e lutar para que 

a LAI seja realmente aplicada nos órgãos públicos, além de criar meios para 

divulga-la, pois observa-se no Brasil um movimento ainda de adaptação de 

várias instituições públicos , arquivos públicos e órgãos. E desse modo, cabe a 

esse profissional contribuir na aplicação da lei.  
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        Diante disso, torna-se necessário desenvolver mecanismos para facilitar o 

acesso à informação e garantir que a lei seja vigorada na prática. E com isso 

objetiva-se o alcance de diminuir a burocracia.  

        Logo, nesse contexto insere os desafios na implementação da lei e 

compete ao profissional o delineamento de ações voltadas para eficácia da LAI 

a partir da aplicabilidade dos órgãos em todos os níveis federal, municipal e 

estadual através da conscientização da importância de adequarem-se. E assim 

promover o acesso à informação em todos os órgãos públicos brasileiros. 

 

Gráfico 3 - Portal de Transparência Pública 

 
            Fonte: Dados da pesquisa 
 

          Ao questionar-se a criação do Portal de Transparência Pública como 

uma medida satisfatória criada pelo governo em disponibilizar a informação a 

todo tipo de usuário conforme o gráfico (3), a maioria dos alunos respondeu 

sim e justificaram que o Portal é meio de abrir caminho para novas 

possibilidades de acesso à informação, pois é uma maneira da sociedade estar 

informada e tornarem-se públicas informações do aparelho governamental que 

não eram divulgadas.  

         Conforme abordado a Lei de Responsabilidade fiscal preconizava a 

questão da Transparência pública dos gastos orçamentários do governo, mas o 

contexto da lei de acesso pauta a Transparência em duas vertentes ativa e 

passiva, assim está estabelecendo uma mudança de cultura, especificamente 
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no caso brasileiro, na promove o direito à informação não somente relacionado 

a dados do orçamento mais a toda informação governamental, com exceção 

somente nos casos estipulados na lei.  

        Na questão de uma real transparência do governo questionaram a 

veracidade das informações disponíveis no Portal, pois para os alunos não se 

sabe se realmente todas as informações que estão divulgadas pelo governo 

são realmente verdadeiras ou foram manipuladas, além prevalecer à política de 

sigilo das informações. 

     Portanto, observou-se a mudança de compreensão dos alunos quanto ao 

segundo questionário a partir de respostas mais consistentes em torno da 

temática de acesso á informação, dentre vários fatores como a questão de que 

nem todas as camadas da população têm acesso á internet e mediante a isso 

qual seria a medida do governo para o Portal de Transparência Pública 

envolver todos os cidadãos. A maioria dos alunos comentaram a existente de 

um abismo entre a teoria de acesso à informação e a realidade preponderante 

fundamentada na política de sigilo, na qual estabelece um território com 

concepções distintas.  

     Contudo, a lei é um assunto que necessita de diálogo entre o governo e a 

sociedade civil para criação de mecanismos eficientes para o acesso à 

informação no sentido concreto. E torna-se fundamentar a promoção de um 

governo aberto contrário à cultura de sigilo para possivelmente assim existir a 

democratização do acesso a toda sociedade civil. 
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CONCLUSÃO 

 

       Embora o processo de reconhecimento do direito à informação e 

aprovação de leis de acesso á informação, no âmbito internacional ocorreu 

gradativamente, devido aos obstáculos criados pelos países na adoção de uma 

legislação específica devido à problemática da informação está relacionada a 

poder, demorou a ser instituído em vários países, conforme visto 

especificamente na realidade brasileira. Contrariamente a essa realidade, os 

casos da Suécia e França são destaques em matéria de legislação, mesmo 

que esse direito não fosse realmente aplicado na prática como analisado na 

realidade do acesso aos arquivos nacionais franceses pelos cidadãos. 

          Diante disso, as discussões em torno da noção de acesso á informação 

começaram a surgir em torno das influencias significativas de organismos 

internacionais mencionados a partir da Organização Nações Unidos (ONU) 

descritos como o primeiro órgão a atentar a importância do direito à informação 

na sociedade, mesmo que a principio não estivesse atrelada a concepção 

desse direito vigente, atualmente na sociedade e a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos reconheceram esse direito como um direito fundamental e 

relacionado aos direitos humanos. 

     No entanto, na maioria dos casos abordados, observa-se que os governos 

criaram uma série de dificuldades quanto à possibilidade do acesso à 

informação pelos cidadãos e criaram uma série de mecanismos 

fundamentados na política de sigilo e segredo, como forma de limitar o acesso, 

na qual geralmente eram liberados a partir de seus próprios interesses. E 

nesse panorama, enfaticamente na sociedade contemporânea, os organismos 

não governamentais como a ONG Artigo 19 começaram a influenciar a 

participação e conscientização dos cidadãos na luta pela conquista de seus 

direitos possibilitando assim uma contestação social. 

       Desse modo, surgiu a necessidade de cria-se um respaldo legal para 

garantir o acesso à informação, que geralmente é materializado e expresso 

através da criação de uma lei específica. Porém, esse direito somente é 

concedido a partir da elaboração de instrumentos eficazes para regulamentar a 

aplicabilidade da lei e nesse contexto insere-se o México destacado no cenário 
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internacional por além de criar uma lei visando à democratização, ainda criou 

um Instituto de Acceso a La Información Pública.   

        Nesse contexto, mesmo mediante a aprovação das leis de acesso verifica-

se que o grande problema era falta de colocar na prática o que estava na 

teoria, isto é expresso no texto das leis ou de uma constituição. No caso do 

Brasil, o processo para criação de uma legislação é considerado tardio, no 

entanto a partir da Constituição de 1988 considerada um marco legal o acesso 

à informação por todos os brasileiros já era assegurado, mas a grande 

problemática nessa conjuntura estava relacionada à falta de nesse período não 

aplica-la e de não existir nenhum mecanismo para corroborar na fiscalização 

do exercício prático desse direito. 

        Todavia, mesmo a partir da criação das leis de acesso, historicamente os 

governos criaram ações para resguardar o direito à informação, pois conforme 

visto ao longo dos períodos havia constantemente o medo relacionado a 

possíveis mudanças que começariam a surgir na forma de governar a partir da 

conscientização dos cidadãos, pois a transparência das ações favoreceria o 

cidadão a participar desse processo.  

          Dessa forma, desde a Antiguidade o acesso esteve limitado a pessoas 

com autorização especial e assim pode-se entender a complexidade em torno 

do fato dos governos sempre criar barreiras e caracterizar esse direito como 

privilégio. Especificamente, na realidade brasileira um dos fatores que 

contribuiu fortemente no processo lento da criação de uma legislação 

específica de acesso tem raízes no modelo burocrático e centralizado de 

Portugal, por isso essa realidade ainda influencia a face da Administração 

Pública Federal brasileira em opor-se a liberação do acesso à informação.     

         Portanto, esse contexto começa a sofrer mudanças paradigmáticas a 

partir de 1990 com transição dos governos militares para democracia e 

consequentemente assim o Brasil inicia-se um processo de avanços 

significativos mediante a aprovação da Constituição de 1988 e posteriormente 

a Lei de arquivos, quase nada foi acrescentado em prol de legitimar o direito à 

informação pública. Nesse sentido, observa-se que a lógica era garantir o 

exercício prático do direito à informação e do acesso aos arquivos públicos 

brasileiros em relação a esses instrumentos. 
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 De fato até a promulgação da Lei 12.527/2011, a perspectiva histórica e 

filosófica traçada no Brasil baseavam-se totalmente na cultura de segredo e 

dessa forma, aprovação da lei de acesso á informação foi aprovada sem o 

conhecimento da sociedade civil. Diante disso, mesmo com a LAI vigente, os 

órgãos precisam se adequar para romper com a herança de modelo 

burocrático vigente no país em oposição a qualquer tipo de Transparência 

Pública, já que a prestação das ações insere-se na questão do direito à 

informação.  

 Nessa perspectiva uma situação contraditória é o fato de o Brasil ser 

considerado pioneiro em matéria de transparência, porém esse discurso 

fundamenta-se na visibilidade que o governo cria no âmbito internacional que 

contradiz totalmente com a realidade interna. 

 Atualmente, percebe-se que na sociedade contemporânea a temática de 

acesso à informação e consequentemente o acesso aos arquivos públicos 

cada vez está sendo mais discutido e isso relaciona-se com as barreiras em 

torno da permissão ou recusa desse direito . Nesse sentido, insere-se a 

realidade da formação profissional do arquivista estar preparado ou não frente 

às transformações tecnológicas, políticas, sociais e econômicas que envolvem 

consequentemente o acesso à informação. 

 Contudo, na análise do estudo de caso observa-se que os alunos futuros 

profissionais da ciência da informação abordaram diversos fatores que vão 

influenciar na forma de atuação, especificamente no caso dos arquivistas frente 

à lei de acesso à informação, pois mediar o processo da aplicabilidade dessa e 

coloca-la em prática requer um profissional voltado para que de fato a lei seja 

cumprida nos arquivos, órgãos públicos. Diante disso, especificamente o 

arquivista a partir do seu exercício profissional tem que estar voltado para 

cultura de acesso, pois a dimensão que a informação vem ganhando na 

sociedade contemporânea requer arquivistas capazes de interpretar possíveis 

mudanças paradigmáticas como a questão da área a princípio desenvolver 

estudos apenas direcionados ao documento e atualmente insere-se no 

contexto da informação. 
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ANEXO A – Figura Cordel: Acesso à Informação 

 

 

Fonte:< http://chovendo.artigo19.org/>. Acesso em: 5 nov.2014 
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ANEXO B – Figura Pedido de Informação 

 

 

Fonte: <http://chovendo.artigo19.org/>>. Acesso em: 5 nov.2014. 
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ANEXO C – Reflexão dos discentes de Arquivologia e Biblioteconomia acerca da lei de 

acesso à informação brasileira?  
 
 

1° Questionário aplicado em: 2013/2° e 2014/1°semestre 
 

   - Mapeando o perfil:     
1. Gênero: ( ) masculino; ( ) feminino; 2. Idade:______________; 
3. Opcional o nome: ________________________. (Será mantido em sigilo).      
4. Idade:______________;  
5. Período em andamento:____________. 6. Curso:_______________. 
7. É a primeira, ou segunda graduação? Em caso de ser a segunda especifique o 
curso anterior. 
 
    - Questionário (1): 
 
  1. O que é a lei de acesso à informação? Marque uma das opções abaixo e  
justifique. 
 
        ( ) Garantia de direito  ( ) Instrumento de restrição ( ) Outros 
 
  2.  Participou de algum processo efetivo da aplicabilidade da lei? 
   
        ( ) Sim     ( ) Não    
 
  3.  Qual é papel do arquivista como mediador na aplicabilidade da lei de acesso à 
 informação?  Marque uma das opções abaixo e justifique. 
 
 
        ( ) Disseminar a lei   ( ) Preservar ( ) Mediar ( ) Orientar ( ) Outros    
 
         
 
  4. Qual é a função do profissional da ciência da informação em disponibilizar a 
informação para todo o tipo de usuário? 
 
 
  5.  Em sua opinião, a Lei de Acesso é: 
 
        ( ) mais um avanço ( ) mais uma lei burocrática 
 
 
  6.  Sugestões/ Comentários 

 
       Fonte: Dados da pesquisa 
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ANEXO D – Reflexão dos discentes de Arquivologia e Biblioteconomia acerca da lei de 

acesso à informação brasileira?  
 
 

2° Questionário aplicado em: 2013/2° e 2014/1°semestre 
 

   - Mapeando o perfil:     
1. Gênero: () masculino; () feminino; 2. Idade:______________; 
3. Opcional o nome: ________________________. (Será mantido em sigilo).      
4. Idade:______________;  
5. Período em andamento:____________. 6. Curso:_______________. 
7. É a primeira, ou segunda graduação? Em caso de ser a segunda especifique o 
curso anterior. 
    - Questionário (2): 
 
  1. A partir das discussões em aula, o que compreendeu sobre a lei de acesso à 
informação?  Marque uma das opções abaixo e justifique. 
 
 
    ● Avanços / Potencialidades:  
 

       ( )  Acesso á informação ( )  Transparência Pública ( ) Garantia de direito 

       ( ) Democratização 
 
  ● Desafios / Dificuldades: 
 
       ( ) Aplicar a lei ( ) Sigilo ( ) Divulgação da lei 
 
  2. Como a participação/pressão efetiva da sociedade civil pode contribuir na 
aplicação da LAI em vigor?  . 
 
 
  3. Qual deve ser o posicionamento/conhecimento do profissional da ciência da 
informação em relação à aplicabilidade da lei por parte das instituições? 
 
        ( ) Conhecer a lei ( ) Promover o acesso ( ) Divulgar a lei  
 
  4.  Na sua concepção a criação do Portal de Transparência Pública, pode ser 
considerada uma medida satisfatória por parte do governo brasileiro em 
disponibilizar a informação para todo tipo de usuário? 
   
         ( ) Sim    ( ) Não   ( ) Talvez 
 
  5.  Sugestões/ Comentários 

        Fonte: Dados da pesquisa 
 

 



 

 


