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Resumo

Neste artigo, discutiremos mecanismos para tornar aplicável a Lei de Acesso à Informação 
Pública (LAI). Para chegar a esses mecanismos, adotaremos o conceito de cultura de Edgar 
Morin  e  incorporaremos  as  discussões  sobre  cultura  e  política  de  Norberto  Bobbio. 
Resgataremos  dois  paradigmas  que  mostram  a  ação  do  Estado  no  ocultamento  ou  no 
compartilhamento  de  informações:  o  paradigma  da  opacidade  e  o  da  transparência.  A 
mudança  paradigmática  nas  organizações  públicas  é  indispensável  para  a  efetiva 
implantação da LAI e exige transformações em suas políticas de comunicação que passam 
pela valorização das ouvidorias,  do atendimento e da linguagem na comunicação com o 
cidadão.
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Sancionada em 18 de novembro de 2011, a Lei nº. 12.527/2011, conhecida como Lei 

de Acesso à Informação Pública, ou LAI, nasceu polêmica.   Os meios de Comunicação 

exploraram  a  possibilidade  de  acesso  aos  arquivos  da  ditadura.  Segredos  e  mentiras 

pareciam prestes a ser desvendados, personagens de destaque no país poderiam ganhar uma 

versão sem censuras, crimes de guerra seriam finalmente revelados e punidos. No entanto, 

muito pouco aconteceu, vários órgãos públicos criaram mecanismos para lidar com a LAI, e 

muitos documentos, com a alcunha de confidencialidade, continuaram sigilosos. 

A divulgação dos salários dos servidores públicos é outro dos usos polêmicos da 

LAI.  Essa  divulgação  tem  adeptos  que  a  defendem  como  um  mecanismo  a  favor  da 

transparência. E há críticos que a condenam como uma violação à vida privada e uma tática 

para impedir paralisações por aumento salarial dos servidores públicos.
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Neste artigo, pouco nos preocuparemos com os aspectos mais polêmicos da LAI. 

Nosso objetivo é compreender os mecanismos que podem permitir  que essa Lei saia do 

papel e se torne efetiva. Para isso, discutiremos de forma breve, mas enfática, o conceito de 

cultura.  A partir desse conceito, traçaremos dois paradigmas sobre a relação do Estado com 

a informação. Abordaremos, em um primeiro momento, o paradigma da opacidade, ou seja, 

a  retenção de  informação,  por  parte  do Estado,  como sinal  de poder   e  estratégia  para 

manutenção do status quo de uma classe social. Mostraremos, a seguir, as características de 

um paradigma de transparência, em que o Estado deve procurar se revelar ao cidadão, sendo 

didático, sendo comunicativo. Por fim, o artigo irá apontar as transformações necessárias 

nas políticas de comunicação das organizações públicas para que essa lei traga uma efetiva 

contribuição ao exercício da cidadania.

Estudar a LAI justifica-se por dois aspectos. Ela é uma inovação que chega tarde ao 

cenário  brasileiro,  comparativamente  aos  outros  países  da  América  Latina,  e  precisa  de 

aprofundamento para se tornar realmente aplicável.  E também porque ela é uma legislação 

que tenta transformar as políticas de Comunicação do Estado e das organizações públicas, 

ao dar um protagonismo à informação.

Cultura, uma opção 

A No Dicionário de Sociologia, de Gallino (2005), percebemos que as 17 páginas 

destinadas ao verbete cultura, com fonte em tamanho reduzido, não são gratuitas. Segundo o 

mesmo Dicionário, “um sinal da importância atribuída ao conceito de cultura por parte de 

todas as ciências  do homem é o grande número de definições que ele recebeu, desde a 

antiguidade, movimento que ainda hoje não parece ter-se esgotado” (p.174).

Essas amplas definições de cultura, que variam de patrimônio intelectual e material a 

um produto histórico, que a contrapõem à natureza e, algumas vezes a tornam sinônimo de 

civilização,  exigem  uma  adesão.  Uma  opção.  O  filósofo  Edgar  Morin,  ao  abordar  o 

conceito, diz que “cultura e sociedade estão em relação geradora mútua”. Uma constrói a 

outra. Simultaneamente. 

Nessa perspectiva de Morin, as mudanças culturais ocorrem com frequência, pois as 

sociedades  mudam.  Mas,  nas  mudanças,  o  que  foi  não  deixa  de  ser,  totalmente,  ele 

sobrevive  por  meio  de  marcas  na  memória  coletiva.  A  cultura  é  constituída  por  uma 

memória coletiva e ajuda a constituí-la.
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Como  forma  de  organização  da  sociedade,  a  cultura  permite  e  estimula  o  que 

devemos ver e o que devemos ignorar. Para Morin (1998: p.24):

Uma cultura abre e fecha as potencialidades bioantropológicas de conhecimento. 

Ela  as  abre  e  atualiza  fornecendo  ao  indivíduo o  seu  saber  acumulado,  a  sua 

linguagem, os seus paradigmas, a sua lógica, os seus esquemas, os seus métodos 

de aprendizagem, de investigação, de verificação, etc., mas, ao mesmo tempo, ela 

as  fecha  e  inibe  com  as  suas  normas,  regras,  proibições,  tabus,  o  seu 

etnocentrismo, a sua auto-sacralização, a sua ignorância de sua ignorância. Ainda 

aqui, o que abre o conhecimento é o que fecha o conhecimento.

O Dicionário de Política, organizado por Noberto Bobbio (1983), aborda o conceito 

de cultura aliado à ideia de política. Nessa obra, a cultura política seria entendida como o 

conjunto de atitudes,  normas,  crenças  “mais ou menos  largamente compartilhadas  pelos 

membros de uma determinada unidade social e tendo como objetivos fenômenos políticos” 

ou o “conjunto de tendências psicológicas dos membros de uma sociedade em relação à 

política” (p.306).

Bobbio  ensina  que  os  conhecimentos  compõem  a  cultura  política  de  uma  certa 

sociedade,  “ou melhor,  sua distribuição sobre os indivíduos que a integram, relativos às 

instituições, à prática política, às forças políticas operantes num determinado contexto” (p. 

307). Inclui-se nisso as normas, como o direito-dever dos cidadãos de participar da vida 

política  e  a  obrigação  de  aceitar  as  decisões  da  maioria.  Em seu dicionário,  o  filósofo 

apresenta três tipos de tendências da cultura política: cognitiva, afetiva e valorativa.

A tendência cognitiva se revela no conjunto de conhecimentos e crenças acerca do 

sistema político. A afetiva é demonstrada por meio dos sentimentos nutridos em relação a 

esse  sistema  e  às  suas  estruturas.  E  a  valorativa  compreende  juízos  e  opiniões  sobre 

fenômenos políticos e exige a combinação de informações. 

Para  o  filósofo,  a  cultura  política  pode  ter  uma  outra  classificação:  paroquial 

(parochial political culture), de sujeição e de participação. O primeiro ocorre especialmente 

em sociedades simples e onde os papeis de cunho especificamente político ou não existem 

ou coexistem com outros de caráter econômico e religioso. O segundo se revela quando os 

conhecimentos, os sentimentos e as avaliações dos membros da sociedade estão voltados 

especialmente para os aspectos dos  outputs ou saídas do sistema político em conjunto – 

“isto é, na prática, ao aparelho administrativo incumbido das decisões”. E o terceiro refere-
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se às tendências especificas que visam não apenas o sistema, mas supõe também a posição 

ativa de cada pessoa dentro dele. 

Na  dimensão  da  participação,  Bobbio  observa  que,  para  entendê-la,  são  usados 

conceitos de adesão, apatia e alienação, de modo a caracterizar a relação de congruência e 

incongruência entre cultura e estrutura políticas:

Existe  a  adesão  quando  os  conhecimentos  são  acompanhados  de  tendências 

afetivas e juízos positivos; alienação e apatia quando a atitude predominante dos 

membros  de  uma  sociedade  em  relação  ao  sistema  é,  respectivamente,  de 

hostilidade ou de indiferença. Congruência e incongruência entre cultura política e 

estrutura política se dariam, portanto,  quando as  tendências  predominantes são 

adequadas ou não às estruturas e aos costumes existentes.

Compreender  essa  classificação  é  apreender  os  problemas  de  transição  de  uma 

cultura  para  outra  ou  perceber  que  na  prática  só  é  possível  encontrar  sistemas  mistos. 

Apreender tais nuances é constatar que a cultura política se dá no nível do arbítrio,  das 

opções e escolhas de uma dada sociedade. É buscar meios para enxergar as limitações e os 

obstáculos  impostos  por  uma cultura,  tais  como transparência  e  opacidade,  abertura  ou 

desconfiança,  diálogo  ou silêncio,  dimensões  sempre  presentes,  em níveis  diversos,  em 

diferentes democracias.

Os paradigmas presentes na cultura brasileira no que se refere à relação entre Estado 

e informação são os que nos interessam. Conceituamos, aqui, paradigma como o termo foi 

desenvolvido por Thomas Kuhn, ou seja, a representação de um modelo a ser seguido e até 

uma visão de mundo definidora  de um grupo de cientistas. Somos os nossos paradigmas, 

pensamos por eles, e não conseguimos enxergar além do seu recorte. Nesse sentido, como 

se define o paradigma da opacidade?

O paradigma da opacidade 

Muitas polêmicas despertadas pela LAI relacionam-se ao distanciamento do Estado 

em  relação  à  sociedade  brasileira.  Mais  do  que  um  Estado  ausente,  definição  muito 

apressada  e  imprecisa  do  Estado  brasileiro,  trata-se  de  um  Estado  distante,  cujos 

mecanismos de funcionamento são variáveis,  dispersos e desconhecidos de boa parte da 

população. Essa distância, formada por desconfiança, resistência ou riscos, caracteriza o que 

4



Intercom – Sociedade  Brasileira de  Estudos  Interdisciplinares  da  
Comunicação
XXXV  Congresso  Brasileiro de  Ciências  da Comunicação  – Fortaleza,  CE  – 3 a  
7/9/2012

definimos como paradigma da opacidade. 

Mas como esse paradigma é construído? Quais circunstâncias históricas o justificam 

e são por ele justificadas?

O  passado  colonial  e  escravocrata  do  país  pressupõe  um  Estado  que  usa 

generosamente da coerção, e pouco da coesão. Esse Estado não tem grande necessidade de 

legitimação, já que está aparelhado para punir, reprimir e combater. Dessa forma, o silêncio 

é um sinal, um sintoma do autoritarismo do Estado. Mas não é só isso.

O  Estado  brasileiro  não  desenvolveu  o  hábito  de  produzir  e  compartilhar 

informações com toda sociedade porque historicamente, culturalmente, ele dialoga com um 

grupo da sociedade, com uma classe que usa da informação exclusiva como um privilégio a 

mais. Saber de uma ação do Estado com antecedência pode significar acesso a recursos, sair 

na frente em uma corrida cujos vencedores já estão, de antemão, definidos.

O  Brasil  é  herdeiro  do  Estado  patrimonialista  português,  uma  lógica  histórica 

construída com raízes no absolutismo. O monarca, além da herança divina da qual fazia jus, 

era detentor da terra e seus tesouros.  Tudo pertencia ao rei que naquele momento e era ele o 

próprio Estado, no qual “se confunde seus aspectos público e particular” (FAORO, 2001). O 

soberano misturava o público e o privado a tal ponto que era ele quem escolhia, muitas 

vezes  de  forma  monocrática,  o  que  seria  publicado  ou  não.  A  publicidade  –  ou  a 

transparência  –  era  uma  decisão  dele,  personalíssima.  Por  isso,  as  aparições  e 

pronunciamentos reais eram raros eventos, envoltos em uma aura de opacidade e segredos 

nunca totalmente desvelados. Traçado pela lógica da história, o paradigma da opacidade 

perpetuou-se em nosso país.

Por  aqui,  o  modelo  se  perpetuou.  “De  um  modo  geral,  pode-se  afirmar  que  a 

administração portuguesa estendeu ao Brasil  sua organização e seu sistema, e não criou 

nada  de  original  para  a  colônia”  (PRADO JR.,  p.320).  Caio  Prado Jr.  nos  apresenta  o 

instituto do poder, no Brasil Colonial, como sendo o próprio rei: expressão integral deste 

poder, síntese completa do Estado. 

Segundo o historiador, a própria divisão entre direito público e direito privado que 

fazemos no nosso direito moderno “deve ser entendida então, e entre nós, de uma forma 

bem diversa da dos nossos dias” (PRADO JR., p. 317). Seu relato da monarquia portuguesa 
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é a de um organismo imenso “que vai do rei sua cabeça, chefe, pai, representante de Deus 

na terra, supremo dispensador de todas as graças e regulador nato de todas as atividades 

(…)” (idem, p. 318).

Não é à  toa  que  dessa síntese  de  atribuições  e  papeis  surgiria  a  cultura  do uso 

privado do bem público e o culto à personalidade, que, em nossa análise, são obstáculos à 

construção da cultura de transparência. O controle das informações nas mãos dos agentes 

políticos e públicos configura uma assimetria de poder entre os atores que compõem o jogo 

democrático. Contudo, os atores beneficiados por essa desigualdade garantem a manutenção 

de  um  status  assimétrico:  continuidade  do  patrimonialismo,  disfunções  na  burocracia, 

conservação do compadrio.

No pensamento brasileiro, há uma reflexão sobre a gênese da realidade e da cultura 

brasileira  cuja  marca  foi  descrever  o  caráter  complacente  e  pouco  afeto  ao  rigor  dos 

nascidos  nestas  terras.   Em Raízes  do  Brasil,  Sérgio Buarque de  Holanda apresenta  as 

disfunções que a tentativa de implementação da cultura europeia em um extenso território 

como  o  brasileiro,  dotado  de  condições  naturais  adversas  ou  estranhas  àquela  tradição 

milenar, trouxe à cultura política e à gestão pública brasileiras. 

“Podemos construir obras excelentes, enriquecer nossa humanidade de aspectos 

novos e imprevistos, elevar à perfeição o tipo de civilização que representamos: o 

certo é que todo o fruto de nosso trabalho ou de nossa preguiça parece participar 

de  um  sistema  de  evolução  próprio  de  outro  clima  e  de  outra  paisagem” 

(HOLANDA, 2011, p. 31). 

Próprio  de  nosso  clima  e  nossa  paisagem,  segundo  ele,  é  a  figura  do  “homem 

cordial”, estrutura semântica em que uma certa cordialidade se alia ao individualismo. O 

conceito é apresentado no capítulo em que o autor aborda o Estado pelo o que este não o é: 

a ampliação do círculo familiar. “A indistinção fundamental entre as duas formas é prejuízo 

romântico  que teve seus  adeptos  mais  entusiastas  durante  o século  XIX” (HOLANDA, 

2011, p. 141). E continua, dizendo que apenas “pela transgressão da ordem doméstica e 

familiar que nasce o Estado e que o simples indivíduo se faz cidadão, contribuinte, eleitor, 

elegível,  recrutável  e  responsável,  ante  as  leis  da Cidade”  (p.141).  Tais  ideias  visam a 

introduzir os motivos do uso privado do bem público. “Não era fácil aos detentores das 

posições  públicas  de responsabilidade,  formados  por  tal  ambiente  [em que as  ideias  de 

Estado  e  família  se  confundiam],  compreenderem  a  distinção  fundamental  entre  os 
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domínios do privado e do público (HOLANDA, 2011, p. 145).

Para esse historiador,  na “mentalidade  cordial”  do brasileiro encontram-se vários 

traços importantes, como a sociabilidade apenas aparente, que na verdade não se impõe ao 

indivíduo nem tampouco exerce  efeito  positivo na estruturação de uma ordem coletiva. 

Nasce daí o individualismo, que aparece focalizado de outro ângulo e se manifesta como 

relutância frente à lei que o contrarie. A esse individualismo liga-se a falta de capacidade 

para aplicar-se a um objetivo exterior. 

A cordialidade que ele pontua não se referiria  à afabilidade própria das relações 

privadas, mas na sua manifestação no ambiente público – o Estado e sua administração. O 

“homem cordial”  seria  avesso  à  hierarquia,  arredio  à  disciplina,  desobediente  às  regras 

sociais e afeito ao patrimonialismo, ao paternalismo e ao compadrio. Essa figura estaria na 

gênese da cultura política brasileira:  uma herança portuguesa dada à fidalguia indistinta 

misturada às culturas negra e indígenas. 

Ao apresentar as distinções entre os funcionários “patrimonial” – para quem a gestão 

política apresentam-se como assunto de seu interesse particular” – e burocrático – para o 

qual na Administração Pública prevalece a especialização das funções e o esforço para se 

assegurarem as garantias dos cidadãos –, Holanda observa que o primeiro prevalece sobre o 

segundo.

No  Brasil,  pode  dizer-se  que  só  excepcionalmente  tivemos  um  sistema 

administrativo  e  um  corpo  de  funcionários  puramente  dedicados  a  interesses 

objetivos e fundados nesses interesses. Ao contrário, é possível acompanhar, ao 

longo de nossa história,  o  predomínio constante das  vontades particulares  que 

encontram seu ambiente próprio em círculos fechados e pouco acessíveis a uma 

ordenação impessoal. (HOLANDA, 2011, p. 146).

Diante desse quadro,  é possível inferir  os significados,  transformações  e desafios 

que a LAI oferece.  Se o paradigma do silêncio manteve-se em vigor em grande parte da 

história  brasileira,  o  paradigma da transparência  corresponde a  uma expectativa,  a  uma 

possibilidade.   A  constituição  de  1988,  ao  tornar  obrigatórios  os  concursos  públicos, 

garantir  o  direito  do  cidadão  às  informações  sob a  custódia  da  Administração  Pública, 

oferecer remédios constitucionais voltados à garantia de informação, como o Habeas Data, 

e  assumir  a  transparência  como  um  valor  de  Estado,  contribui  sobremaneira  para  o 

fortalecimento dessa possibilidade.
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O paradigma da transparência

Tal como é entendido na política, o conceito de transparência nasce nas ciências da 

terra e pode ser compreendido como a propriedade de olhar através dos objetos. Na política, 

essa propriedade é atribuída às instituições que permitem que os cidadãos olhem por meio 

de suas estruturas e lógicas,  tomando assim consciência  dos fluxos de informação e de 

poder (DA SILVA, 2010).

A  garantia  de  acesso  à  informação  representa  o  compromisso  de  desvelar  de 

antemão. É abrir o Estado por princípio e assumir uma nova postura de transparência em 

vez  do  sigilo.  Esse  movimento  resulta  de  um acúmulo  histórico  em busca  de  direitos 

humanos e que no nosso país se apresenta no rol dos direitos fundamentais – Artigo 5º. 

Desse modo, enquanto na cultura do segredo a gestão pública é pautada pelo princípio que a 

circulação  de  informação  oferece  riscos,  na  cultura  da  transparência  entende-se  que  a 

informação pertence ao cidadão e que cabe ao Estado provê-la de forma tempestiva e eficaz 

às demandas da sociedade. 

A cultura  da transparência,  além de se admitir  o  acesso à  informação como um 

direito  difuso e  fundamental,  pertencente  à  coletividade,  entende que a  publicização de 

informações públicas oferece ganhos à sociedade e aos governos, como controle social e ao 

combate à corrupção. 

O  controle  social  é  aquele  realizado  pelo  cidadão  e,  em geral,  se  dá  de  forma 

complementar ao controle institucional. Uma vez que controladores e auditores do Estado 

não  podem  estar  em  todos  os  lugares  ao  mesmo  tempo,  o  cidadão,  de  posse  das 

informações, assume a posição de controle do Estado, controle esse ativo e participativo. Ao 

atuar na dimensão do controle social, o cidadão atenta-se ainda para o abuso de poder, para 

a implementação de políticas públicas baseadas em motivações privadas e forma decisões 

de política baseadas em reforço (reeleição) ou sanção (não eleição). Assim, o cumprimento 

desse dever contribui para aumentar a eficiência do poder público e para o amadurecimento 

da democracia.

No que se refere ainda à Lei de Acesso à Informação Pública, há outros ganhos para 

a  cidadania  em  termos  de  incremento  da  comunicação:  além  do  dever  de  realizar  a 

transparência  ativa  – oferecer  informações  ao cidadão antes  que  sejam demandas  –,  os 
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dados deverão ser objetivos, claros e compreensíveis a qualquer um; e a linguagem técnica 

deverá ser traduzida para o dia a dia.

Com a palavra, as organizações

As Políticas de Comunicação repercutem os valores e os princípios que formaram a 

organização e que devem permanecer estáveis, sob o risco de se perder a identidade, ou de 

não se formar efetivamente uma marca. Já as táticas comunicacionais são a missão colocada 

em prática, no  cotidiano  inseguro  e mutante de uma organização. São frequentemente 

desvalorizadas  porque  o tempo presente,  para a Comunicação, é ligeiro e fluido. Nenhum 

boletim, informativo ou site tem perenidade.  As constantes crises parecem contradizer e 

esvaziar o trabalho do dia-a-dia, no entanto, sem esses produtos datados e esses processos 

factuais não se consolidaria um diálogo com os públicos-alvo.

Sem planejamento, a organização consome recursos desnecessários e desmesurados. 

Na comunicação, o planejamento estratégico reforça metas e objetivos.  Esse agir para o 

futuro representa o esforço de a organização, por meio da Comunicação, antecipar-se aos 

desafios do cenário, fazer suas escolhas e agir, não somente re-agir. Viver, muito mais do 

que sobreviver. E (por que não?) sonhar.

As mudanças de valores organizacionais sempre têm um lado tático, já que ações 

devem ser tomadas, de planejamento ou estratégico, para que o futuro da organização seja 

transformado, mas principalmente vinculado às políticas de comunicação. Deve-se mexer 

no núcleo duro da organização, tocar em sua memória organizacional e dar prioridade a um 

novo valor.

Para a aplicação da LAI, é necessário que se estabeleçam políticas de comunicação, em 

cada  organização  pública,  que  valorizem  a  transparência.  Alguns  cuidados  devem  ser 

observados:

a.)  As consultas  da população a uma organização,  a chamada transparência  passiva, 

normalmente  são  resolvidas  nas  ouvidorias.  É  fundamental  que  essas  ouvidorias 

estejam ligadas  à  Comunicação,  pois  elas  são  fundamentais  para  se  pesquisar  a 

opinião do público e se instigar a interatividade;

b) O atendimento deve deixar de ser considerado meramente técnico e ser compreendido 

como uma oportunidade de comunicação com o cidadão;

9



Intercom – Sociedade  Brasileira de  Estudos  Interdisciplinares  da  
Comunicação
XXXV  Congresso  Brasileiro de  Ciências  da Comunicação  – Fortaleza,  CE  – 3 a  
7/9/2012

c.)  Na transparência ativa,  ou seja, na produção de informações para a sociedade,  a 

linguagem deve ser protagonista. Um grande passo par se vencer a opacidade do 

Estado é torná-lo não só informativo, mas comunicativo – um Estado que sabe falar,  

mas também sabe ouvir.
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