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RESUMO 

 

A informação no contexto em que a sociedade vive atualmente, denominada como sociedade 

da informação, adquire valor cada vez maior, contraindo importância no cotidiano das pessoas 

em medida nunca antes alcançada. Nesse contexto, destaca-se a busca da sociedade brasileira 

em atingir um nível de democracia mais madura, onde o cidadão possa ter uma maior 

participação nas ações do Estado, sobretudo no acompanhamento de políticas e ações 

públicas. Acompanhando uma tendência mundial, o Brasil busca estruturar uma rede em que 

os cidadãos possam ter maior acesso às informações governamentais, através da 

obrigatoriedade dos órgãos e entes públicos de criar e manter portais de transparência, que 

tem a função de buscar uma maior aproximação entre o governo e a população. Nesse sentido, 

a pesquisa propôs a adequação do portal de Transparência da Universidade Federal da Paraíba 

à Lei de Acesso à Informação, com a inclusão de todas as informações determinadas como 

obrigatórias pelo referido normativo legal, além da inclusão de possíveis iniciativas 

inovadoras adotadas por outros portais institucionais dessa natureza, de forma a permitir que 

esse importante instrumento para a democracia possa vir a cumprir o seu importante papel 

perante a sociedade. 

 

Palavras-chave: Transparência. Cidadania. Lei de acesso à informação. Gestão da 

informação. 
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ABSTRACT 

 

The information in the context in which society currently lives, known as the information 

society is becoming increasingly value, incurring importance in the daily lives of people as 

never before reached. In this context, there is the pursuit of Brazilian society in reaching a 

level of more mature democracy where citizens can be more involved in the State's actions, 

particularly in the monitoring of public politics and actions. Following a worldwide trend, 

Brazil seeks to structure a network that citizens can have greater access to government 

information through the obligation of public agencies and entities to create and maintain 

transparency portals, which has the task of seeking a closer relationship between the 

government and the population. In this sense, the research proposed the adequacy of the 

transparency portal of the Federal University of Paraíba to the Access to Information Act, to 

include all the information specified as mandatory by legal rules above, as well as inclusion of 

possible innovative initiatives taken by other institutional portals such, of to enable this 

important instrument for democracy can come to fulfill their important role in society. 

 

 

Keywords: Transparency. Citizenship. Access to Information Act. Information Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apresentar-se-á, nesta seção, a problematização da temática, a justificativa para seu 

estudo e seus objetivos (gerais e específicos), além de esclarecer alguns aspectos da 

organização do trabalho de uma forma geral. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA PARA O ESTUDO 

 

A rede mundial de computadores trouxe grandes benefícios para a população em geral. 

As empresas mantêm grandes bancos de dados à disposição dos usuários, de modo que, cada 

vez mais, é disponibilizado um maior número de informações (do campo político, religioso, 

do entretenimento etc.) de maneira mais eficiente e, consequentemente, menos onerosa. 

Esse novo espaço abre horizontes nunca antes imaginados, como, por exemplo, a 

possibilidade de “colocar em sinergia e interfacear todos os dispositivos de criação de 

informação, de gravação, de comunicação e de simulação” (LÉVY, 1999, p. 94). Esse 

ambiente é o que o autor define por “ciberespaço”, que por ele é definido como um 

 

[...] espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e 

das memórias dos computadores. Essa definição inclui o conjunto dos sistemas de 

comunicação eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas 

clássicas), na medida em que transmitem informações provenientes de fontes 

digitais ou destinadas à digitalização. (LEVY, 1999, pp. 93-94) 

 

Para adentrar nesse “ciberespaço” o usuário precisa apenas de um dispositivo 

(computador, tablet ou smartphone) que possua conexão com a internet. A partir desse 

simples acesso, é possível se conectar a outros computadores, situados nas mais longínquas 

regiões do planeta e interagi com outras máquinas ou com outras pessoas, de modo a quebrar 

barreiras geográficas em apenas alguns cliques. 

Sobre esse rico espaço chamado internet, que veio a mudar drasticamente as relações 

entre as pessoas e instituir a geografia móvel da informação, Lévy afirma: 

 

Essa midiateca é povoada, mundial e aumenta constantemente. Ela contém o 

equivalente a livros, discos, programas de rádio, revistas, jornais, folhetos, 

curriculum vitae, videogames, espaços de discussão e de encontros, mercados, tudo 

isso interligado, vivo, fluido. Longe de se uniformizar, a Internet abriga a cada ano 

mais línguas, culturas e variedade. Cabe apenas a nós continuar a alimentar essa 

diversidade e exercer nossa curiosidade para não deixar dormir, enterradas no fundo 

do oceano informacional, as pérolas de saber e de prazer – diferentes para cada um 

de nós – que esse oceano contém. (LÉVY, 1999, p. 92) 
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Na atual sociedade, conhecida como “Sociedade da Informação” ou “Sociedade Pós-

Industrial”, estar informado constitui-se uma necessidade imperativa. No mais alto grau de 

relevância, os insumos de produção dão lugar à informação, que traz, para si, todos os 

holofotes ao lograr maior status do que os próprios bens materiais (BELL, 1973). Nesse 

contexto, surge a necessidade de reestruturação das relações desse novo modelo de sociedade. 

Com o surgimento de conceitos como e-Democracia, Cibercidadania e e-Governo, as 

instituições públicas tiveram que se adaptar à nova realidade. Destaquem-se os inúmeros 

avanços alcançados através do que se denomina governo eletrônico, pelo qual são quebradas 

barreiras geográficas, espaciais e temporais. Com o auxílio das TIC, essa ferramenta busca 

promover um empowerment nos cidadãos, fazendo com que eles participem mais ativamente 

dos processos políticos de suas regiões (HUANG; SIAU e WEI, 2005). 

 O objetivo fundamental é incentivá-los a participarem mais ativamente das práticas 

concernentes às políticas públicas e assumirem um papel de sociedade na condição de 

controle social, de modo que se alinhem as práticas governamentais às reais necessidades da 

população. 

Com a ideia cada vez mais presente de Governo Aberto e de Nova Gestão Pública, 

foram postos, em evidência, conceitos como os de controle, prestação de contas, eficácia, 

eficiência, transparência e accountability. As instituições públicas se adaptaram à nova 

realidade e abriram suas portas com a divulgação de informações públicas em seus portais, ao 

disponibilizar informações de caráter público a qualquer pessoa, independentemente das 

coordenadas espaciais em que ela se encontre, de modo a possibilitar, desta forma, que os 

cidadãos tenham garantido o seu direito fundamental de acesso à informação. 

Seguindo essa corrente e obedecendo às determinações da Lei de Acesso à Informação 

(LAI), a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) criou, no ano de 2011, uma página 

intitulada “Transparência UFPB”, onde os usuários têm acesso a um instrumento de consulta 

que possibilita acompanhar todos os gastos realizados pela instituição, com base nos dados do 

Portal da Transparência do Governo Federal. 

No entanto, não basta apenas divulgar as informações de forma aleatória. É importante 

oferecer, aos cidadãos, informações de interesse público relevantes, de tal foram que sejam 

observadas as determinações previstas na legislação, que visam a assegurar o direito 

fundamental de acesso à informação.  

A motivação principal para a realização do presente trabalho foi uma observação do 

pesquisador em relação ao atual Portal Transparência UFPB. Esse riquíssimo instrumento de 
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exercício da cidadania encontra-se desatualizado, com algumas informações importantes 

atualizadas pela última vez em 13/05/2013
1
. Este fato, por si só, já demonstra a fragilidade da 

instituição no que se refere à divulgação de informações de interesse público, ensejando a 

sensação de inobservância aos preceitos previstos na LAI. De fato, em uma rápida observação 

do website, percebe-se que o mesmo não oferece todas as informações que deveriam ser 

disponibilizadas por esse importante canal de cidadania. 

A Universidade Federal da Paraíba enquanto instituição produtora e disseminadora de 

conhecimento deveria dar o exemplo e oferecer um portal a altura da relevância da entidade 

para o cenário local e nacional, exercendo uma de suas sua funções sociais mais importantes: 

o incentivo ao exercício da cidadania. 

A presente pesquisa pretende abordar o Portal Transparência UFPB de forma a 

responder alguns questionamentos:  

a) Quais informações devem ser disponibilizadas pelos portais de transparência 

segundo a legislação? 

b) Quais informações a UFPB oferece atualmente através de seu portal de 

transparência? 

c) O que o Transparência UFPB deveria oferecer para que fossem satisfeitos os 

requisitos mínimos estabelecidos para Portais de Transparência previstos na 

legislação? 

d) Que boas iniciativas de portais de transparência institucionais poderiam ser 

incorporadas ao Transparência UFPB?  

Uma vez respondidas essas questões, será elaborada uma proposta para inclusão de 

informações no Portal, que contemple minimamente os critérios da legislação vigente, além 

de possíveis inovações trazidas por outros portais de transparência de órgãos e entidades 

públicas.  

O presente trabalho será dividido em cinco seções. A primeira contempla a introdução, 

com a problematização, justificativa e objetivos geral e específico da pesquisa. Em seguida, 

através da fundamentação teórica, serão apresentadas as considerações sobre a Ciência da 

Informação (CI), suas características, objeto de estudo e correntes de alguns estudiosos, 

passando pelas características e particularidades do que se conhece por Sociedade da 

Informação. Na sequência, serão abordadas as possibilidades de interação entre governo e 

cidadãos propiciados pelos conceitos de e-Governo e e-Democracia e questões relativas aos 

                                                 
1
 Item denominado “Gastos do Exercício”. 
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direitos destes em relação ao acesso à informação. Em seguida serão apresentados os aspectos 

gerais da LAI, bem como os seus requisitos mínimos no que se refere a portais de 

transparência. 

Na terceira seção será apresentado todo o caminho metodológico a ser percorrido para 

se alcançar os objetivos geral e específico, incluindo o campo da pesquisa, bem como os 

procedimentos e instrumentos utilizados. Em seguida, serão apresentados os resultados da 

pesquisa, além da proposta de inclusão de informações em observância à legislação 

específica. 

Por fim, na quinta seção serão apresentadas as considerações finais, bem como as 

limitações e sugestões para futuras pesquisas. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é propor a inclusão de informações no Portal 

Transparência UFPB com base em ações inovadoras de portais congêneres e em observância 

às determinações da Lei de Acesso à Informação.  

 

São objetivos específicos: 

 

a) Elencar as informações dispostas como obrigatórias na Lei de Acesso à 

Informação, no que se referem a Portais de Transparência; 

b) Identificar as informações disponíveis no Portal Transparência UFPB; 

c) Verificar, em outros portais institucionais, a existência de possíveis ações 

inovadoras relacionadas à transparência; 

d) Propor a inclusão de informações no portal Transparência UFPB, com base nos 

critérios da Lei de Acesso à Informação e em ações inovadoras de outros portais 

institucionais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Nesta seção, apresentar-se-á o quadro de referência teórico a partir do qual será 

abordada a problemática do portal de transparência da UFPB. 

 

2.1 SOBRE A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

A Ciência da Informação é considerada uma ciência relativamente nova. De forma 

majoritária, estudiosos afirmam que o seu surgimento ocorreu na metade do século passado, 

mais precisamente após a segunda guerra mundial, a qual alguns denominam de “época da 

explosão informacional”. Após a segunda guerra mundial, informações que antes eram 

mantidas em segredo foram disponibilizadas para toda a sociedade, no entanto, os métodos 

tradicionais de controle e organização da informação existentes na época não estavam 

preparados para dar conta do enorme fluxo de informação disponível. Em 1945, Vannevar 

Bush, através de um artigo intitulado “As we may think” (da forma como pensamos), 

problematizou a questão dessa explosão informacional. Ele não só identificou o problema de 

tornar acessível o crescimento exponencial de informações e de conhecimento que a ciência e 

a tecnologia estariam construindo, mas também propôs uma solução: o memex. Esse sistema 

era basicamente uma ferramenta que pretendia armazenar e recuperar documentos utilizando 

um método de associação de palavras. O memex foi uma espécie de precursor daquilo que se 

conhece hoje por world wide web (www). 

Para Barreto (1989) a informação começou a ser tratada como ciência em 1948, 

quando cientistas de diversas áreas se reuniram em Londres com o desafio de organizar e 

controlar a informação. Toda essa problematização comoveu cientistas e engenheiros e se 

estendeu para partes de todo o mundo, envolvendo agências de fomento de diversos países. 

“Essa forma de agir representou uma mudança de modelo em que a importância do acesso à 

informação se constitui no pilar fundamental para o desenvolvimento das sociedades” 

(SOUZA, 2011, p. 18). 

Todo esse esforço aplicado por técnicos e cientistas das mais diferentes áreas com 

vistas a resolver um problema específico (documentação ou recuperação da informação) 

mostram que a CI nasceu em meio a uma forte conotação interdisciplinar.  

 

A Ciência da Informação surge, pois, em meio a dois movimentos convergentes, 

quais sejam, a construção de novas bases do modo de produção capitalista e a 

definição de um novo modelo científico contemporâneo. Nessa perspectiva, 
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considerando aquelas condições e necessidades amplas de produção e organização 

do conhecimento, ela se constitui em um campo de conhecimento que se encontra 

centrado nessa nova agenda técnico-científica. Tal situação imprimiu euforia na 

definição e na constituição desse campo de conhecimento, fazendo com que vários 

estudiosos de diferentes campos de conhecimento, dentre os quais se pode destacar 

Biblioteconomia, Documentação, Ciência da Computação e Engenharia, não 

poupassem esforços no sentido de definir seu objeto de estudo, sua base teórico-

conceitual, suas práticas profissionais e, consequentemente, as suas relações 

interdisciplinares (SOUZA, 2011, p.19). 

 

Para Wersig e Neverling (1975), isso ocorreu por que não havia nenhum sistema 

educacional estabelecido, sendo apenas reunidas e discutidas as ideias das diversas formações 

das pessoas que colaboraram para a resolução do problema. Nos Estados Unidos vários 

esforços foram envidados através de investimentos em programas estratégicos para solucionar 

os problemas relacionados à explosão informacional, unindo recursos públicos e privados que 

culminaram com o desenvolvimento da moderna indústria da informação da qual todos 

conhecem. Apesar de sua notória contribuição, “nem os problemas informacionais nem a CI 

são americanos em sua natureza”, pois os seus conceitos e o seu despertar surgiram de forma 

global (SARACEVIC, 1996, p. 43). 

 De maneira esquematizada, Freire (2006) elencou os principais eventos que marcaram 

o surgimento da CI no decorrer do século XX, conforme quadro a seguir:  

 
Quadro 1 - Principais eventos que marcaram o surgimento da Ciência da Informação 

ANO LOCAL EVENTO 

1937 Estados Unidos Criação do American Documentation Institute – ADI 

1945 Grã Bretanha 
Publicação do Jornal of Documentation e do artigo As 

we may think 

1948 Londres 
Conferência de Informação Científica da 

Royal Society, com quase 500 participantes 

1950 Estados Unidos Publicação American Documentation 

1950 Alemanha Publicação do Nachrichten für Dokumentation 

1952 União Soviética 

Criação do VINITI – Vserossiisky Institut Nauchnoi i 

Tekhnicheskoi Informatsii (All-Union Institute for 

Scientific and Technical Information), vinculado à 

Academia de Ciências da Rússia 

Fonte: Adaptado de Freire (2006) 

 

A Ciência da Informação, situada no campo das ciências sociais, é voltada 

basicamente para o ser social que procura informação (LE COADIC, 1996). 

 Sobre a palavra “informação”, existe um consenso de que ela deriva da formação dos 

verbetes in, que significa “dentro” com formatio, que significa “dar forma a algo” 

(MUCHERONI, 2011. p. 9). Nesse sentido, a palavra informação seria o equivalente a dar 
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forma a algo que está dentro de nós, ou seja, seria dar forma a uma determinada ideia que 

estivesse no plano do pensamento do indivíduo.  

O termo “informação” tem várias definições dadas pelos mais diversos estudiosos. 

Segundo Le Coadic:  

 

A informação comporta um elemento de sentido. É um significado transmitido a um 

ser consciente por meio de uma mensagem inscrita em um suporte espacial-

temporal: impresso, sinal elétrico, onda sonora, etc. Inscrição feita graças a um 

sistema de signos (a linguagem), signo este que é um elemento de linguagem que 

associa um significante a um significado: signo alfabético, palavra, sinal de 

pontuação (LE COADIC, 1996, p.5). 
  

Diferentemente de informação, dado é um elemento em sua forma bruta, que por si só 

não conduz a uma compreensão de um determinado fato ou situação. Desta feita, pode-se 

afirmar que a informação é o produto resultante de um determinado trabalho sobre um 

conjunto de dados. De outra sorte, nem toda informação leva ao conhecimento, pois 

 

[...] a produção de dados não estruturados não conduz automaticamente à criação de 

informação, da mesma forma que nem toda a informação é sinónimo de 

conhecimento. Toda a informação pode ser classificada, analisada, estudada e 

processada de qualquer outra forma a fim de gerar saber. Nesta acepção, tanto os 

dados como a informação são comparáveis às matérias-primas que a indústria 

transforma em bens. (ASSMANN, 2000, p.8) 

 

Diversas são as visões dos autores sobre o conceito de informação. Buckland (1991) 

demonstra três formas de entender a informação: como coisa (a informação como objeto, 

documentos considerados informativos), como processo (processo de transmitir a informação 

de forma que ela possa ser processada pelo receptor) ou como conhecimento (quando altera o 

conhecimento, ou seja, quando constrói um novo conhecimento em relação àquele que o 

indivíduo possuía anteriormente). Já Capurro (2003) afirma ser possível enxergar a 

informação dentro de três perspectivas, ou, como ele mesmo denomina, dentro de três 

paradigmas: O Físico, o Cognitivo e o Social. 

A tese do autor é de que 

 

[...] a ciência da informação nasce em meados do século XX com um paradigma 

físico, questionado por um enfoque cognitivo idealista e individualista, sendo este 

por sua vez substituído por um paradigma pragmático e social ou, para tomar um 

famoso conceito cunhado por Jesse Shera e sua colaboradora Margaret Egan em 

meados do século passado (Shera 1961, 1970) e analisado em profundidade por 

Alvin Goldman (2001), por uma “epistemologia social” (“social epistemology”), 

mas agora de corte tecnológico digital. (CAPURRO, 2003, p. 4) 
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Antes de adentrar em cada um dos paradigmas, Capurro (2003) traz o conceito de 

“paradigma”, baseado em Thomas Kuhn, como sendo derivada da palavra grega paradeigma, 

que quer dizer exemplar ou mostrar uma coisa com referência a outra. Para Kuhn, quando 

esses paradigmas chegam ao limite, ou quando não são mais capazes de produzir progressos 

científicos (fase pré-paradigmática), produz-se então uma crise, que culmina com uma nova 

teoria revolucionária, que posteriormente avançará para uma nova fase pré-paradigmática e 

consequentemente um novo paradigma (forma cíclica).  

Kuhn (1975) entende que a ciência progride da seguinte forma: os paradigmas são 

uma espécie de acumulação de conhecimentos da comunidade científica, que caracterizam o 

que ele chama de ciência normal. Após um determinado tempo, surgem pequenas 

“rachaduras” nesses paradigmas, que já não são capazes de explicar toda a realidade e que são 

questionados por algum membro da comunidade científica. No momento em que o paradigma 

vigente é revisto/reformulado, transformando-se em um novo paradigma, é que acontece o 

que ele chama de revolução científica. Para o autor, as revoluções científicas permitem a 

evolução da ciência aos saltos, enquanto que na ciência normal o progresso é mínimo e 

constante, ou seja, só se produz aquilo que a linguagem popular conhece como “mais do 

mesmo”. Para o autor, paradigmas nada mais são do que “as realizações científicas 

universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, oferecem problemas e soluções 

modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência” (KUHN, 1975, p. 13). 

 Inicialmente esclarecido esse conceito, Capurro (2003) afirma que, em seus 

primórdios, a CI encontrava-se no paradigma físico, onde a informação tinha um caráter 

puramente fisicista. Em outras palavras, a informação era tida como um objeto físico, 

preponderantemente no que diz respeito a sua capacidade de ser enviada de um emissor para 

um receptor. Visto que a informação era tida como um “pacote” a ser entregue de um emissor 

a um receptor, a preocupação era apenas transmitir a mensagem com a máxima fidedignidade 

em todo o processo de comunicação, ou seja, o foco era minimizar ou eliminar o que eles 

chamavam de ruídos. 

Criada por Claude Shannon e Warren Weaver, essa teoria também ficou conhecida 

como teoria da informação ou teoria matemática da informação, podendo ser esquematizada 

nos termos da figura 1, a seguir: 
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Figura 1 - O modelo de comunicação de Shannon 

Sinal Sinal

Mensagem recebido Mensagem

Destinação

Fonte de ruído

Transmissor
Fonte de 

Informação
Receptor

 
Fonte: Capurro; Hjorland (2007) 

 

A partir desse ponto de vista, a comunicação se dá da seguinte forma: o comunicador 

(emissor) formula a mensagem e a codifica utilizando um transmissor. O canal é responsável 

por levar a mensagem do emissor para o destinatário. Assim que a mensagem é recebida, a 

decodificação é executada através do receptor, que em seguida a disponibiliza para o usuário 

final (o destinatário). A fonte de ruído é toda e qualquer interferência que venha a ocorrer no 

trânsito da mensagem (canal). Essa visão de informação é plenamente compatível com a 

definição de Buckland (1991) de “informação-como-coisa”, ou seja, algo tangível (dados, 

documentos impressos). 

Segundo Capurro (2003), essa forma de entender a informação excluía um aspecto de 

grande relevância: o cognitivo humano, ou seja, pensar a informação como algo mecânico 

exclui um aspecto que não pode ser desprezado: o usuário da informação. 

É justamente nessa lacuna que surge o segundo paradigma, o cognitivo. Segundo o 

autor, seus primeiros indícios surgiram na ideia de bibliografia universal de Paul Otlet y Henri 

Lafontaine, que tinham a intenção de distinguir o conhecimento do registro documental. A 

preocupação passa a ser outra: a informação disponibilizada é capaz de transformar o modo 

de enxergar o mundo ou o conhecimento do usuário?  

Aqui a informação já adquire um caráter intangível, ou seja, a informação perpassa o 

caráter material atingindo o âmbito cognitivo. Nesse ponto a informação converge com os 

conceitos de Buckland (1991) de “informação-como-processo” (o processo de informar o 

indivíduo com o intuito de produzir mudanças no conhecimento) e de “informação-como-

conhecimento” (quando o conhecimento do indivíduo é de fato alterado para um novo estado 

de conhecimento, ocasionado pela informação recebida). 

Nessa forma de pensar, a informação por si só não resulta em conhecimento. Para que 

isso aconteça é sempre necessário que haja a interação dela com o cognitivo humano. Brookes 

(1980) ilustra muito bem essa situação quando sugere a Equação Fundamental da Ciência da 

Informação nos seguintes termos: 
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K[S] + ΔI = K[S+ΔS]              (1) 

 

A variável K[S] representa o conhecimento do indivíduo antes de receber a 

informação. Já ΔI significa a informação assimilada pelo sujeito, que resulta em uma adição 

ou modificação do conhecimento (K[S+ΔS]), proporcionado através da informação 

assimilada. Vale salientar que ΔI pode ser assimilada das mais diferentes formas, dependendo 

de quem a recebe. Existe ainda a possibilidade de ΔI não se transformar em ΔS, quando o 

conhecimento do indivíduo permanece inalterado, não sofrendo nenhuma influência da 

informação, ou seja, quando a informação não é absorvida ou agregada pelo destinatário. 

Mas ainda há algo que ainda não foi considerado e que é de extrema importância para 

o processo informacional: o aspecto social. Se a informação não pode ser vista sem o sujeito, 

da mesma forma o sujeito não pode ser entendido fora do meio social do qual faz parte. 

O paradigma social entende que o homem não é um ser encapsulado. Para Heidegger 

(apud Capurro, 2003), o sujeito está socialmente envolvido em uma rede de relações e 

significados que o autor denomina de “mundo”. 

Capurro (2003) define de forma simples e clara o sentido da informação neste 

paradigma: a ideia de que a informação atinge seu objetivo quando ela é utilizada e 

compartilhada no meio social:  

Informação não é algo que comunicam duas cápsulas cognitivas com base em um 

sistema tecnológico, visto que todo sistema de informação está destinado a sustentar a 

produção, coleta, organização, interpretação, armazenamento, recuperação, disseminação, 

transformação e uso de conhecimentos e deveria ser concebido no marco de um grupo social 

concreto e para áreas determinadas. Só tem sentido falar de um conhecimento como 

informativo em relação a um pressuposto conhecido e compartilhado com outros, com 

respeito ao qual a informação pode ter o caráter de ser nova e relevante para um grupo ou para 

um indivíduo (CAPURRO, 2003). 

Dessa forma, pode-se afirmar que o paradigma social é a junção do paradigma 

cognitivo com a ideia de coletividade, tendo em vista que toda a comunidade (e não apenas 

um indivíduo) é que define o que é relevante ou não. 

Corroborando com essa ideia, Barreto (2002) enfatiza o processo de transformação da 

informação em conhecimento, e consequentemente mudança na vida das pessoas. Ele entende 

a informação como “[...] estruturas simbolicamente significantes com a competência e a 

intenção de gerar conhecimento no indivíduo, em seu grupo, e na sociedade” (BARRETO, 
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2002, p. 49). Para o autor, a informação tem o poder de transformar a sociedade através de sua 

influência no cognitivo das pessoas: “A informação, em nosso entender, se qualifica como um 

instrumento modificador da consciência do individuo e de seu grupo social, pois sintoniza o 

homem com a memória de seu passado e com as perspectivas de seu futuro” (BARRETO, 

2002, p.49).  

Segundo Saracevic (1996), existem três características fundamentais que constituem a 

razão de ser e de evoluir da CI, que ajudam na compreensão do seu passado, presente e futuro: 

a primeira delas é que a CI tem natureza interdisciplinar, mesmo que suas relações com outras 

disciplinas estejam mudando; a segunda, é que a CI está intimamente ligada à tecnologia da 

informação, sendo bastante influenciada pelas transformações da sociedade, que por sua vez 

são impostas pelo imperativo tecnológico. Por fim, a CI teve e tem um papel a desempenhar 

junto a sociedade, tendo em vista sua forte dimensão social e humana, que ultrapassa a 

tecnologia. 

 Mas, além da forte proximidade com a Tecnologia da Informação, a Ciência da 

Informação também mantém relações com diversas outras áreas do conhecimento. Para Borko 

(1968) a CI é derivada de campos como Matemática, Lógica, Lingüística, Psicologia, Ciência 

da Computação, Engenharia da Produção, Artes Gráficas, Comunicação, Biblioteconomia, 

Administração, e outros campos científicos semelhantes e atua ora de forma pura 

(investigação pura do objeto informação), ora de forma aplicada (quando desenvolve serviços 

e produtos). E por mais que o termo “interdisciplinaridade” já esteja sendo utilizado de forma 

abusiva e banal, essa característica é plenamente compatível com algumas limitações que a 

Ciência da Informação ainda apresenta enquanto ciência relativamente nova, conforme 

assevera Olga Pombo: 

 

[...] verificamos que interdisciplinaridade é um conceito que invocamos sempre que 

nos confrontamos com os limites do nosso território de conhecimento, sempre que 

topamos com uma nova disciplina cujo lugar não está ainda traçado no grande mapa 

dos saberes, sempre que nos defrontamos com um daqueles problemas imensos cujo 

princípio de solução sabemos exigir o concurso de múltiplas e diferentes 

perspectivas. (POMBO, 2003, p. 04) 

 

Para Le Coadic (2004) a interdisciplinaridade só se realiza no momento em que, 

através de uma colaboração entre diversas disciplinas, surge uma reciprocidade, ou seja, não 

basta apenas que várias disciplinas se debrucem sobre um objeto específico, mas para se 

configurar a interdisciplinaridade deve haver um enriquecimento mútuo para todas as 

envolvidas. 
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Essa estrutura da CI, composta pelas mais diferentes disciplinas e subdisciplinas, e 

sempre com o seu olhar virado para fora de si, faz com que autores como Saracevic (1999, 

apud Pinheiro, 2006) a enxerguem como o mapa da Austrália, acentuadamente desenvolvida 

na costa (fronteiras), mas com esparsa delimitação e ocupação interior. Souza (2012) acredita 

que esta realidade se deve ao fato de que a CI acolhe diversos pesquisadores das mais 

diferentes áreas do conhecimento, sendo que estes atuam preponderantemente nos limites 

fronteiriços, mais próximos de suas áreas de origem, ou seja, de suas áreas de conforto. 

Em suma, dentre as mais diversas definições acerca da Ciência da Informação, 

acredita-se que a mais enxuta, no entanto, completa seja a seguinte: 

 

É uma ciência interdisciplinar que investiga as propriedades e comportamento da 

informação, as forças que governam os fluxos e os usos da informação, e as 

técnicas, tanto manual quanto mecânica, de processamento da informação, visando 

sua armazenagem, recuperação, e disseminação ideal. (BORKO, 1968, p. 05) 
 

Segundo Freire (2001), com essa definição, Borko definiu as características 

fundamentais da Ciência da Informação: interdisciplinaridade, forte inter-relação entre teoria 

e prática e interface com outros campos científicos. 

É sabido que a informação caracteriza-se como insumo básico para o desenvolvimento 

econômico juntamente com o capital, o trabalho e a matéria prima, no entanto, “o que torna a 

informação especialmente significativa na atualidade é sua natureza digital” (CAPURRO; 

HJORLAND, 2007, p.149). 

Segundo esses autores, embora o conhecimento e a sua comunicação sejam fenômenos 

básicos de toda a sociedade humana, é o surgimento da tecnologia da informação que 

caracteriza a mudança de sociedade industrial para sociedade da informação. 

 

2.2 A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

 

O termo “Sociedade da Informação” surgiu juntamente com o aparecimento da 

internet em meados dos anos 1970. Parece ser consenso que, com a evolução da ciência, da 

tecnologia, da pesquisa e da educação, a sociedade passou a demandar como matéria-prima 

principal a informação. Essa espécie de sociedade “pós-industrial” passou a dar maior 

importância à informação do que à produção de bens materiais, adquirindo a informação um 

status de moeda. 

A sociedade da informação, portanto, pode ser entendida como 
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[...] a sociedade que está actualmente a constituir-se, na qual são amplamente 

utilizadas tecnologias de armazenamento e transmissão de dados e informação de 

baixo custo. Esta generalização da utilização da informação e dos dados é 

acompanhada por inovações organizacionais, comerciais, sociais e jurídicas que 

alterarão profundamente o modo de vida tanto no mundo do trabalho como na 

sociedade em geral. (ASSMAN, 2000, p.8) 

 

Castells (1999) define algumas características fundamentais dessa nova sociedade:  

 

a) A informação é sua matéria-prima: na relação homem x máquina, ao contrário do 

passado, as tecnologias se desenvolvem para permitir que o homem atue sobre a 

informação e não o inverso; 

b) Os efeitos das novas tecnologias têm alta penetrabilidade: tendo em vista que a 

informação passa a estar presente em todas as atividades humanas, estas também 

são afetadas diretamente pela tecnologia; 

c) Predomínio da lógica de redes: esse modelo complexo pode, a partir das novas 

tecnologias, ser implementado em qualquer tipo de processo; 

d) Flexibilidade: a tecnologia tolera processos reversíveis e com alta capacidade de 

reconfiguração; 

e) Crescente convergência de tecnologias: os desenvolvimentos tecnológicos das 

mais diversas áreas (microeletrônica, telecomunicações) encontram um ponto de 

encontro, possibilitando refleti-las em todos os processos. 

 

A importância da informação enquanto matéria-prima alcançou níveis tão altos que já 

se fala em países ricos e pobres em informação. Algumas entidades vão além e associam as 

desigualdades sociais com o baixo índice de utilização de conhecimento. A título de exemplo, 

pode ser citado o ISI (Índice Sociedade da Informação), que estabelece padrões das nações no 

uso e absorção de informações e tecnologias, semelhante ao Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH (RODRIGUES et al., 2003). 

No Brasil, verifica-se semelhante preocupação com o uso da informação. Em 1996, o 

Ministério da Ciência e Tecnologia lançou o Livro Verde da Sociedade da Informação do 

Brasil, uma espécie de lista de metas para a implementação do “Programa Sociedade da 

Informação”. De acordo com o livro, esse programa visa “integrar, coordenar e fomentar 

ações para a utilização de tecnologias de informação e comunicação de forma a contribuir 

para a inclusão social de todos os brasileiros na nova sociedade e, ao mesmo tempo, contribuir 

para que a economia tenha condições de competir no mercado global” (BRASIL, 2000c). 

Saliente-se que a responsabilidade para o atingimento das metas é compartilhada entre 
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governo, iniciativa privada e sociedade civil. Percebe-se que essa realidade já faz parte do 

cotidiano da população brasileira, uma vez que 

 

Os indícios da relevância das TIC na economia e no cotidiano da população 

brasileira são revelados nas estatísticas do Comitê Gestor da Internet (2007) e da 

Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (2006), bem como no mapa da 

inclusão digital do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(2008), e estão disponíveis para consulta na Internet. O sucesso atual das redes 

sociais, especialmente do twitter, tem pautado os principais jornais e revistas 

brasileiras, impressos e televisivos, e mesmo as pessoas que não dispõem de internet 

em casa facilmente reconhecem o prefixo <www> como sendo do domínio do 

virtual. (FREIRE, 2010, p. 114) 

 

Por mais que possam passar despercebidas no nosso dia-a-dia, Gouveia e Gaio (2004) 

apresentam algumas características marcantes presentes na Sociedade da Informação: 

a) Utilização da informação como recurso estratégico; 

b) Utilização intensiva das tecnologias da informação e comunicação (caixas 

eletrônicos, tele texto na tv, fax, internet, vigilância eletrônica, controle de 

tráfego, bilhetagem eletrônica em transportes públicos etc.); 

c) Baseada na interação entre indivíduos e instituições digitais; 

d) Recorre à formas diversas de “fazer as (mesmas e novas) coisas” baseadas no 

digital. 

 

Para Castells (1999), essa nova modelagem de sociedade caracteriza-se também como 

um novo paradigma, o da tecnologia da informação. Ele afirma que não há como afirmar se 

quem determina a sociedade é a tecnologia ou se o processo é inverso: 

 

É claro que a tecnologia não determina a sociedade. Nem a sociedade escreve o 

curso da transformação tecnológica, uma vez que muitos fatores, inclusive 

criatividade e iniciativa empreendedora, intervêm no processo de descoberta 

científica, inovação tecnológica e aplicações sociais, de forma que o resultado final 

depende de um complexo padrão interativo (...) a tecnologia é a sociedade, e a 

sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas 

(CASTELLS, 1999, p.25). 
 

Percebe-se então que este novo modelo de sociedade tem um grande apego às TIC. 

Assmann (2000) afirma que as tecnologias digitais vão além das tradicionais (instrumentos 

que apenas aumentavam o alcance dos sentidos como visão, movimentos), ampliando de 

maneira significativa o potencial cognitivo do ser humano (mente/cérebro) e possibilitando 

modos de ver o mundo anteriormente inexistentes, mediante mixagens cognitivas complexas e 

colaborativas. Nesse sentido, para Assmann (2000, p.11) as TIC “participam ativamente do 
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passo da informação para o conhecimento [...] Há nisso [...] uma incrível multiplicação de 

chances cognitivas, que convém não desperdiçar, mas aproveitar ao máximo”. 

Além do aumento significativo das capacidades cognitivas, autores como Freire 

(2014), seguindo o modelo de Lévy (1994), reconhecem importância das tecnologias 

intelectuais (também conhecidas como tecnologias soft) em contraponto às tecnologias de 

produção material (por exemplo, o machado de pedra). González de Gómez (2004, p. 55), 

também apoiada em Lévy (1994), afirma que as tecnologias intelectuais em suporte digital 

“favorece(m), ainda, o desenvolvimento e manutenção da inteligência coletiva, pois 

exteriorizando uma parte de nossas operações coletivas as tornam (...) públicas e 

partilháveis”. Destarte, resta caracterizado que essas tecnologias são de extrema relevância 

para a sociedade em rede. 

Com a explosão informacional, a transformação da informação em conhecimento se 

torna um processo bastante complexo. A quantidade de informações chegou a níveis 

estratosféricos, sendo humanamente impossível que uma pessoa detenha todo o 

conhecimento. Essa complexidade ainda é mais agravada com a afirmação de Wurman (2005, 

apud Agner, 2009), que relata que cerca de 99% das informações não têm significado ou são 

incompreensíveis. Para Wurman (1991, p.43), “informação deve ser aquilo que leva à 

compreensão”, no entanto, o que “constitui informação para uma pessoa, pode não passar de 

dados para uma outra”. Para o autor, essa enorme quantidade de informações sem sentido, 

pode ter sido causada por uma atenção demasiada dada aos computadores e ao hardware, 

deixando de lado a “peça” fundamental: as pessoas. Naisbitt (1983, apud Wurman, 1991, p. 

36) justifica essa tendência pela tentativa de se produzir informação em massa, da mesma 

forma como eram produzidos bens de consumos duráveis (geladeiras, automóveis etc.). 

Para Wurman (1991), a década de 1950 foi um divisor de águas para a produção de 

informação. Com a ajuda da tecnologia, passou-se de uma realidade onde a produção 

aumentava em pequenos acréscimos para uma realidade em que a quantidade de informação 

disponível se multiplica em uma velocidade assustadora. O autor discorre: 

 

[...] na década de 50, o advento da tecnologia tornou possível a difusão quase 

instantânea da informação. Isso, o aumento de pessoas envolvidas em produção e 

processamento de dados e o baixo custo da coleta fizeram disparar a velocidade de 

produção da informação. Atualmente, a quantidade de informação disponível dobra 

a cada cinco anos, em breve, estará duplicando a cada quatro [...]. (WURMAN, 

1991. p. 36) 
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O autor traz ainda alguns dados que comprovam essa teoria: A língua inglesa hoje 

conta com mais de 500 mil palavras disponíveis, quantidade cinco vezes maior do que no 

tempo de Shakespeare. Nas bibliotecas, o número de livros duplica a cada quatorze anos. 

Para ilustrar essa realidade, Wurman (1991) afirma que em uma única edição do jornal 

“The New York Times” existe mais informação do que uma pessoa comum seria capaz de 

absorver durante toda a vida. Ademais, o autor traz uma informação, no mínimo, 

estarrecedora: Segundo Peter Large
2
, os últimos trinta anos produziram um volume de 

informações novas maior do que nos últimos cinco mil anos. Cerca de mil novos livros são 

publicados no mundo diariamente e o total de conhecimento impresso dobra de tamanho a 

cada oito anos. Na rede a situação é ainda mais caótica: no início do ano 2000, existiam cerca 

de 10 milhões de sites na web, chegando a 25 milhões no final desse mesmo ano e a incríveis 

100 milhões no ano de 2002, ou seja, a multiplicação de informações disponíveis aos usuários 

ocorre de forma ainda mais acelerada (NIELSEN, 2000). 

Boa parte dessa realidade é justificada pela quantidade de informação demandada por 

essa nova realidade social, chamada de sociedade da informação. A necessidade de estar 

informado pode ser comparada, em certa medida, com a necessidade de alimentação, por 

exemplo.  Para Bettiol (1990, p. 66), “a associação da palavra informação com necessidades 

implica uma necessidade básica, similar a outras necessidades básicas humanas”. Prova disso 

é que, com base nos estudos do psicólogo Abraham Maslow sobre a hierarquia das 

necessidades humanas, Barreto (1994) conseguiu realizar uma interessante relação entre elas e 

a informação. Segundo Maslow, no estágio de “necessidades básicas” (fome, sede, sexo, 

segurança) as informações têm caráter “utilitário”, sendo utilizadas basicamente para suprir 

suas necessidades de segurança, ordem e liberdade do medo e da ameaça. Em um nível 

imediatamente superior, no estágio de “necessidade de participação” (nível social), a 

informação teria um caráter “contextual”, ou seja, aquela informação necessária para garantir 

a permanência do sujeito no meio social em que ele deseja viver, e por último, no lugar mais 

alto dessa espécie de pirâmide, a necessidade de “auto-realização” (realização pessoal e 

profissional), que teria relações com a informação “seletiva”, ou seja, aquela subsidiária da 

criatividade, reflexão e realização de seu potencial. A figura a seguir demonstra claramente 

essa relação: 

                                                 
2
 The Micro Revolution Revisited, citado por Wurman (1991). 
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Figura 2 - Relação entre as necessidades humanas e a informação 

 
Fonte: Barreto (1994) 

 

Após essas reflexões, Barreto (1994, p.6) deduziu que “o fluxo de informação agrega 

qualidade no sentido da base para o topo”, ou seja, quanto mais alta a necessidade do 

indivíduo, maior será o valor dessa informação. 

Uma vez caracterizada a mudança da sociedade pautada em bens materiais para uma 

sociedade que valoriza excessivamente a informação e a existência de uma necessidade do ser 

humano por conhecimento, deduz-se que essa busca incessante também pode gerar 

implicações que influenciam o psicológico das pessoas. Para Wurman, essa mudança 

provocada vem ocorrendo de forma tão rápida que a sociedade ainda não se adaptou a 

algumas implicações geradas por essa realidade. Talvez a mais importante delas seja algo que 

ele denominou de “ansiedade da informação”: 

 

[...] o resultado da distância cada vez maior entre o que compreendemos e o que 

achamos que deveríamos compreender. É o buraco negro que existe entre dados e 

conhecimento, e ocorre quando a informação não nos diz o que queremos ou 

precisamos saber. (WURMAN, 1991, p. 38) 

 

É como se existisse algo no inconsciente das pessoas que as pressionasse com a ideia 

de que elas precisam se proteger dos males que podem vir a afetar aquelas que estão 

desinformadas. Parece que o indivíduo tende a crer que caso ele não se mantenha abastecido e 

atualizado de determinadas informações que dizem respeito às suas necessidades, o mesmo 

estará fadado ao fracasso ou poderá ser preterido por outrem que possua uma informação que 

ele não detém. Um bom exemplo cotidiano dessa realidade pode ser verificado através da 
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observação das relações competitivas que ocorrem entre as pessoas no mercado de trabalho e 

dentro de suas próprias empresas. 

 

2.3 E-GOVERNO  E  E-DEMOCRACIA 

 

Para Malini e Antoun (2013), a sociedade está vivendo o final da era da “cultura do 

segredo”, quando se tornam mais frequentes ações de “Hackerativistas” e dos conhecidos 

“Anonymous” e no momento em que surge a criminalização do ciberativismo na figura de 

Julian Assange, no contexto em que os vazamentos de dados geram reações violentas por 

parte dos governos e de grandes corporações, transformando esses ativistas em terroristas e 

inimigos do Estado. Esse tipo de reação social está cada vez mais comum e a onda global de 

manifestações vem se espalhando de forma virótica e viral. Mais do que o fim da cultura do 

segredo, o mundo passa por um “momento de codependência entre diferentes campos e de 

reconfiguração conceitual e política” (MALINI; ANTOUN, 2013, p.10). 

Na verdade, todos esses movimentos são fruto de mudanças gradativas que vêm 

ocorrendo na sociedade, frente às demandas que ela própria produz, de maneira que 

 

No passado, os movimentos jovens quebraram a unidade da luta pela humanidade 

lhe contrapondo as mulheres divorciadas queimando seus sutiãs, os negros 

miliciados em bandos de panteras e os homossexuais rebelados exigindo a revelação 

de sua condição. Hoje os jovens precários padecendo de uma juventude 

interminável, de uma educação permanente, mas capazes de inventar as novas 

relações que constituem o mundo cansaram e ser objeto da promessa de ganhos 

mirabolantes escondidos ao final de grandes maratonas. Gostam de compartilhar, 

querem colaborar livremente entre seus coletivos e exigem que lhes seja devolvida a 

franqueza com que se relacionam com os estados, as corporações e as instituições. 

Se as condições para o jogo da franqueza social são o anonimato e o vazamento, eles 

estão dispostos a inundar as ruas e as praças, sobrecarregar as redes sociais e 

informacionais exigindo honestidade e transparência na governança, condições 

mínimas para aceitação da governamentalidade. (MALINI; ANTOUN, 2013, p. 209) 

 

Curioso é que toda essa nova forma de utilização da rede, muitas vezes como forma do 

cidadão pressionar o Estado, foi inicialmente concebida pelo próprio governo, até então para 

fins militares (Rheingold, 1993, apud Malini; Antoun, 2013), ou seja, foi reinventada pelas 

pessoas e com isso utilizada “contra o próprio governo”, numa espécie de embate entre 

criador e criatura. 

Em meio a toda essa nova realidade, sobretudo no tocante às novas formas de relações 

que as pessoas mantêm nesse novo tipo de sociedade, o Estado posiciona-se de uma forma em 

que demonstra estar atento a todas essas mudanças, utilizando as TIC como ferramenta de 

gestão na prestação de seus serviços.  
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Com efeito, a internet abriu grandes possibilidades no tocante a questões de controle e 

fiscalização da gestão pública e para a desburocratização das relações entre Estado e cidadãos. 

 

De tal modo, percebe-se que as TIC, quando aplicadas no setor público, acabam por 

inserir o cidadão no âmbito da administração, materializando a afirmação de que “o 

exercício da cidadania vai além do voto”, tendo em vista a oferta de mecanismos que 

efetivamente contribuem para a participação popular na atuação estatal. 

(WARMLING; BERNARDES e SANTOS, 2014, p. 65) 

 

Quando corretamente utilizadas pelo Estado, as TIC podem promover a 

informatização dos serviços (tornando-os mais ágeis e acessíveis), além de estimularem uma 

maior aproximação dos cidadãos, uma vez que promovem uma maior transparência das ações 

governamentais (BRASIL, 2000c). 

A adoção dessas novas tecnologias pelo Estado acabou por influenciar o surgimento 

do conceito de Nova Gestão Pública (NGP ou new public management – NPM), que se baseia 

na otimização dos recursos públicos, responsabilização (accountability), transparência, além 

da oferta de serviços diversos ao cidadão (DIAS; REINHARD, 2008, apud ZILLI; 

BERNARDES, 2014). 

A ideia era que ocorresse efetivamente uma de mudança de mentalidade, quando o 

Estado passaria a ter como foco o cidadão, promovendo um “desapego” ao excesso de 

burocracia e mecanicismo para buscar resultados e acima de tudo eficiência. É a mudança de 

paradigma da antiga administração patrimonialista e do antigo Estado burocrático para o que 

Bresser Pereira (1996) intitulou de Nova Administração Pública Gerencial, ou seja, a 

administração voltada para o atendimento do cidadão. Essa nova lógica é caracterizada por 

uma 

 

[...] visão empreendedora: o servidor não organiza a prestação de serviço de acordo 

com a sua facilidade, mas com a necessidade do seu público alvo. Se o cidadão não 

pode chegar até ele, ele vai até o cidadão. Com o uso de carros, barcos, satélites para 

ligar computadores nos confins da Amazônia, consulados itinerantes. (PACHECO, 

2002, p. 110-111) 

 

O Governo aberto surge como uma consequência dessa nova mentalidade, subtraindo 

das TIC a possibilidade de utilizar essas novas ferramentas para estimular e facilitar a 

participação das pessoas e o diálogo com o governo, potencializando os processos de 

interação entre o Estado e os cidadãos. Mais do que isso, “surge a possibilidade de criação de 

novos institutos democráticos ou sua adaptação em face da democracia eletrônica” (RAMOS 

JÚNIOR; ROVER, 2007, p. 5). Nesse sentido, essa nova forma de Governo caracteriza-se por 
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[...] saltar desse nosso velho modelo de democracia representativa a um modelo de 

democracia dialogal e aberta aproveitando as possibilidades que proporcionam as 

TIC aos cidadãos de participar dos processos de tomada de decisões dos governos 

além do já mencionado direito de sufrágio ou da participação em organizações 

sociais tradicionais. (CALDERÓN; LORENZO, 2011, apud ZILLI; BERNARDES, 

2014, p. 90, tradução nossa) 

 

Uma das facetas do Governo Aberto mais fortes e que está com o conceito mais em 

moda nos dias atuais é a transparência. No intuito de permitir o acesso do cidadão às 

informações de caráter público, essa ferramenta se mostra eficaz no que tange o controle 

social e consequentemente no combate à corrupção. Desta forma, a transparência torna-se 

uma espécie de 

 

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

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

mesmas práticas de gestão e uso social da informação governamental. Território 

que, por mecanismos diversos, favorece a interação informacional (como prática 

socialmente emancipatória / transformadora) de duas instâncias: a dos diversos 

agentes do aparelho de Estado e aquela do cidadão-incluído. Ampliam-se assim, por 

princípio, as possibilidades de controle democrático da sociedade política pela 

sociedade civil. (JARDIM, 2013, p.5). 

 

A Controladoria Geral da União (CGU), que é órgão do Governo Federal responsável 

pela defesa do patrimônio público, transparência e combate à corrupção, entende que a 

transparência é o melhor antídoto contra a prática da corrupção, tendo em vista que essa 

iniciativa de caráter proativo é mais um mecanismo que obriga os gestores públicos a agirem 

com responsabilidade e que permite ao cidadão saber se os recursos públicos estão sendo 

gastos como deveriam (BRASIL, 2004). 

Ao lado da transparência e do controle social, a accountability percorre de forma 

conjunta a busca pela abertura da administração pública aos olhos dos cidadãos. Como esse 

termo ainda não teve uma tradução para a língua portuguesa, Pinho e Sacramento (2009) 

procederam uma investigação acerca do significado do termo com base nos dicionários de 

língua inglesa, onde surgiu o referido termo. 

Assim, pode-se afirmar, de forma resumida, que a accountability diz respeito à 

responsabilização pessoal pelos atos praticados e a respectiva prestação de contas, tanto no 

âmbito privado quanto no âmbito público, ou seja, a responsabilidade inerente àquele que 

ocupa um cargo público e seu respectivo dever de prestar contas e de ser responsabilizado 

pelo eventual não cumprimento de suas obrigações enquanto agente público. Em outras 

palavras, a accountability seria um  
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[...] conjunto de mecanismos e procedimentos que levam os decisores 

governamentais a prestar contas dos resultados de suas ações, garantindo-se maior 

transparência e a exposição pública das políticas públicas. Quanto maior a 

possibilidade dos cidadãos poderem discernir se os governantes estão agindo em 

função do interesse da coletividade e sancioná-los apropriadamente, mais 

accountable é um governo. (JARDIM, 2000, p. 5). 

 

Essa nova realidade favorece o instituto da ciberdemocracia, caracterizada como o 

acesso à internet que vai muito além de consumir, informar ou procurar por bens e serviços, 

ou seja, é a possibilidade de atuar na rede com uma perspectiva política, social e cívica 

(RODEGHERI; RAMINELLI; OLIVEIRA, 2014). No entanto, essa é uma visão positiva do 

processo, pois, se erroneamente utilizado, todo esse aparato tecnológico pode favorecer o 

processo de dominação, utilizando-se da crescente desigualdade entre países ricos e pobres 

em termos de desenvolvimento e de utilização dessas tecnologias (ROVER, 2006).  

O Estado deverá estar vigilante nesse sentido, uma vez que todas aquelas pessoas que 

estiverem excluídas da rede fatalmente ficarão impedidas de exercer o controle sobre a 

administração pública, reproduzindo no mundo virtual as mesmas desigualdades existentes no 

mundo físico (OLIVO, 2004, apud RAMOS JÚNIOR; ROVER, 2007). Para que isso não 

ocorra, é imprescindível que haja o acesso à informação por todos os cidadãos (BRASIL, 

2000c). 

O e-Governo é uma tendência nas maiores democracias do mundo e, segundo Rover 

(2006), é representado tanto pela informatização interna de suas próprias atividades 

(instrumentalização de administração das funções do Estado), como pela externa (utilização 

das TIC como instrumento de interação com o cidadão): 

 

O Governo Eletrônico é uma infra-estrutura única de comunicação compartilhada 

por diferentes órgãos públicos a partir da qual a tecnologia da informação e da 

comunicação é usada de forma intensiva para melhorar a gestão pública e o 

atendimento ao cidadão. Assim, o seu objetivo é colocar o governo ao alcance de 

todos, ampliando as transparências das suas ações e incrementando a participação 

cidadã. (ROVER, 2006, p. 99, grifo nosso) 

 

Para Gómez (2002), a institucionalização da internet no domínio do Estado tem um 

duplo papel: O Estado que convoca a população para participar da sociedade da informação e 

o Estado que é cobrado e acionado por ela, na face do Governo Eletrônico. Da mesma forma, 

o governo busca estimular os setores econômicos a entrarem nos mercados digitais ao mesmo 

tempo em que define modos de inclusão da cidadania e de seus direitos. Segundo Rover 

(2006) o Governo Eletrônico pode ser dividido em três categorias: 
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a) G2G (Government-to-Governament): Governo para Governo - envolve compras ou 

transações entre o governo, exemplo: Processo Judicial Eletrônico, que abre a 

possibilidade de gerenciamento de processos pelos diferentes órgãos do judiciário 

em suas diversas instâncias; 

b) G2B (Government-to-Businesses): Governo para Empresas - caracterizado pela 

relação entre governo e fornecedores, exemplo: Portal de compras do Governo 

Federal – Comprasnet, onde são realizadas as compras do governo federal junto às 

empresas da iniciativa privada; 

c) G2C (Government-to-Citizens): Governo para Cidadãos – que nada mais é do que a 

relação entre o Governo e os Cidadãos, exemplo: Portais de Transparência, 

ouvidorias, serviços de atendimento ao cidadão – SAC. 

 

Ainda segundo o autor, as duas primeiras categorias são as que receberam a maior 

parte dos investimentos para o desenvolvimento de suas respectivas ações. 

Os conceitos de e-Governo (ou Governo Eletrônico) e e-Democracia são próximos e 

complementares. É como se um fosse a razão de ser do outro, sendo os dois indissociáveis. Na 

medida em que o e-Gov abre as portas do Estado para a sociedade, disponibilizando as 

informações de caráter público e garantindo o direito de acesso à informação do cidadão, se 

pressupõe a contrapartida da sociedade por meio de sua participação nos processos político-

administrativos da nação (e-Cidadania). 

 

O governo eletrônico é uma estratégia pela qual o Estado se utiliza das tecnologias 

(Internet, extranet, intranet e outras) com o objetivo fim de disponibilizar para a 

sociedade melhores condições de acesso à informação (dita como pública) e serviços 

governamentais, ampliando seus serviços e oferecendo oportunidades de 

participação da sociedade na construção da democracia. Não se pode falar em e-

governo sem falar em e-democracia. 

[...] 

Para Stanley e Weare (2004) a e-democracia está ligada à participação política dos 

cidadãos, ou seja, à sua capacidade de proximidade com o centro decisório do 

Estado sejam através de fóruns de discussões, encaminhamentos para ações diretivas 

(sugestões) ou outras formas de participações virtuais, criando assim formas de 

envolvimento com o cidadão. (ARAÚJO et al, 2013, p. 76 e 81) 

  

Para Rover (2006), através do e-Gov, diversos benefícios podem ser obtidos pela 

sociedade: 

a) Simplificação dos procedimentos e integração das informações com consequente 

aperfeiçoamento dos modelos de gestão pública (diminuição da burocracia); 
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b) Integração dos órgãos do governo em todos os seus âmbitos, municipal, estadual e 

federal; 

c) Desenvolvimento do profissional do serviço público; 

d) Avanço da cidadania e da democracia com a promoção do ensino, alfabetização e 

educação digital. 

 

Além disso, percebem-se diversos outros ganhos tanto para a Administração quanto 

para os administrados: o empoderamento do cidadão, que passa a ter acesso à informação e a 

possibilidade de participar do processo de formulação das políticas públicas, além de ter 

acesso a determinados serviços online sem que para tanto seja necessário seu deslocamento 

físico. Já para os órgãos e entidades, há a dinamização dos processos, que agora se dão de 

forma eletrônica, permitindo o acesso de vários envolvidos ao mesmo tempo, contribuindo 

dessa forma com as decisões administrativas. Outrossim, também possibilita que a 

Administração obtenha uma grande economia para os cofres públicos, a exemplo do Portal de 

Compras do Governo Federal - Comprasnet, que centraliza todo o processo de compras a 

nível federal, ocasionando o aumento da concorrência (e consequentemente gerando um preço 

mais competitivo) e a desnecessidade de gastos com publicação de editais nos meios de 

comunicação em massa.  

Com efeito, percebe-se que o instituto da e-Democracia depende eminentemente do 

sucesso do e-Governo. Tendo em vista que no Brasil a maneira preponderante do governo 

federal relacionar o e-Gov à inclusão social é a ênfase na distribuição dos artefatos físicos 

para a democratização de acesso à informação, pode-se afirmar que a e-Democracia no nosso 

país ainda está em estado embrionário. 

No Brasil, os primeiros indícios do governo eletrônico surgiram na gestão do 

presidente Fernando Henrique Cardoso. Os primeiros passos foram a padronização e a 

exposição dos órgãos públicos federais na internet. Já na gestão do Presidente Lula, o e-Gov 

foi, segundo Martinuzzo (2007), transformado em uma oportunidade de inclusão social e 

democratização do acesso aos benefícios da tecnologia por parte dos menos favorecidos. 

As iniciativas do governo federal estão principalmente focadas na universalização do 

acesso à informação, o que parece fazer todo sentido ao partir-se da premissa que só há 

democracia se “todos” participarem da construção do coletivo. Igualmente importante se faz 

ressaltar a condição do Brasil de país emergente, além de ser considerada uma democracia 

ainda recente, passados apenas 30 anos após o regime militar. 
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Na esfera federal do e-Gov, a vertente ativa da transparência é materializada através 

do Portal da Transparência do Governo Federal. Igualmente a maioria dos órgãos e entidades 

públicas utilizam suas páginas na internet para disponibilizarem diversas informações, 

disponibilizando portais de transparência a nível local. 

Potencializadas pelas TIC, diversas mobilizações sociais, viabilizadas pela 

participação de ciberativistas que se utilizaram da rede mundial de computadores, ocorreram 

no mundo, nos últimos anos.  

Como exemplo, pode ser citado o movimento que ficou conhecido como Occupy Wall 

Street em 2011, quando milhares de pessoas protestaram contra a crescente desigualdade 

social e pelos lucros exorbitantes e corrupção presentes em algumas empresas do setor 

financeiro americano. 

No Oriente Médio e norte da África ações semelhantes foram realizadas em 2010 e 

ficaram conhecidas como “Primavera Árabe”. Basicamente, esse movimento buscou 

sensibilizar a comunidade internacional a respeito das tentativas de repressão e censura na 

internet por parte de alguns governos e culminaram, dentre outras, com a derrubada de três 

chefes de estado (Egito, Tunísia e Líbia). 

No Brasil, também ocorreram manifestações organizadas de forma online por 

movimentos sociais. Nos eventos ocorridos em 2013, denominados de “Manifestações de 

Junho”, milhares de pessoas saíram às ruas protestando contra os elevados gastos empregados 

na copa do mundo de 2014, corrupção e melhorias no transporte, saúde e educação. Essas 

manifestações correram todo o país e pressionaram as várias esferas do governo a 

reconsiderarem e atenderem a algumas demandas desses movimentos, como a exemplo da 

revogação de aumentos das passagens, atribuição de crime hediondo para corrupção, dentre 

outros. 

 

2.4 ACESSO À INFORMAÇÃO E CIDADANIA 

  

 O significado de cidadania é bastante abrangente. Segundo Bueno e Ferreira (2011) o 

vocábulo remete a aspectos relacionados à vida comunitária e em sociedade em conjunto com 

outros indivíduos e outras comunidades que possuem culturas próprias e diferenciadas. 

 Para Carvalho (2002), o cidadão pleno é aquele que possui uma espécie tríade de 

direitos: direitos sociais, direitos políticos e direitos civis. Em termos gerais, pode-se afirmar 

que no campo dos direitos sociais, o cidadão deve ter o direito de ir e vir, direito à propriedade 

e de acesso à justiça e, além disso, a liberdade de imprensa deve ser garantida. Já no campo 
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dos direitos políticos, o cidadão deve ter o direito de participação no exercício do poder 

político, seja como um membro direto ou como um eleitor do pleito representativo. Por fim, 

em relação aos direitos sociais, o indivíduo deve ter acesso à educação e aos serviços sociais 

de maneira geral, de modo que sejam garantidos o seu bem-estar e segurança. 

 No entanto, para que todos esses direitos fossem criados e para que eles sejam 

mantidos e aprimorados, é necessário que os cidadãos se comportem de forma proativa, 

conscientes de que, além de um projeto de vida pessoal, é necessária a preocupação com o 

exercício de um papel efetivo na construção coletiva da sociedade, garantindo assim uma vida 

digna para todos (BRAUN; VASCONCELLOS, 2014). 

Com efeito, a informação torna-se imperativa quando o assunto é cidadania. Sem 

informação, não há o que se falar em cidadania, já que as duas são indissociáveis. É difícil 

imaginar, por exemplo, como um cidadão pode reivindicar direitos se não os conhece. A 

informação deve estar disponível a todos, independente de classe, raça, religião, como forma 

de conscientização dos indivíduos e de nivelamento de todos a um mesmo patamar. Para 

exercer seus direitos e deveres e para que o cidadão participe das atividades do estado é 

fundamental que ele o faça com base em informações de qualidade que o permitam 

desenvolver uma opinião bem sustentada. Cabe lembrar que a sociedade em que se vive hoje 

é fruto de grandes discussões críticas da realidade, proporcionadas pelo acesso e uso de 

informações. Nesse contexto, conforme Doneda (2009, p.185), “o direito à informação reflete 

diretamente uma concepção de liberdade que permite, em suma, proporcionar ao homem 

luzes para interpretar de forma autônoma o mundo que lhe cerca, bem como para dele 

participar de forma ativa”. 

 A participação da sociedade civil enquanto controle social é de suma importância para 

uma gestão democrática, permitindo o monitoramento das contas públicas e inibindo a 

corrupção, já que esse mal somente prospera quando é mantido em absoluto segredo. O 

controle social também propicia uma gestão mais voltada para os reais interesses públicos, 

estimulando a preservação dos direitos e garantias fundamentais. 

 

Conhecer as informações em poder do estado permite o monitoramento da tomada 

de decisões dos governantes – que afetam a vida em sociedade. O controle social 

mais atento dificulta o abuso de poder e a implementação de políticas baseadas em 

motivações privadas (CANELA; NASCIMENTO, 2009, p. 12).   

 

 É certo que os governos são monopólios em seu território e que a relação entre o 

governo e os cidadãos não é semelhante às de empresas privadas e consumidores, ou seja, o 

cidadão não pode escolher outro governo da mesma forma em que muda de fornecedor. No 
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entanto, os agentes políticos não estão em seus cargos de forma permanente, pelo contrário, 

existem meios legais que possibilitam que esses agentes sejam retirados de seus cargos, caso 

haja a mobilização popular necessária para tanto. Devido a essa realidade e ao poder cada vez 

maior das pessoas ao se reunirem e se fazerem ouvir através da internet, a tendência é que os 

governos sejam cada vez mais sensíveis aos anseios dos cidadãos (ROVER, 2006). 

 

Portanto, o Estado em uma democracia representativa deve ser construído 

politicamente e burocraticamente de modo que nem os partidos políticos se 

estatizem e nem a população despolitizada a administre com vistas ao 

desenvolvimento estritamente privado. Daí a importância de autogestão, ou seja, de 

um povo que participe das tomadas de decisões, sendo então, ator e autor das 

determinações e ações do Estado. (RIBEIRO, 2011, p. 27) 

 

2.4.1 Legislação de Acesso à Informação 

 

Historicamente, as leis de acesso à informação não são tão recentes como se imagina. 

Segundo Mendel (2009), a primeira lei com tal iniciativa foi promulgada na Suécia há mais de 

200 anos. A Lei de Liberdade de Imprensa (Freedom of the Press Act), de 1766, trouxe em 

seu bojo a previsão de que todo cidadão poderia ter livre acesso aos documentos oficiais, 

tornando-os oficialmente como documentos de caráter público. 

Ainda segundo o autor, a busca pela prática da cidadania através do acesso à 

informação é comum em muitos países. Além do Brasil, a Lei de acesso à informação 

encontra amparo em vários organismos internacionais, como por exemplo, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos adotados pela ONU (1948), o Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos (1966), a Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de 

Expressão (2000), a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (2003). 

O direito de acesso à informação é um direito fundamental previsto na Constituição 

brasileira, figurando no rol dos direitos e deveres individuais e coletivos, mais precisamente 

no inciso XIV do art. 5º, com a seguinte redação: “é assegurado a todos o acesso à informação 

e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”. 

Outros dispositivos da mesma seara estão presentes no texto constitucional, como o 

disposto no art. 216, § 2 que define que “Cabem à administração pública, na forma da lei, a 

gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a 

quantos dela necessitem”. 

No Brasil, o Estado deve divulgar suas ações aos cidadãos de forma ética e 

democrática, conforme o que reza o princípio da publicidade, exposto no nosso ordenamento 
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jurídico. Ressalte-se que esse princípio não é absoluto. Excetuam-se a ele as informações que 

comprometam a intimidade das pessoas e as informações imprescindíveis à segurança da 

sociedade ou do Estado. 

O referido princípio conta com dois vieses: o primeiro diz respeito à obrigatoriedade 

da Administração publicar em órgão oficial, como requisito de eficácia do ato. A segunda é a 

exigência da transparência da atuação administrativa, de modo a possibilitar aos cidadãos o 

controle do Estado através da publicidade das informações consideradas essenciais, como por 

exemplo, gastos, empreendimentos realizados etc. 

Além da Constituição Federal, outro dispositivo que trouxe importante contribuição 

para o estímulo da participação dos cidadãos enquanto controle social foi a Lei complementar 

n° 101 de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O 

citado regulamento, com o auxílio da Lei Complementar n° 131 de 27 de maio de 2009, 

trouxe em seu bojo um capítulo inteiro (Capítulo IX) dedicado à Transparência, Controle e 

Fiscalização. Em seu art. 48, a LRF determina que deva ser dada ampla divulgação, inclusive 

em meios eletrônicos de acesso público, planos, orçamentos, prestações de contas do poder 

público, dentre outros documentos. A intenção é estimular uma maior participação popular na 

execução orçamentária e na gestão fiscal. 

No parágrafo único do referido artigo, a LRF determina que a transparência seja 

viabilizada através de: 

 

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os 

processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo 

real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 

meios eletrônicos de acesso público; [...] (Incluído pela Lei Complementar nº 131, 

de 2009) 
 

Anos mais tarde, foi criada a LAI, materializada através da Lei 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, sendo seus dispositivos aplicáveis aos órgãos e entidades públicas 

pertencentes aos três poderes da União, Estados e Municípios.  

Acompanhando uma onda mundial de legislações dessa natureza, o Brasil foi o 89º 

país a adotar uma Lei de Acesso à Informação (ANGÉLICO, 2012). Importante ressaltar que, 

além do fato do país não estar acompanhando essa tendência mundial, já existia certa pressão 

externa para a edição desta lei, a exemplo da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que 

em uma de suas decisões, sugeriu explicitamente que o Brasil tomasse todas as medidas 

necessárias para “fortalecer o marco normativo de acesso à informação” sempre tomando 
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como base os parâmetros interamericanos de proteção dos direitos humanos. (CORTE..., 

2010) 

Ainda segundo Angélico (2012), o processo que desencadeou a aprovação do 

normativo iniciou-se (do ponto de vista legislativo) a partir da apresentação do Projeto de Lei 

nº 219/2003 pelo então Deputado mineiro Reginaldo Lopes. Segundo o autor, através de sua 

justificativa, o parlamentar deixou clara a intenção da futura lei ao garantir três grandes 

objetivos aos cidadãos: 

 O pleno conhecimento das ações do governo; 

 O pleno conhecimento da estrutura, missão e objetivos de seus órgãos; e 

 O pleno conhecimento acerca dos resultados alcançados através da aplicação dos 

recursos públicos. 

 

Nesse processo, foram identificadas participações tanto de entidades públicas como de 

entidades privadas, a exemplo da ABRAJI (Associação Brasileira de Jornalismo 

Investigativo), que teve papel importante na busca de sensibilização da sociedade e de alguns 

parlamentares na busca pela criação da lei. Ainda na esfera privada, outras entidades também 

tiveram papel importante nesse sentido, a exemplo da Transparência Brasil, Transparência 

Hacker e da ONG Artigo 19. Na esfera pública, destaque-se a própria CGU, na ocasião em 

que fomentou o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção (ANGÉLICO, 

2012).  

Com relação à iniciativas externas, além de perceber a mudança no cenário global, 

com a adesão cada vez maior de países às leis de acesso à informação, o Brasil também 

recebeu certa pressão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em uma sentença, a 

referida corte sugeriu que o país adotasse todas as medidas necessárias para “fortalecer o 

marco normativo de acesso à informação” guardando conformidade com os parâmetros 

interamericanos de proteção dos direitos humanos. (CORTE..., 2010). Pouco tempo depois, o 

Brasil foi convidado a integrar a OGP (Open Government Partnership), que caracterizou-se 

com sendo um esforço global para o estímulo a governos mais transparentes, configurando-se 

essa participação como mais um empurrãozinho de iniciativa externa para a então aprovação 

da LAI em outubro de 2011 (ATOJI, 2011, apud ANGÉLICO, 2012). 

O texto aprovado possui 47 artigos e é dividido em seis capítulos (disposições gerais, 

do acesso à informação e da sua divulgação, do procedimento de acesso à informação, das 

restrições de acesso à informação e das responsabilidades). Este dispositivo, que se 
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caracterizou como um marco importante na administração pública brasileira, determina 

basicamente que a transparência deve ter caráter ativo (art. 8) e passivo (art. 10 e 11).  

Passivamente, quando impõe a obrigação do Estado em fornecer a informação 

solicitada por qualquer cidadão, mediante requerimento, desde que este contenha a 

identificação do requerente e a especificação da informação que ele deseja obter. Ressalte-se 

que não é necessária apresentação de nenhuma justificativa ou motivação por parte do 

solicitante, devendo a Administração atender ao pleito em até 20 dias, podendo esse prazo ser 

postergado por mais 10 dias, desde que haja justificativa expressa e a devida ciência do 

requerente. 

Ativamente, tem-se a obrigação do Estado em divulgar, em locais de fácil acesso, 

informações mínimas tais como estrutura organizacional, endereços e telefones das unidades 

organizacionais com seus horários de funcionamento, registro de transferências financeiras e 

de despesas, informações sobre processos licitatórios, dados para acompanhamento de 

programas, ações, projetos etc. 

A LAI estabelece ainda que deve ser disponibilizado um sistema de busca no sítio e 

que as informações disponibilizadas devem manter-se atualizadas. Eles também devem 

oferecer opções dos usuários comunicar-se por via eletrônica ou via telefônica com o órgão 

responsável pelo portal. Além disso, deve ser garantida a acessibilidade de conteúdo para 

pessoas com deficiência, de acordo com o art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 

2000, e do art. 9 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo 

Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008. Tais normativos, basicamente, impõem que 

o poder público deverá promover a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 

sensorial e com dificuldade de comunicação aos sistemas e tecnologias da informação e 

comunicação. 

Por fim, é importante ressaltar que nem todas as informações são de caráter público, 

pois aquelas classificadas como sigilosas (que possam trazer riscos à defesa, à soberania, à 

vida, saúde ou segurança da população, bem como de projetos de pesquisas e atividades de 

inteligência) serão classificadas como reservadas e não figurarão no rol de informações de 

acesso irrestrito.  
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2.5 A SITUAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA NO BRASIL: OS ÍNDICES DE 

TRANSPARÊNCIA 

 

Na prática, no que se refere à transparência, percebe-se que o Brasil vive um estado 

preocupante, onde os órgãos e entidades públicos disponibilizam sítios com informações de 

caráter público, mas que, no entanto, não cumprem a totalidade dos preceitos indicados pelos 

normativos legais vigentes. 

Prova disso são os resultados de pesquisas de avaliação das ferramentas de 

transparências, conhecidos como “índices de transparência” promovidos tanto por órgãos e 

entidades governamentais, a exemplo da CGU e FOCCO/PB (Fórum Paraibano de Combate à 

Corrupção), como por organismos não governamentais, a exemplo do INESC (Instituto de 

Estudos Socioeconômicos) e CA (Contas Abertas). 

A CGU realizou um estudo
3
 no ano de 2015, ao qual denominou EBT (Escala Brasil 

Transparente), onde todos os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes foram 

avaliados com notas que variaram de zero a dez pontos, como forma de promover uma 

reflexão sobre o cenário da transparência pública no país. Os critérios levados em conta foram 

os de regulamentação da LAI e a efetiva existência e atuação do e-SIC e os números 

trouxeram certa preocupação, conforme figura a seguir. 
 

Figura 3 - Resultado Escala Brasil Transparente 2015 

 
Fonte: CGU 

                                                 
3
 Escala Brasil Transparente (EBT) - Disponível em <http://www.cgu.gov.br/noticias/2015/05/cgu-lanca-indice-

que-mede-transparencia-de-estados-e-municipios>. 
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Segundo a pesquisa, no se refere ao âmbito estadual, dos 27 entes pesquisados, 12 

deles receberam nota inferior a seis. Mais grave é a situação dos estados do Amapá e do Rio 

Grande do Norte que receberam nota zero. Segundo a pesquisa, no âmbito municipal a 

situação é ainda mais complicada: 63% dos municípios tiraram nota zero e cerca de 23% deles 

receberam notas entre um e dois. 

Já o CA avalia a transparência a partir de três critérios: Conteúdo, Série 

histórica/Frequência de atualização e Usabilidade dos portais. A análise realizada em 2014 

(quadro abaixo) apontou que apenas cinco estados obtiveram notas acima de sete. Ressalte-se 

que, no que se refere a conteúdo, a média geral de todos os entes alcançou apenas a nota de 

5,98. 

Tabela 1- Índice de Transparência dos Estados - 2014 

Posição UF Nota Conteúdo S.Hist./Atual. Usabilidade 

1 ES 8,96 8,91 10,00 8,90 

2 PE 8,14 8,55 8,80 7,50 

3 SP 7,95 8,09 10,00 7,50 

4 SC 7,60 7,49 8,00 7,70 

5 PI 7,21 7,36 9,60 6,70 

6 DF 6,92 6,47 8,00 7,40 

7 MT 6,90 7,42 10,00 5,80 

8 CE 6,80 7,05 7,20 6,40 

9 RJ 6,72 7,24 6,00 6,10 

10 MG 6,72 7,24 8,00 5,85 

11 RS 6,62 7,13 10,00 5,50 

12 PA 6,37 6,82 8,00 5,55 

13 MS 6,10 6,55 7,20 5,35 

14 AM 5,99 6,42 10,00 4,90 

15 PR 5,84 6,51 6,00 4,90 

16 AP 5,67 5,07 10,00 5,95 

17 RN 5,27 5,73 7,20 4,40 

18 PB 5,08 5,20 10,00 4,30 

19 GO 4,78 5,45 10,00 3,20 

20 AL 4,47 6,36 9,20 1,95 

21 BA 4,24 3,93 6,00 4,45 

22 MA 4,14 3,85 8,00 4,05 

23 TO 3,92 5,31 5,20 1,85 

24 AC 3,58 3,96 7,20 2,60 

25 RR 3,53 3,44 4,40 3,55 

26 SE 2,42 2,36 2,40 2,50 

27 RO 0,85 1,47 0,00 0,10 

Média geral 5,67 5,98 7,64 5,00 
Fonte: Contas Abertas 

O INESC também procedeu uma avaliação dessa natureza em 2013, onde foram 

levados em conta princípios como Completude, Primariedade, Atualização e Acessibilidade 

do sítio e das informações. Além disso, o estudo verificou se existia a possibilidade dos dados 
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serem processados por máquina, se o site exigia indevidamente o cadastro prévio do usuário 

para se obter algumas informações, os tipos de formatos disponíveis para o download de 

dados e se havia alguma restrição de licença de uso das informações. 

Os principais problemas detectados pelo estudo
4
 foram em relação à atualização dos 

dados (apenas 17% dos sites estavam atualizados) e à acessibilidade dos sites (mais de 93% 

continham erros que impediam o acesso às informações por portadores de necessidades 

especiais). 

No âmbito do estado da Paraíba, a situação não é muito diferente. O FOCCO/PB, ao 

analisar os sites e portais das prefeituras municipais, constatou que mais de 30% deles 

obtiveram notas abaixo de cinco. Ressalte-se que esse número já foi bem pior no ano de 2014, 

onde mais de 60% dos sites se quer alcançaram notas acima de cinco. 

Todas essas pesquisas passam a impressão de que grande parte dos organismos 

públicos apenas disponibilizam esses portais como forma de darem uma mínima “satisfação” 

à população, muitas vezes motivado apenas por razões legais, não reconhecendo os gestores a 

importância que esse rico instrumento de democratização pode proporcionar. 

Em contraposição a esses números, a Prefeitura Municipal de João Pessoa se destacou 

e recebeu nota máxima (10) pela Escala Brasil Transparente da CGU 2015, figurando em 

primeiro lugar junto à cidades como Brasília e São Paulo, realidade que não se pode comparar 

à do atual portal de transparência da UFPB. 

 

 

 

  

 

 

                                                 
4
 Estudo realizado pelo INESC intitulado: Avaliando os Websites de transparência orçamentária nacionais e sub-

nacionais e medindo impactos de dados abertos sobre direitos humanos no Brasil – Disponível em: 

<http://www.inesc.org.br/biblioteca/publicacoes/textos/pesquisa-transparencia-orcamentaria-nos-websites-

nacionais-e-sub-nacionais> Acesso em 01 set 2015. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

Os procedimentos metodológicos são parte fundamental de qualquer pesquisa. É 

através deles que o cientista consegue alcançar o resultado, além de permitirem que esse 

trabalho seja posteriormente avaliado e validado por outros membros da comunidade 

científica. 

O que torna o conhecimento advindo da ciência diferente dos demais é justamente sua 

característica fundamental de verificabilidade, ou seja, devem estar explícitas as operações 

mentais e técnicas que foram utilizadas para se chegar a um determinado conhecimento (GIL, 

2008). 

Para Minayo et al (2009, p.14), a metodologia envolve simultaneamente o método 

(teoria da abordagem), as técnicas (instrumentos de operacionalização do conhecimento) e a 

criatividade do pesquisador (experiência, capacidade e sensibilidade). Esses autores entendem 

a metodologia como o “caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da 

realidade”. Segundo eles, a metodologia deve dispor de um instrumental claro e coerente, 

“capaz de encaminhar os impasses teóricos para o desafio da prática” (p. 15). 

Importante frisar, ainda segundo os autores, que a metodologia e a teoria andam juntas 

e que na pesquisa uma depende da outra. Quanto às técnicas, os mesmos asseveram que as 

mesmas não podem ser “endeusadas”, pois podem produzir um formalismo árido que pode 

trazer respostas estereotipadas. Por outro lado, também se evitar o seu desprezo, que pode 

acarretar uma espécie de empirismo ilusório, além de especulações abstratas e estéreis. 

 

3.1 CAMPO DA PESQUISA: UFPB 

 

A Universidade Federal da Paraíba é a instituição de ensino superior mais tradicional 

do estado. A UFPB constitui-se como referência na promoção do ensino, da pesquisa e da 

extensão.  

Ela conta hoje com um corpo funcional de mais de seis mil
5
 servidores em seu quadro, 

que se desdobra para atender a uma quantidade de alunos que supera a casa dos 30 mil, 

divididos em cinco campi localizados nas cidades de João Pessoa, Areia, Bananeiras, Rio 

Tinto e Mamanguape. Sua existência ultrapassa a simples relação servidores/alunos, tendo em 

                                                 
5
 6.379 servidores – Mês fevereiro de 2015. Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – 

SIGRH/UFPB. 
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vista que sua histórica contribuição para o avanço tecnológico e científico já obteve o 

reconhecimento social de todo o estado da Paraíba, da região Nordeste e de todo o território 

nacional.  

Seu orçamento no ano de 2013 alcançou números bastante vultosos, atingindo o 

montante de R$ 1.069.982.095,88, o que a coloca entre os maiores orçamentos do Estado da 

Paraíba. Esses recursos foram destinados à manutenção da instituição, bem como para seus 

investimentos no desenvolvimento da área acadêmica. 

Tendo em vista o porte desta instituição, resta clara sua responsabilidade com a 

transparência dos gastos de seus recursos. Além de servidores e estudantes, toda a 

comunidade é diretamente interessada nessas informações, tendo em vista que esses recursos 

são obtidos através dos impostos pagos pelos contribuintes.  

Os portais de transparência, aí incluído o da UFPB, constituem-se como importantes 

ferramentas para a consolidação e amadurecimento do processo democrático em nossa região 

e no país como um todo, estimulando os cidadãos a participarem mais ativamente do processo 

político com vistas a inibir a corrupção, propiciando, consequentemente, uma melhor 

adequação das políticas públicas aos anseios da população. 

Por isso a importância de se adequar o portal aos requisitos obrigatórios da legislação, 

e assim propiciar uma maior efetividade da política de informação do governo, favorecendo a 

cidadania e garantindo o direito fundamental de acesso à informação previsto na nossa Carta 

Magna e nos normativos específicos. 

 

3.2 PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA UFPB 

 

Por se tratar de uma Entidade Autárquica Federal, a UFPB está submetida aos 

dispositivos da Lei de Acesso à Informação – LAI e demais dispositivos legais correlatos. 

Visando atender a essas determinações, o portal “Transparência UFPB” foi criado no ano de 

2011, através de iniciativa da Pró-reitoria de Administração – PRA. 

A página permite acesso a qualquer pessoa acerca da aplicação dos recursos 

financeiros, alcançando todos os pagamentos realizados por cada unidade gestora da 

instituição tanto para empresas quanto para pessoas físicas. Saliente-se que essas informações 

sobre gastos do exercício são disponibilizadas através de um link que remete o usuário 

diretamente ao Portal da Transparência do Governo Federal. Além dessas informações, 

também estão disponíveis aos usuários documentos de grande relevância, como os Relatórios 
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Anuais de Gestão, o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, o Orçamento Interno e os 

Pareceres e Relatórios Anuais de Auditoria efetuados pela CGU. 

Em suma, a página busca cumprir a obrigação de divulgação de informações públicas 

(transparência ativa) de forma a estimular a participação da comunidade. A referida página 

(figura abaixo) atua apenas na vertente da transparência ativa, divulgando apenas alguns dos 

dados que a legislação determina como obrigatórios. 

 

Figura 4 - Portal “Transparência UFPB” 

 
Fonte: http://www.ufpb.br/transparencia-ufpb 

 

Como já mencionado, o orçamento anual destinado à UFPB contém valores vultosos, 

colocando a instituição entre as de maior aporte financeiro situadas no estado da Paraíba. 

Embora haja alguns pequenos decréscimos em alguns anos, os valores desses orçamentos vêm 

mostrando uma tendência de crescimento: 

a) Em 2009 foram R$ 782.599.947,88;  

b) Em 2010 baixou para R$ 712.703.467,83;  

c) Em 2011 cresceu para R$1.024.214.607,06;  

d) Em 2012 baixou para R$ 950.694.753,25;  

E em 2013 foram R$ 1.069.982.095,88, já ultrapassando a casa de 1 bilhão de reais, 

majorando proporcionalmente a responsabilidade dos agentes públicos no que tange a 

observância da correta, regular e eficiente aplicação desses recursos públicos. O gráfico a 

seguir demonstra a evolução da quantidade de recursos repassados à instituição no período de 

2004 a 2013: 
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Gráfico 1 - Valores dos Orçamentos destinados à UFPB (2004 a 2013) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Levando-se em conta a relevância dessas informações para toda a comunidade em 

geral e tendo em vista a crescente demanda por transparência no serviço público, torna-se 

necessário verificar se esse poderoso instrumento está cumprindo as normas legais a que está 

subordinado, para que possa efetivamente alcançar o fim a que se destina. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS 

 

A presente pesquisa constitui-se como de natureza qualitativa, ou seja, não é 

mensurada nem pode ser traduzida em números, sendo necessárias interpretações dedutivas 

por parte do pesquisador. Esse tipo de pesquisa, que representa boa parte dos trabalhos 

realizados na área da Ciência da Informação, se ocupa 

 

[...] com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou 

seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 

crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é 

entendido aqui como parte da realidade social [...]. (MINAYO et al, 2009, p. 21) 

 

Em relação aos procedimentos técnicos utilizados, a pesquisa apresenta dois 

momentos distintos: o primeiro deles constitui-se como uma pesquisa bibliográfica acerca de 

conceitos relacionados a sociedade da informação, governo eletrônico, além da verificação 

das disposições da Lei de Acesso à Informação em relação aos requisitos mínimos para 

portais de transparência de instituições públicas. 
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Segundo Lakatos e Marconi (1992), a pesquisa bibliográfica (também chamada de 

pesquisa secundária) nada mais é do que o levantamento de toda a bibliografia já publicada 

(livros, revistas, publicações avulsas, imprensa escrita) de forma a colocar o pesquisador em 

sintonia com tudo aquilo que já escrito sobre determinado assunto. Geralmente, após a 

escolha do tema e seu recorte, a pesquisa bibliográfica antecede todos os outros passos da 

pesquisa, subsidiando-a e criando uma espécie de alicerce para o desenvolvimento dos 

trabalhos. 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica é a sua abrangência de informações, 

tendo em vista que permite ao pesquisador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 

maior do que ele seria capaz de realizar sozinho, ou seja, se ele estivesse pesquisando 

diretamente (GIL, 2008).  

Em um segundo momento houve a verificação das informações contidas no Portal 

Transparência UFPB, e em seguida a proposição para a inclusão de informações baseada nas 

disposições legais da Lei de Acesso à Informação e em ações inovadoras de alguns portais 

institucionais. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Nesta seção serão apresentados os resultados da pesquisa de acordo com os objetivos 

propostos. 

 

4.1 DISPOSIÇÕES DA LAI PARA PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA 

 

 Dentre seus 47 artigos, a LAI reservou, especificamente, o caput do art. 8º para tornar 

obrigatório o exercício da transparência ativa, quando determina que 

 

É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 

custodiadas (BRASIL, 2011, grifo nosso). 

 

O §1 deste artigo, apresenta as informações mínimas que os portais de transparência 

devem contemplar: 

 

I. Registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones 

das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 

II. Registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 

III. Registros das despesas; 

IV. Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os 

respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 

V. Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras 

de órgãos e entidades; e 

VI. Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. (BRASIL, 2011) 

 

Percebe-se que a quantidade e a natureza das informações variam bastante de item 

para item. Informações como registros de competências e estrutura organizacional, bem como 

endereço, telefone e horário das unidades e respostas a perguntas frequentes são informações 

que se mantêm fixas durante um tempo razoável. Já as informações sobre despesas, 

procedimentos licitatórios e dados para acompanhamento de programas, ações e projetos, 

demandam um nível de atualização bastante dinâmico, podendo gerar atualizações de caráter 

diário.  

No referido caput, apesar de tornar obrigatória a disponibilização das informações 

apenas em “local de fácil acesso” (o que poderia fazer com que os órgãos disponibilizassem 

as informações apenas em murais, por exemplo, restringindo assim de forma severa o acesso 

às informações devido à necessidade de locomoção do cidadão), o §2 determina a 
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obrigatoriedade de se divulgar as informações “em sítios oficiais da rede mundial de 

computadores (internet)”. Nesse caso, existe a exceção dessa obrigatoriedade de manter as 

informações na rede para municípios com menos de dez mil habitantes, no entanto, mantendo-

se ainda a obrigação de divulgação (em outros meios) de informações relativas à execução 

orçamentária e financeira (BRASIL, 2011). 

Existem diversas outras normas legais que são relacionadas à LAI, entre leis, decretos 

e portarias. No entanto, tendo em vista a proposta do presente trabalho, o foco foi dado apenas 

naquelas que contivessem disposições referentes às informações obrigatórias para portais de 

transparência de instituições do poder executivo federal, que é o caso da UFPB. Por exemplo, 

não seria relevante para a pesquisa trazer informações sobre os Decretos de Nº 7.033/2009 e 

Nº 7.034/2009, tendo em vista que os mesmos dispõem sobre a divulgação de dados e 

informações acerca dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e da Copa de 2014. Portanto 

aqui só serão apresentados os normativos legais que guardem essa relação acima mencionada. 

Torna-se importante mencionar que, em nível de Poder Executivo Federal, a LAI foi 

regulamentada pelo Decreto nº 7.724/2012. O referido normativo também determina (art. 7, 

§3º) quais são as informações mínimas que devem estar presentes nos portais de 

transparência, repetindo-se praticamente todas as já arroladas pelo LAI, com a inclusão de 

alguns itens importantes: 

a) Principais cargos e seus ocupantes (inciso I); 

b) Indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando 

existentes, indicadores de resultado e impacto dos programas, projetos, ações, obras 

e atividades (inciso II); 

c) Execução financeira e orçamentária detalhada (inciso IV); 

d) Notas de empenho e anexos das licitações realizadas e em andamento (inciso V); 

e) Remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função 

e emprego público (inciso VI); 

f) Contato da autoridade de monitoramento
6
 e telefone e correio eletrônico do e-SIC 

(inciso VIII); 

g) Programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT
7
 (inciso IX); 

h) Informações Classificadas e Desclassificadas em grau de sigilo (Capítulos V e VI). 

 

                                                 
6
 A autoridade a que se refere o inciso VIII é o servidor diretamente subordinado ao dirigente máximo do órgão, 

designado para tomar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à 

informação de forma eficiente e adequada. 
7
 A UFPB não mantém programas financiados pelo FAT. 
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O normativo prevê ainda a publicação anual de relatório estatístico com a quantidade 

de pedidos de acesso à informação recebidos, atendidos e indeferidos pelo órgão e das 

informações estatísticas agregadas dos requerentes (art. 45, incisos III e IV). Segundo o Guia 

de Publicação
8
 do rol de informações classificadas e desclassificadas e de relatórios 

estatísticos sobre a lei de acesso à informação elaborado pela CGU, uma vez que a 

Controladoria é responsável pela gestão do e-SIC, essas informações serão publicadas por ela 

própria, no entanto, os órgãos e entidades devem publicar tais relatórios no item “Serviço de 

Informação ao Cidadão (SIC)”, podendo para tanto disponibilizar o link
9
 para o sistema. 

Mesmo não constando expressamente na LAI, as normas do Decreto Legislativo Nº 

7.185/2010 também se aplicam aos portais de transparência, uma vez que esse normativo 

também versa sobre disponibilização de informações públicas em meio eletrônico. 

O referido Decreto determina a divulgação das seguintes informações correspondentes 

à execução orçamentária e financeira: 

a) Quanto à despesa: valor do empenho, liquidação e pagamento; o número do 

correspondente processo da execução, quando for o caso; a classificação 

orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da 

despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto; a pessoa física ou jurídica 

beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes 

da execução orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de 

benefícios previdenciários; o procedimento licitatório realizado, bem como à sua 

dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente 

processo; e o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso; 

b) Quanto à receita, os valores de todas as receitas da unidade gestora, 

compreendendo no mínimo sua natureza, relativas a: previsão, lançamento (quando 

for o caso) e arrecadação (inclusive referente a recursos extraordinários). 

 

Segundo a LAI (art. 8, §3), juntamente com o Decreto Nº 7.724/2012 (art. 8) além de 

todas essas informações, os portais de transparência também devem atender a alguns 

requisitos mínimos, tais como: conter formulário para pedido de acesso à informação, conter 

ferramenta de pesquisa de conteúdo, possibilitar a gravação de relatórios em diversos 

                                                 
8
 Disponível em: <http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoio-orientacoes/guias-e-orientacoes/ 

guia-informacoes-classificadas-publicado-0306.pdf. Acesso em: 15 ago. 2015. 
9
 Importante frisar que o Decreto 7.724/2012 permite que as informações sejam disponibilizadas por meio de 

ferramenta de redirecionamento de página, quando elas estiverem disponíveis em outros sites governamentais 

(art. 7, §4º). 
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formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, 

possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e 

legíveis por máquina, divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 

informação, garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso, 

manter atualizadas as informações disponíveis para acesso, indicar local e instruções que 

permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou 

entidade detentora do sítio e adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de 

conteúdo para pessoas com deficiência (BRASIL, 2011, 2012). 

Importante ressaltar a obrigatoriedade dos sites manterem um sistema de busca, tendo 

em vista estes serem imprescindíveis à navegação, caracterizando-se como um sistema 

suplementar que atende tanto usuários experientes, que utilizam a ferramenta para chegar a 

informação de forma mais rápida sem ter que passar por uma quantidade de links anteriores, 

como usuários iniciantes, no momento em que não encontram a informação pretendida na 

navegação principal (ROSENFELD; MORVILLE, 2006). 

Igualmente relevante a iniciativa deste normativo em tornar obrigatória a 

disponibilidade das informações em formato aberto (que permite a sua utilização, cruzamento 

e compartilhamento por qualquer pessoa), além da possibilidade de gravação de relatórios em 

diversos formatos eletrônicos, o que possibilita ao usuário trabalhar com os dados da forma 

que julgar mais conveniente. Vale observar que essas informações devem ser sempre 

atualizadas e de caráter não proprietário, porém devendo ser garantida a sua autenticidade. 

Para aquelas informações que não possam ser encontradas no site, a LAI dispõe que o 

portal deve disponibilizar um link ou telefone que permita a comunicação do cidadão com o 

órgão ou entidade (transparência passiva). 

Por fim, seguindo todos esses requisitos mínimos aqui já elencados, existe uma boa 

possibilidade de se propiciar um bom ambiente informacional com dados de alta relevância, 

no entanto, ainda existe uma questão que se não for levada em conta, poderá comprometer 

todo o trabalho: a questão da acessibilidade. Caso essa questão não seja levada em conta, o 

website construído pode tornar-se simplesmente inacessível a uma grande parcela da 

população, a saber, os portadores de necessidades especiais. Por isso, a legislação também 

prevê o dever de garantir a acessibilidade do portal para esse público específico. 

Para tanto, a LAI determinou que a acessibilidade fosse garantida nos termos do art. 

17 da Lei 10.098 e do art. 9 da Convenção sobres os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Essa legislação complementar à LAI determina, dentre outras, a eliminação das barreiras da 

comunicação com alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas, as informações e os 
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demais serviços, de modo a possibilitar às pessoas portadoras de necessidades especiais viver 

de forma independente e participar de forma plena de todos os aspectos da vida (BRASIL, 

2000b, 2008).  

Complementarmente à LAI, o Decreto 7.185/2010 determina que a acessibilidade dos 

sites seja garantida através do atendimento às recomendações e padronização do Modelo de 

Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG), estabelecido pela Portaria Nº 3, de 7 de maio 

de 2007. Basicamente, o e-MAG foi construído com base em outros padrões internacionais 

semelhantes e o seu intuito é de estabelecer padrões acessíveis para os sites governamentais, 

de modo a garantir o acesso universal à informação, ou seja, assegurar a todos os cidadãos, 

“[...] independentemente de suas capacidades físico-motoras, perceptivas, culturais e sociais, 

o acesso à informação disponível” (BRASIL, 2007). 

 

4.2 INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PORTAL TRANSPARÊNCIA UFPB 

 

 O Portal Transparência possui uma localização privilegiada na página principal da 

UFPB, figurando no menu horizontal superior, caracterizando-se como um dos links 

principais do site, conforme pode ser observado na figura abaixo.  

 

Figura 5 - Página principal do site da UFPB 

 
Fonte: http://www.ufpb.br/ 

 

Isso por si só parece demonstrar o grau de relevância que a instituição encara o 

assunto. No entanto, essa primeira impressão cai por terra no momento em que o referido link 
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é acessado. O portal Transparência UFPB surge como uma página bastante simples, pouco 

convidativa e que não dispõe da possibilidade de interação com o usuário.  

A página inicia-se com um texto introdutório que busca explanar um pouco sobre 

questões relacionadas à transparência e sobre as informações que poderão ser encontradas no 

portal. Em meio ao referido texto, o destaque fica por conta do trecho que afirma que o portal 

funciona como mais um canal de ligação entre a academia e os cidadãos. 

Quando se pensa em um canal de ligação, se pressupõe que ele é uma via de mão 

dupla, onde existe a possibilidade da troca de conteúdos entre os participantes, o que não é o 

caso do site Transparência UFPB. A página funciona basicamente como vertente da 

transparência ativa, não existindo nenhum link do tipo “fale conosco” ou outro que permita a 

comunicação direta entre usuário e entidade. Vale ressaltar que a UFPB dispõe de um serviço 

de e-SIC (Sistema eletrônico do Serviço de Atendimento ao Cidadão) em uma página própria 

do serviço, fora da página Transparência UFPB. 

Após o texto introdutório, diversos links são apresentados com as seguintes 

informações: 

a) Relatórios de gestão: de caráter anual apresentado como forma de prestação de 

contas aos Conselhos Superiores da instituição (arquivo disponibilizado em portable 

document format - pdf). O portal disponibiliza os relatórios dos anos de 2011 a 

2014, ou seja, as informações estão atualizadas; 

b) Gastos do exercício: ao clicar nesse link, abre-se um arquivo (em formato pdf) com 

um pequeno texto introdutório e links para acesso das despesas da UFPB e do 

HULW separadamente por ano. Quando clicados, estes links levam a um novo 

documento em formato pdf com os totais gastos no ano, divididos por unidade 

gestora. Quando decide obter um maior detalhamento das despesas (chegar ao nível 

dos pagamentos realizados), o usuário é transferido ao Portal da Transparência do 

Governo Federal, e só nele encontra as informações detalhadas. O link 

disponibilizado aponta para informações atualizadas pela última vez em 13 de maio 

de 2013. 

c) Plano de Desenvolvimento Institucional: O usuário tem acesso ao PDI da 

instituição também através de um documento no formato pdf. Os dados encontram-

se atualizados, inclusive com o plano referente ao quadriênio 2014-2018. 

d) Orçamento Interno; O link aponta para quatro arquivos em formato pdf contendo o 

orçamento interno do ano, dividido por unidade gestora e com a indicação da 

utilização do recurso por natureza de despesa (custeio, capital, pessoal etc.), a 
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minuta da resolução a ser aprovada pelo CONSUNI (Conselho Universitário) e a 

proposta do orçamento interno. Os dados estão desatualizados desde 2011. 

e) Relatório de Auditoria anual de Contas; esse link encontra-se
10

 inacessível, 

gerando uma mensagem de erro do tipo “Not found” e; 

f) Pareceres, Relatórios e Certificados de Auditoria da CGU: nesse campo estão 

disponíveis quatro links com documentos emitidos pela CGU como Certificado de 

auditoria, Parecer final e o Relatório de auditoria consolidado (partes 1 e 2). Quanto 

à data, estas são as informações mais ultrapassadas do Portal, sendo sua última 

atualização realizada em 2010. 

 

O Quadro a seguir busca cruzar as informações constantes no Portal Transparência 

UFPB com as que deveriam constar no site, segundo a legislação vigente. 

Quadro 2 - Informações disponíveis no Portal Transparência UFPB       (continua...) 

Informação 
Presente (✓) 

Ausente (X) 
Fundamento legal 

Competências e estrutura organizacional  ✓11
 

LAI – art. 8, §1º, inciso I; 

Decreto 7.724/2012 – art. 7, §3º, 

inciso I. 

Endereços e telefones das unidades X
12

 

LAI – art. 8, §1º, inciso I; 

Decreto 7.724/2012 – art. 7, §3º, 

inciso I. 

Legislação aplicável e horário de 

atendimento das unidades 
X 

LAI – art. 8, §1º, inciso I; 

Decreto 7.724/2012 – art. 7, §3º, 

inciso I. 

Repasses ou transferências de recursos 

financeiros 
✓13

 
LAI – art. 8, § 1º, inciso II; Decreto 

7.724/2012 – art. 7, §3º, inciso III. 

Receitas detalhadas ✓14
 

Decreto Legislativo 7.185/2010 – art. 

7, inciso II. 

Despesas detalhadas ✓ 

LAI – art. 8, § 1º, inciso III e; 

Decreto Legislativo 7.185/2010 – art. 

7, inciso I. 

Procedimentos licitatórios X 

LAI – art. 8, § 1º, inciso IV; 

Decreto 7.724/2012 – art. 7, §3º, 

inciso V. 

Dados gerais para o acompanhamento de 

programas, ações, projetos e obras 
X 

LAI – art. 8, § 1º, inciso V; 

Decreto 7.724/2012 – art. 7, §3º, 

inciso II. 

 

 

 

                                                 
10

 Tentativa de acesso realizada em 13/10/2015. 
11

 Informações contidas dentro do Relatório de Gestão, disponível no Portal Transparência UFPB. 
12

 Disponível fora do Portal Transparência UFPB. 
13

 Informações contidas dentro do Relatório de Gestão, disponível no Portal Transparência UFPB. 
14

 A página disponibiliza um link com um arquivo do Orçamento interno, porém não dispõe do nível de 

detalhamento determinado pelo normativo legal. 
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Quadro 3 - Informações disponíveis no Portal Transparência UFPB     (conclusão...) 

Informação 
Presente (✓) 

Ausente (X) 
Fundamento legal 

Resposta a perguntas mais frequentes da 

sociedade 
X 

LAI – art. 8, § 1º, inciso VI; 

Decreto 7.724/2012 – art. 7, §3º, 

inciso VII. 

Contato da autoridade de monitoramento X 
Decreto 7.724/2012 – art. 7, §3º, 

inciso VIII. 

Detalhes sobre os formatos utilizados para 

estruturação da informação 
X LAI – art. 8, § 3º, inciso IV. 

Local e instruções que permitam ao 

interessado comunicar-se, por via eletrônica 

ou telefônica 

X
15

 LAI – art. 8, § 3º, inciso VII. 

Remuneração e subsídio recebidos por 

servidores da ativa 
X

16
 

Decreto 7.724/2012 – art. 7  

§ 3º, inciso VI 

Informações classificadas e desclassificadas X
17

 
Decreto 7.724/2012 – Capítulos V e 

VI  

Relatório estatístico de pedidos de acesso à 

informação 
✓18

 
Decreto 7.724/2012 – art. 45, inciso 

III 

Informações estatísticas agregadas dos 

requerentes 
X

19
 

Decreto 7.724/2012 – art. 45, inciso 

IV 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

Percebe-se que das categorias de informações arroladas pela LAI como obrigatórias, o 

Portal Transparência UFPB disponibiliza apenas duas delas em link próprio: as Despesas e as 

Receitas, sendo que esta sem o detalhamento necessário. Outras informações como 

Competências, Estrutura organizacional, Repasses e transferências de recursos e Relatório de 

pedidos de informação só estão presentes dentro do Relatório de Gestão
20

, um arquivo em 

formato pdf que contém mais de 200 páginas, o que inviabiliza, de certa forma, o seu acesso. 

Além disso, não se encontra nesse Portal nenhuma iniciativa pioneira no que se refere à 

disponibilização de informações ao público. 

Importante registrar que a UFPB mantém uma página denominada “Acesso à 

informação” (figura abaixo) que fica fora da página de transparência da instituição. Nela são 

disponibilizadas algumas das informações que deveriam constar no Portal Transparência 

UFPB, como informações classificadas e desclassificadas, informações sobre os servidores 

ativos, um link para contato com alguns setores da área de planejamento da UFPB, um link 

                                                 
15

 Existe um local para contato eletrônico, no entanto apenas com algumas unidades da Pró-reitoria de 

Planejamento. Além disso, esse link está fora do Portal Transparência UFPB, mais especificamente na página 

“Acesso à Informação”. 
16

 Disponível fora do Portal Transparência UFPB, mais especificamente na página “Acesso à Informação”. 
17

 Disponível fora do Portal Transparência UFPB, mais especificamente na página “Acesso à Informação”. 
18

 Disponível no Relatório de Gestão (dentro do Portal Transparência UFPB) e fora do portal na página “Acesso 

à Informação”. 
19

 Disponível fora do Portal Transparência UFPB, mais especificamente na página “Acesso à Informação”. 
20

 Relatório de Gestão da UFPB do ano de 2014. Disponível no Portal Transparência UFPB. 
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que dá acesso à página de Acesso à Informação do Governo Federal e a Carta de serviços ao 

cidadão. 

Figura 6 - Página "Acesso à Informação" da UFPB 

 

Fonte: http://www.ufpb.br/acessoainformacao/ 

 

Além desta, ainda existe uma página intitulada “Universidade Participativa”, com link 

disponibilizado na página principal da UFPB mas que, no entanto, ao ser clicada fornece a 

seguinte mensagem: “Esta coleção não possui nenhum resultado”. 

Desta forma, resta claro que o Portal Transparência UFPB não atende os requisitos 

mínimos da legislação, seja pela pura falta da informação, seja pela disponibilização da 

informação em local divergente do disposto pela legislação. 

Além disso, vale ressaltar que nos últimos Relatórios de gestão (2013 e 2014), não há 

nenhuma citação nominal ao Portal Transparência UFPB, restando clara a ênfase (no que se 

refere à transparência) apenas no SIC e na Ouvidoria. Da mesma forma não existe nenhuma 

menção acerca de uma possível reestruturação ou ampliação desse portal nos relatórios 

supramencionados. 

 

4.3 AÇÕES INOVADORAS DE PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAIS 

 

 Existem diversas iniciativas que buscam premiar as ações inovadoras em transparência 

pública, dentre elas podem ser citados o CONIP (Congresso de Informática e Inovação na 
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Gestão Pública), o Concurso Inovação na Gestão Pública Federal, promovido pela ENAP 

(Escola Nacional de Administração Pública), o Prêmio Excelência em Governo Eletrônico, 

realizado pela ABEP (Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da 

Informação e Comunicação) e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG), além do Concurso de Boas Práticas, realizado pela CGU. No entanto, diante do 

grande número de ações e da grande diversidade de portais de transparência institucionais 

disponíveis na rede, somente serão apresentadas neste tópico as ações inovadoras que 

guardem relação com as atividades de universidade pública, ou seja, apenas aquelas que 

possam ser incorporadas ao Portal Transparência UFPB. 

 Uma iniciativa que merece destaque foi promovida pela USP. Em seu portal de 

transparência, a entidade disponibiliza os links “USP mapas”, onde são disponibilizados 

mapas dos principais prédios da entidade, o que vem a facilitar a vida dos visitantes e o 

espaço “USP em números”, onde é fornecida uma gama de relevantes indicadores, a exemplo 

de avaliações realizadas pela CAPES, número de cursos e de vagas oferecidas, produção 

científica, acervo eletrônico e físico etc. Estas últimas permitem ao usuário ter uma visão 

ampla, o que pode ser bastante útil para estudantes que estejam pretendo ingressar na 

instituição. Nesta seara, convém destacar a iniciativa da UNB em inserir em seu portal de 

transparência a missão da instituição, o estatuto, o regimento geral, além de termos de 

ajustamento de condutas (TAC) firmados pela instituição. Algumas informações 

disponibilizadas pelo link “USP em números” podem ser observadas na figura a seguir: 



62 

 

Figura 7 - USP em números 

 
Fonte: Portal da Transparência da USP 

 

Outra boa iniciativa a ser destacada é a da UFRJ em divulgar a relação de servidores 

extraquadro, ou seja, todos aqueles servidores não pertencentes ao quadro de servidores 

efetivos da instituição. A UNIFESP foi mais além e divulga também a lista de servidores 

ocupantes de cargos comissionados. Já o sítio da Prefeitura Municipal de Apiúna/SC vai mais 

além nesse sentido e ainda divulga a lista dos servidores cedidos a outros órgãos ou entidades 

e a lista de estagiários. Estas informações são muito importantes nos dias atuais, tendo em 

vista a crescente luta contra o “apadrinhamento” e o nepotismo, práticas ainda bastante 

recorrentes na administração pública. 

 Igualmente digna de destaque foi a ação de transparência denominada pela UFRJ de 

“agenda de autoridades”, que permite a todos os interessados saberem quais os compromissos 

públicos dos agentes públicos do comando da instituição de forma diária. Já o governo do Rio 

Grande do Sul foi mais longe, e, além de disponibilizar da mesma forma uma agenda 

colaborativa, ampliou o leque de opções com os links “Governo escuta” e “Governo 
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responde” através de um website intitulado Gabinete Digital (figura abaixo). Essas opções 

permitiam que o próprio governador respondesse a pergunta mais votada do mês através de 

um vídeo. Infelizmente essa importante iniciativa criada em 2011, que promovia uma maior 

aproximação entre governo e cidadão, não se encontra mais disponível. Ressalte-se que o 

Gabinete Digital foi o ganhador do prêmio e-GOV na categoria e-serviços públicos do ano de 

2011. 

Figura 8 - Portal Gabinete Digital do Governo do RS no ano de 2011 

 
Fonte: http://comunicacaoepolitica.com.br/blog/2011/07/o-gabinete-digital-do-rs-e-a-resposta-do-

governador/ 

 

O Portal de Transparência do Governo Federal deixou sua marca de inovação ao 

disponibilizar um manual prático de navegação, com o objetivo de orientar os cidadãos e 

agentes públicos a encontrarem as informações de que precisam. Além disso, o portal também 

abriu grandes possibilidades de interação ao disponibilizar a ferramenta “Denúncias”, que 

possibilita a manifestação de qualquer cidadão para realizar denúncia, elogio ou reclamação. 

Assim como grande parte das Universidades Federais brasileiras, a Universidade 

Federal do Ceará (UFC) também conta com o auxílio de uma fundação, no seu caso, a 

Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), que busca prestar apoio às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão através da celebração de contratos e convênios. Com vistas a 

tornar mais transparente essa relação entre concedente e convenente, a UFC incluiu em seu 

portal de transparência um link para o sítio da FCPC. Nele é possível obter diversas 

informações, incluídos os pagamentos efetuados através desses instrumentos de cooperação 

entre instituições. 

 Seguindo o que determina a legislação, a Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) disponibiliza informações de caráter público acerca dos servidores da instituição. 
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Além dessas informações obrigatórias, a UFPE aproveitou o espaço para também divulgar 

informações sobre concursos públicos para ingresso na entidade. Já a UNIFESP, como forma 

de incrementar a transparência institucional, divulga as informações públicas referentes aos 

trabalhos da Comissão Processante Permanente, ou seja, as informações que podem ser 

divulgadas a respeito de sindicâncias, processos administrativos disciplinares etc. 

 Embora não faça parte da transparência ativa, o e-SIC do governo federal se mostra 

como uma ferramenta de transparência de bastante eficiência. A página disponibiliza 

download de base de dados, campo para denúncias, relatórios estatísticos de pedidos de 

informação, realização de pedidos, interposição de recursos, protocolo de reclamações e 

consulta às respostas recebidas etc. As informações abrangem toda a administração federal 

(poder executivo), inclusive com possibilidade de encaminhar as demandas para os órgãos 

responsáveis. Cabe destacar que essa iniciativa foi a vencedora do prêmio CONIP do ano de 

2014 na categoria Serviços de Informações e Cidadania. 

 Por fim, outra boa iniciativa que merece ser destacada foi a criação do SIACOR 

(Sistema de Acompanhamento de Contratos de Repasse) do Ministério do Turismo (MTUR). 

Premiado em 2013 no I Concurso de Boas Práticas da CGU, o sistema permite o acesso do 

cidadão a relevantes informações a respeito da execução de contratos de repasse entre o 

ministério e os convenentes, dentre elas: a situação do contrato (em execução normal, em 

tomada de contas especial, cancelado, encerrado etc.), os valores do contrato e da 

contrapartida, a situação da obra (normal, adiantada, atrasada, paralisada etc.), a porcentagem 

de realização da obra, os valores devolvidos (valor do repasse devolvido, saldo de 

rendimentos etc.) e data da prestação de contas. Ao disponibilizar essas informações, esse 

sistema promove um grande empowerment, possibilitando que qualquer cidadão possa agir 

como um verdadeiro fiscal de contrato ou convênio. Na figura abaixo é possível visualizar 

algumas informações disponibilizadas pelo sistema: 
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Figura 9 - SIACOR 

 
Fonte: Ministério do Turismo 

 

4.4 PROPOSTA DE INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL TRANSPARÊNCIA 

UFPB 

 

 Com base em todo esse levantamento realizado, já é possível se ter uma boa ideia do 

que um bom portal de transparência deve oferecer aos seus usuários. Algumas informações 

são obrigatórias e outras, mesmo não sendo, possibilitam um ganho enorme no que se refere a 

relevância pública, o que possibilita uma maior aproximação da instituição com a comunidade 

acadêmica. 

 Por isso, a proposta aqui apresentada para o Transparência UFPB terá todas as 

informações dispostas como obrigatórias (para atendimento da LAI e dos normativos 

relacionados anteriormente citados) além de informações complementares que irão tornar 

ainda mais transparente a relação entre cidadãos e instituição. 

 Embora o foco do presente trabalho ter sido a inclusão de informações, convém 

destacar a importância do portal iniciar-se com um texto de apresentação, ou seja, uma 

espécie de texto introdutório que possa situar minimamente o usuário a respeito da natureza 

de um portal de transparência, apresentando, dentre outros aspectos, a importância da 

transparência e da ação do cidadão enquanto controle social, informações e serviços 

disponíveis na página etc. Além disso, para que fosse respeitado o disposto no inciso II do § 2 

do art. 7 da LAI, deveria ser incluída (de preferência no canto superior) a barra de identidade 
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do Governo Federal contendo ferramenta de redirecionamento de página para o Portal Brasil e 

para o sítio principal sobre a LAI, que também poderia abrigar a ferramenta de pesquisa de 

conteúdo, determinada como obrigatória pela legislação. Além disso, o Portal deve promover 

a acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais, conforme especificações do 

e-MAG. 

 O menu principal de acesso às informações do Portal seria organizado da seguinte 

forma: 

1. Institucional 

2. Ações e programas 

3. Auditorias 

4. Convênios 

5. Orçamento 

6. Despesas 

7. Licitações e Contratos 

8. Servidores 

9. Perguntas frequentes 

10. Sobre a Lei de Acesso à Informação 

11. Contato (e-SIC) 

12. Denúncias 

13. A Reitora responde 

14. Glossário 

15. Manual de navegação 

16. Informações classificadas 

 

A aba “Institucional” teria um pequeno texto resumido sobre a entidade, abrigando 

também links na seguinte ordem: 1 - “Missão”; 2 - “Estatuto”; 3 - “Regimento Geral”; 4 - 

“Organograma”; 5 - “Competências”; 6 - “Legislação aplicável”; 7 - “Principais cargos e seus 

ocupantes”; 8 - “Telefones; endereços e horários de atendimento”; 9 - “UFPB em números”; e 

10 - “UFPB em mapas”. Todas essas informações trariam para o cidadão uma noção geral da 

instituição, proporcionando um excelente subsídio para pretendentes ingressantes, quer sejam 

alunos ou servidores. 

O item número 2, “Ações e programas”, também se iniciaria com um breve texto a fim 

de situar o usuário acerca das informações que aquele link disponibiliza. Neste campo, 

poderia ser divulgada uma infinidade de informações acerca de diversas “Ações, Programas e 
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Projetos”, disponíveis à comunidade acadêmica, por exemplo: ações promovidas por 

laboratórios vinculados a alguns cursos, ações de saúde promovidas pelo Hospital 

Universitário e pelas diversas modalidades esportivas disponíveis, a própria TV UFPB, cursos 

de graduação e pós-graduação, projetos de extensão, políticas estudantis etc. Aqui também 

seria o espaço ideal para se divulgar as informações referentes às “Obras” dos campi. 

Ademais esta seção poderia abrigar ainda o arquivo “Carta de serviços ao cidadão”, que visa 

informar aos cidadãos quais os serviços que a instituição presta, como acessá-los ou como 

obtê-los. Ressalte-se que a UFPB já disponibiliza esse arquivo em sua página
21

, mais 

especificamente no link “Acesso à Informação”, no entanto fora do portal de transparência. 

Na sequência, o item número 3, “Auditoria” poderia abrigar todas as informações 

acerca de inspeções e relatórios de auditorias realizadas, tanto pelos seus órgãos de controle 

interno (“Auditorias internas”), como por órgãos externos, (“Auditorias CGU”). Ainda 

poderiam ser disponibilizados os acórdãos emitidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

(“Acórdãos TCU”) referentes a essas auditorias e, se por ventura existirem, “Termos de 

ajustamento de conduta” firmados pela instituição. Vale salientar que alguns desses arquivos 

já se encontram no atual Portal Transparência UFPB. Como forma de incrementar a 

transparência, aqui também caberia perfeitamente um link com os eventuais “TAC” firmados 

pela instituição. 

O próximo item, “Convênios” tem uma alta demanda por transparência, visto que esse 

instrumento é frequentemente mal gerido e até mesmo utilizado para fins diversos do interesse 

público. Na conjuntura atual da UFPB existem mais de 20 desses instrumentos que se 

encontram em Tomada de Contas Especial, ou seja, são analisadas as suas prestações de 

contas com vistas a apurar a responsabilidade por omissão ou irregularidade no dever de 

prestar contas ou por dano causado ao Erário. Por isso a importância de se disponibilizar ao 

grande público toda a execução atualizada desses instrumentos, de preferência nos moldes do 

já citado sistema SIACOR do Ministério do Turismo, propiciando ao cidadão a possibilidade 

de atuar como fiscal dos recursos repassados. Esse espaço também poderia conter os links 

para os sites das Fundações de apoio da UFPB, a saber, FUNAPE (Fundação de Apoio ao 

Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPB) e FJA (Fundação José Américo), tendo em vista que 

muitos desses instrumentos são firmados com essas entidades e as mesmas, mesmo tendo 

caráter privado sem fins lucrativos, têm o dever de dar publicidade a informações referentes 

ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos. 

                                                 
21

 Disponível em http://www.ufpb.br/acessoainformacao/?q=carta-servicos-ao-cidadao. 
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Já o espaço “Orçamento” deveria conter o detalhamento das “Receitas” previstas para 

cada ano. Ressalte-se que a atual Portal já disponibiliza essas informações, no entanto, para 

atendimento da legislação e a promoção de uma maior transparência, é necessário que a 

UFPB divulgue essas informações de forma mais detalhada, conforme já mencionado 

anteriormente. Além disso, poderia também conter o link com as informações a respeito da 

“Execução Orçamentária”, para demonstrar o panorama da quantidade de recursos que foi 

devidamente empregada. 

O item 6 do menu seria o referente às “Despesas”, onde seriam encontradas as 

informações acerca de todos os “Gastos” da instituição. Importante ressaltar que essas 

informações detalhadas já se encontram no Portal da Transparência do Governo Federal, 

bastando apenas que o Portal Transparência UFPB redirecione o usuário para essas páginas já 

existentes. Ademais, poderiam ser incluídos neste item os gastos referentes às “Diárias e 

passagens” dos servidores e informações sobre eventuais “Repasses ou transferências de 

recursos financeiros”. 

Em seguida outro item que tem alta demanda de transparência deve figurar na posição 

número 7, “Licitações e Contratos”. Vale salientar que na maioria das IFES (Instituições 

Federais de Ensino Superior) essas informações são disponibilizadas em seus portais de 

Transparência Pública
22

. 

No item 8, haveria o link “Servidores”. Neste local, poderiam constar as informações 

sobre os rendimentos dos servidores (poderia ser utilizado o link que já existe na página de 

Acesso à Informação da UFPB, que remete o usuário diretamente para o Portal de 

Transparência do Governo Federal) que receberia o título de “Quadro permanente”, além de 

arquivos contendo as informações sobre os “Cargos comissionados”, “Cedidos”, “Extra 

quadro” e “Estagiários”. Ainda poderiam constar nessa página as informações sobre 

“Concurso público” para ingresso na instituição, além de um link para a página da “Comissão 

Permanente de Processo Administrativo disciplinar – CPPRAD”. Ressalte-se que, em relação 

à página da CPPRAD, essa foi uma das demandas apresentadas pela Comissão no Relatório 

de Gestão 2014 para os anos subsequentes. 

Os itens 9 e 10 trariam, respectivamente, as “Perguntas frequentes” (utilizadas para 

dirimir as dúvidas mais pontuais dos usuários iniciantes) e “Sobre a Lei de Acesso à 

                                                 
22

 Não se devem confundir as “Páginas da Transparência Pública” com os Portais de Transparência 

institucionais. As Páginas de Transparência Pública têm caráter suplementar e dão continuidade às ações de 

Governo voltadas para o incremento do controle social, complementando as informações disponíveis nos 

Portais de Transparência. 
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Informação”, com um pequeno resumo de seu intuito e principais aspectos, incluindo a 

disposição de um link para acesso à “Página
23

 de Acesso à Informação do Governo Federal”. 

Os itens nº 11, 12 e 13 do menu, “Contato (e-SIC)”, “Denúncias” e “A Reitora 

responde” não trariam apenas a transparência passiva, mas a possibilidade de interação entre o 

cidadão e a instituição. Com o uso de tais ferramentas haveria um ganho enorme em relação 

às possibilidades de comunicação com a comunidade acadêmica, mostrando que a instituição 

não é estática às demandas apresentadas pela sociedade. Vale salientar que, em relação aos 

itens “Contato (e-SIC)” e “Denúncias”, já existem páginas dentro da página da UFPB, 

bastando apenas disponibilizar os links de acesso no Portal Transparência UFPB que 

redirecionasse os usuários às respectivas páginas. 

Ademais, no item “Contato (e-SIC)” também deveria constar um link contendo o 

“Contato da autoridade de Monitoramento”, ou seja, aquele responsável pelo fiel 

cumprimento das normas de acesso à informação na instituição. Além disso, a página do e-

SIC da UFPB (que é gerida pela CGU) já disponibiliza itens obrigatórios como os relatórios 

anuais estatísticos com a quantidade de pedidos de acesso à informação e as informações 

estatísticas agregadas dos requerentes. 

Já em relação ao item nº 13, haveria a necessidade de se estruturar minimamente o 

serviço, que funcionaria nos mesmos moldes do “O Governador Responde”. Haveria um 

espaço para os usuários deixarem suas pergunta e, no final de cada mês, haveria a escolha da 

pergunta vencedora, que seria respondida diretamente pela Reitora através de um vídeo que 

seria postado na página. Este com certeza seria um incremento significativo na transparência 

institucional. 

O item “Glossário” viria logo em seguida, disponibilizando conceitos básicos 

relacionados aos temas apresentados no Portal Transparência UFPB. Essa ferramenta seria de 

grande importância, principalmente para aquelas pessoas que não são muito acostumadas com 

os termos e a linguagem empregada na administração pública. 

O penúltimo item seria o “Manual de navegação”, que poderia ser disponibilizado 

através de um arquivo no formato pdf que pudesse orientar os usuários acerca das 

informações disponíveis no sítio. O ideal é que esse arquivo trouxesse informações a respeito 

de cada item e subitem apresentado no portal, ao tempo em que traçasse uma espécie de mapa 

do sítio para o entendimento do usuário sobre a maneira como a informação está dividida e 

classificada, detalhando inclusive os formatos utilizados para estruturação da informação. 

                                                 
23

 http://www.acessoainformacao.gov.br/ 
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Por fim, mais uma vez para atendimento da legislação, o 16º item seria o de 

“Informações classificadas”. No caso da UFPB, esse link
24

 já existe na página Acesso à 

Informação, no entanto, o mesmo não está incluído no Portal Transparência UFPB.  

Vale salientar que, em relação aos itens “Convênios”, “Execução Orçamentária”, 

“Licitações”, “Contratos” e “Diárias e passagens”, existe outra opção de divulgação bastante 

prática. É que a CGU se propõe a divulgar essas informações, mediante o envio das bases de 

dados dos programas SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal), SIASG (Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais) e SCDP (Sistema 

de Concessão de Diárias e Passagens) pelas Instituições. Uma vez enviada essa base de dados 

após a adesão da Instituição à Página da Transparência Pública, as atualizações são lançadas 

automaticamente pela Controladoria e divulgadas no site específico de cada entidade (de 

preferência um link na página principal da instituição com o logo da Transparência Pública), 

tendo em vista que esses programas são ligados à rede informacional do Governo Federal.  

Essas páginas seguem o mesmo padrão de layout, mudando apenas o nome da 

instituição e o ministério ao qual se vincula, ambas informações apresentadas no lado superior 

esquerdo. A título de exemplo, a imagem a seguir mostra a página principal da Transparência 

Pública da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 

Figura 10 - Página de Transparência Pública da UFCG 

 
Fonte: http://www3.transparencia.gov.br/TransparenciaPublica/index.jsp?CodigoOrgao=26252&TipoOrgao 

=2&consulta=0 

                                                 
24

 http://www.ufpb.br/acessoainformacao/?q=node/23 
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Embora seja obrigatória a manutenção do link “Transparência Pública” nos sites dos 

órgãos e entidades da administração pública federal (Decreto Nº 5.482/2005), a UFPB não 

disponibiliza essa ferramenta aos seus usuários. 

Para uma melhor visualização, será disponibilizado abaixo o mapa do site contendo a 

proposta do novo menu principal do Portal Transparência UFPB.  

 
o Institucional 

 Missão 

 Estatuto 

 Regimento Geral 

 Organograma 

 Competências 

 Legislação aplicável 

 Principais cargos e seus ocupantes 

 Telefones, endereços e horário de atendimento das unidades 

 UFPB em números 

 UFPB em mapas 

o Ações e Programas 

 Programas, Ações e Projetos 

 Obras 

 Carta de serviços ao cidadão 

o Auditoria 

 Auditorias internas 

 Auditorias CGU 

 Acórdãos TCU 

 Termo de Ajustamento de Conduta – TAC 

o Convênios 

 Execução atualizada 

 Fundações de apoio 

 FUNAPE 

 Fundação José Américo 

o Orçamento 

 Receitas 

 Execução orçamentária 

o Despesas 

 Gastos diretos 

 Diárias e passagens 

 Repasses e transferências 

o Licitações e Contratos 

o Servidores 

 Quadro permanente 

 Cargos comissionados 

 Cedidos 

 Extra quadro 

 Estagiários 

 CPPRAD 

o Perguntas Frequentes 

o Sobre a Lei de Acesso à Informação 
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 Página de acesso à informação – Governo Federal 

o Contato (e-SIC) 

 e-SIC 

 Relatórios estatísticos de pedidos de acesso à informação 

 Informações estatísticas agregadas dos requerentes 

 Autoridade de monitoramento 

o Denúncias 

o A Reitora responde 

o Glossário 

o Manual de navegação 

o Informações Classificadas 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O fenômeno da globalização fez com que a sociedade atual experimentasse uma 

mudança drástica no que se refere à comunicação, às relações sociais e o consumo. A internet 

e o ciberespaço abriram horizontes até então nunca imaginados. As barreiras físicas foram 

consideravelmente reduzidas, uma vez que o número de pessoas ligadas à rede cresce 

exponencialmente.  

 A geografia móvel, citada por Levy (1999), foi apenas uma das consequências da 

mudança das relações sociais trazidas pelo advento da Sociedade da Informação, facilitadas 

pela grande oferta de tecnologia da informação disponível atualmente. 

 A informação ganha status superior a da moeda, sendo a matéria prima que move a 

sociedade pós-industrial. A ansiedade de informação relatada por Wurman (1991) impulsiona 

as pessoas a quererem sempre mais informações, para manter uma espécie de estado em que o 

indivíduo se sinta seguro dos males que podem vir a assolar aqueles que estão desinformados. 

Ela pode ser facilmente encontrada no meio virtual e cada vez mais as pessoas são 

dependentes dessas informações para realizarem as mais variadas tarefas do dia-a-dia, 

convergindo para uma situação em que as pessoas dependem da informação por diversas 

vezes no mesmo grau em que buscam suprir suas necessidades básicas (BARRETO, 1994). 

Além disso, quando o assunto é cidadania, a informação é um ponto chave, ou seja, constitui-

se como um elemento básico e imprescindível para o seu exercício. 

Partindo do pressuposto de que a informação tem o poder de mudar a vida das pessoas 

(BARRETO, 2002) e de que o ser humano está socialmente envolvido em uma rede de 

relações sociais, em que a informação que ele se apropria é posteriormente compartilhada 

com outros grupos sociais (CAPURRO, 2003), esse novo espaço de relações sociais também 

sugere a discussão de pautas cívicas, ou seja, discussões e ideias voltadas à vida coletiva das 

pessoas (e-Cidadania, e-Democracia). 

O número de usuários da rede que buscam o envolvimento em questões de cidadania é 

cada vez maior, sendo prova disso a onda global de manifestações que vêm se espalhando de 

maneira intensa, pressionando as instituições no sentindo do fim da era “cultura do segredo” 

(MALINI; ANTOUN, 2013). Mais do que isso, atualmente a demanda dos cidadãos é por 

uma sociedade cada vez mais justa e igualitária. 

Dentre essas demandas, as pessoas também pressionam as instituições a serem mais 

eficientes e transparentes. Com vistas a preencher essa lacuna, o Estado Brasileiro, seguindo 
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uma onda global, busca se reinventar (NGP, Governo Aberto, e-GOV) frente a essa nova 

realidade, com o intuito de aproveitar toda a potencialidade que as TIC proporcionam para 

incrementar os serviços prestados à comunidade.  

Através da publicação da LAI, todos os entes federativos se viram na obrigação de 

abrir as portas aos cidadãos para que os mesmos estejam completamente inteirados acerca de 

como o seu dinheiro (que entrou na forma de tributos e impostos) está sendo utilizado para o 

bem da sociedade. 

Em vigor há pouco mais de três anos, a LAI foi bem assimilada por algumas 

instituições e não muito bem por outras. A situação ainda é preocupante, segundo algumas 

entidades especializadas no assunto. É razoável afirmar que o Portal de Transparência da 

UFPB se inclui nesse segundo grupo. 

Com base na presente pesquisa, percebe-se que, apesar de ter um local de destaque na 

página principal da instituição, o Portal encontra-se com informações desatualizadas, pouco 

adequadas aos normativos legais no que se refere a portais de transparência e pouco 

convidativas ao uso da comunidade. 

Boa parte dessas informações é disponibilizada apenas nos Relatórios de Gestão, o que 

é bastante inconveniente, tendo em vista o mesmo ser divulgado apenas anualmente. Também 

deve ser dito que o cidadão merece navegar por um portal bem estruturado e amigável, ao 

invés de se deter a um Relatório em formato pdf, que contém 266 páginas, tornando penosa, 

difícil e pouco convidativa a sua busca por informações. 

Acontece que, para mudar essa realidade, existe uma possibilidade bastante plausível 

de se reorganizar a página, de forma que todas as informações dispostas como obrigatórias 

sejam incluídas, além de ferramentas que possam incentivar o acesso e o uso das informações, 

com a possibilidade de se incluir a interatividade entre instituição e cidadãos. 

Ficou claro que várias informações necessárias ao Portal já se encontram acessíveis, 

no entanto, em locais divergentes ou nos Relatórios de Gestão. Entretanto, essas informações 

precisam ser divulgadas de uma maneira mais simples e clara, além de agrupadas 

corretamente e devidamente atualizadas no portal transparência e em seus links respectivos.  

A proposta apresentada para o Portal é bastante possível, bastando para tanto um 

mínimo de estruturação de pessoal para o acompanhamento e alimentação de informações 

(dentre elas a ferramenta “A Reitora responde”). O ideal seria que fosse designado pela 

instituição um servidor que ficasse responsável pela página, sempre buscando possíveis 

novidades sobre novas ferramentas de transparência e ao mesmo tempo realizando as 

atualizações das informações.  
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Em relação à atualização das informações, estas seriam mínimas, tendo em vista que 

boa parte delas é estática (Institucional, Perguntas frequentes, Sobre a Lei de Acesso à 

Informação, Glossário, Manual de navegação) e outra grande parte é alimentada 

automaticamente pela CGU (Despesas, Licitações e Contratos, Servidores). Outras 

ferramentas (a exemplo do e-SIC) também já estão estruturadas e em funcionamento na 

página da instituição, bastando apenas o seu reposicionamento correto, ou seja, fazendo com 

que o link para seu acesso seja devidamente incluído no Portal de Transparência da 

instituição, conforme determina a legislação. 

Ao analisar as modificações sugeridas, percebe-se claramente que, em termos de 

custo/benefício, os ganhos para a instituição serão enormes, uma vez que com essas novas 

ferramentas será possível a participação dos cidadãos, abrindo a possibilidade para 

questionamentos, opiniões e manifestações, potencializando a aproximação da comunidade 

acadêmica e de todos os cidadãos comuns à instituição. 

Ademais, não condiz com a razão de ser da UFPB, que a instituição não respeite as 

normas legais e que não fomente a prática da cidadania e do controle social, uma vez que a 

mesma é em grande parte responsável pela formação de pessoas para a vida profissional e de 

cidadãos para a vida em sociedade.  

Além disso, a instituição deve acompanhar a mudança que está levando a sociedade a 

se comportar de forma mais proativa, sociedade esta que incorporou as TIC em seu dia a dia, 

que cobra das instituições públicas mais eficiência e transparência, e que busca participar de 

forma mais direta nas decisões do Estado. 

Mais do que isso, a UFPB, enquanto instituição pública de ensino superior, tem o 

dever de prestar as informações ao cidadão, possibilitando-lhe as condições necessárias para 

interpretá-las e empregá-las no controle social, garantindo-lhe o direito fundamental de acesso 

à informação. 

É com a utilização dessas ricas ferramentas disponibilizadas pelo e-GOV e com a 

mudança de postura e mentalidade dos cidadãos que o país poderá se ver livre de alguns 

velhos hábitos que ainda persistem em nosso dia-a-dia, como o excesso de passividade de 

nossa sociedade, de práticas como nepotismo, favoritismo, autoritarismo, populismo, que 

culminam com a corrupção e com a crise de credibilidade das instituições públicas.  

Convém ressaltar que, a partir do presente trabalho, outras pesquisas poderiam vir a 

ser aplicadas em relação ao Portal Transparência UFPB. Existe a possibilidade de se avaliar o 

Portal com base em métricas já pré-estabelecidas por diversos órgãos e entidades (como por 

exemplo, a métrica utilizada pela CGU). Essa avaliação também poderia se estender a portais 
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de outras universidades federais, com o intuito de se traçar um panorama em relação aos 

portais de transparência dessas instituições. 

Outrossim, de posse das informações já organizadas no menu proposto, futuras 

pesquisas também poderiam entrar no campo da acessibilidade, conforme já mencionado 

anteriormente, com vistas a proporcionar um site acessível às pessoas com as mais variadas 

necessidades especiais. Essa pesquisa poderia até propor a adequação do sítio às 

padronizações dispostas no e-MAG. 

Além da questão da acessibilidade, outra pesquisa poderia explorar a construção do 

Portal Transparência UFPB com base nos estudos da área da Arquitetura da Informação, 

estruturando e implantando os sistemas de Organização, Navegação, Rotulação e Busca 

propostos por Rosenfeld e Morville (2006), entregando à instituição um site pronto para 

utilização dos usuários. Inclusive, com o site pronto, poderiam também ser aplicados testes de 

usabilidade para verificar se o produto final estaria proporcionando uma interface amigável 

aos cidadãos. 

Ressalte-se que essa era a ideia original deste trabalho, ou seja, entregar à UFPB um 

site pronto, com base nos estudos de Arquitetura da Informação, da Usabilidade, da 

Acessibilidade e de acordo com as determinações legais da LAI. Contudo, devido aos 

limitadores de tempo impostos para a conclusão da dissertação de mestrado, só foi possível a 

proposição do novo modelo com base em um desses critérios. 

Todavia, espera-se que o presente estudo possa contribuir significativamente com os 

futuros trabalhos de reestruturação do atual Portal Transparência UFPB, oportunizando à 

instituição a abertura para um nova maneira de gerir as informações públicas e à sociedade o 

direito de acesso à informação que culmine com um novo modo de agir dos cidadãos na busca 

de um país melhor para todos. 
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