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RESUMO  
 
 

O acesso à informação produzida pelo poder público é considerado uma das formas 
de avaliarmos a qualidade do regime democrático de um país. Em 2011, o Brasil 
promulgou a chamada "Lei de Acesso à Informação", com o objetivo de regulá-lo e 
promovê-lo. Contudo, o fato de uma lei estar em vigor não significa que ela, de fato, 
consegue reger as condutas por ela normativadas. Leis como esta, que dependem 
de demanda social para serem eficazes possuem desafios ainda maiores. É que 
esta lei possui duas dimensões. A primeira é aquela que vincula o poder público à 
obrigação de fornecer informações de forma espontânea, sem que o cidadão precise 
provocá-lo para tanto (transparência ativa). A segunda obriga o Estado a se preparar 
para receber as solicitações do cidadão e, quando for o caso, conceder o acesso 
(transparência passiva). No que se refere à segunda dimensão, esta lei depende 
diretamente da demanda social pelas informações de caráter público para ser eficaz. 
Se o cidadão não aderir, se ele não buscar a informação perante os órgãos que 
devem prestá-la, a lei é letra morta. Contudo, o poder público considerou a 
implementação desta lei um sucesso com base apenas em análises sobre a primeira 
dimensão, sem levar em conta a segunda. No Brasil, assim como em diversos outros 
países, não se pode partir do princípio de que haverá aderência imediata à uma 
norma recém editada pois é sabido que existem desafios que as leis precisam 
enfrentar para serem socialmente eficazes. Como, no geral, no Brasil as leis não 
“pegam”, decidiu-se iniciar esta investigação assumindo que a norma em comento 
ainda não logrou êxito, questionando-se por que a LAI não encontrou eficácia 
quando considera-se a transparência passiva e o cidadão. Trabalhou-se com quatro 
hipóteses, quais sejam: o cidadão baiano desconhece a existência da LAI e/ou; o 
cidadão baiano não conhece as possibilidades de aplicação da LAI e/ou: o cidadão 
baiano não acredita que a LAI possui força normativa para promover o acesso à 
informação e/ou; o cidadão baiano está satisfeito com as informações prestadas 
pelo Estado via transparência ativa. Tendo como recorte espacial o estado da Bahia, 
por meio da aplicação de questionários-padrão, elaborou-se uma pesquisa de 
campo nas maiores cidades de cada uma das sete mesorregiões do estado, 
concluindo-se que o único fator que pode explicar a baixa aderência à esta norma 
por parte do cidadão seria a falta de confiança de que esta lei possui força 
normativa. 

 

Palavras-chave: Brasil. [Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011]. Informações 
governamentais – Controle de acesso – Bahia. Documentos 
públicos – Legislação – Brasil. Direito à Informação – Bahia. 
Governo eletrônico.  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The access to public information is considered to be one of the ways for assessing 
the quality of democracy. In 2011, Brazil has enacted the so-called "Access to 
Information Act," with the purpose of regulating and promoting such access. 
However, the fact that a law has been edited does not mean that, in reality, it rules 
the conducts described by it. Laws such as this, which depend on social demands to 
be effective, have even greater challenges. This can be explained as follows: this Act 
has two dimensions. The first one binds the government by the obligation to provide 
information spontaneously (active transparency). The second one requires public 
agencies to prepare to receive requests from citizens and, when appropriate, grant 
the access (passive transparency). At least regarding to the second dimension, this 
Act depends directly on social demand in order to be effective. However, Brazilian 
government considered the implementation of this law successful based only on 
analyzes focused on the first dimension, without taking into consideration the second 
one. In Brazil, as in many other countries, it can not be assumed that there will be 
immediate adherence to a recently edited law. It is known that there are challenges 
that laws must endure in order to be socially effective. Therefore, this research 
assumes that this law has not yet succeeded, at least regarding on passive 
transparency, and investigates the reasons why, based on four hypotheses: citizens 
does not know the law exists and/or; they does not know its hypothesis of incidence 
and/or: they does not believe that this law has normative force to face reality and/or; 
they are satisfied with the information provided by the government (active 
transparency). Using standard questionnaires, a field survey was performed in the 
major cities of the state of Bahia, concluding that the only factor that could explain 
the low adherence to this law would be the lack of confidence in its normative force. 

 

Keywords: Brazil. [Act 12,527, November 18, 2011]. Public information - Access 
control - Bahia. Public documents - Legislation - Brazil. Freedom of 
Access Rights - Bahia. E-government 
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1 INTRODUÇÃO 
 

  Vive-se em uma sociedade onde a informação erigiu-se como valor social e 

econômico fundamental, bem como requisito para as relações democráticas 

(TAKAHASHI, 2000, p. 3-7). Com o advento da internet e das tecnologias da 

informação, o conceito de “lugar” tornou-se secundário, pois a ênfase se desloca do 

acervo para o acesso (JARDIM, 2001, p. 11), o qual vem se revelando um dos 

grandes desafios do século XXI. 

  No âmbito da informação produzida e custodiada pelo Estado, o cenário é 

ainda mais desafiador. O grande volume e a gigantesca variedade de informações 

exigem da Administração Pública uma postura articuladora e promotora de políticas 

de acesso à informação (JARDIM, 2001, p. 12.). Contudo, as dificuldades se 

evidenciam em reconhecer e assumir a dimensão informacional do Estado e suas 

implicações na capacidade de governar (JARDIM, 1999a; 2001). 

  Considerando o Estado como sendo a sociedade política regida por meio de 

leis com a finalidade de atingir o bem comum (DALLARI, 1998), é preciso 

reconhecer que, para alcançar este objetivo, criou-se o que se convencionou chamar 

de Administração Pública. Ela pode ser considerada tanto um conjunto de órgãos 

instituídos para consecução dos objetivos de um governo quanto o conjunto das 

funções desempenhadas por esses órgãos, além de designar o desempenho desses 

serviços (MEIRELLES, 2011, p. 65).  

  Entretanto, a crescente demanda pelos serviços públicos fez emergir a 

preocupação quanto à necessidade de qualificar a administração dos recursos 

financeiros. Assim, construiu-se a noção de “controle da Administração Pública”, 

bem como a noção de “transparência”. No Brasil, esta última foi derivada do 

princípio constitucional da publicidade (BRASIL, 1988) e teve como fruto, em um 

primeiro momento, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar nº 

101/2000 (BRASIL, 2000) e a Lei Complementar nº 131/2009, que alargou os 

preceitos da primeira (BRASIL, 2009). 

  Com a finalidade de ampliar o controle e a publicidade dos atos da 

Administração Pública e tendo em mente que o acesso à informação produzida e/ou 

custodiada pelo poder público é considerada uma das formas de se avaliar a 

qualidade do regime democrático de um país (DIAMOND; MORLINO, 2004, 2005; 

BEETHAM et alii, 2008), em 2011, editou-se a Lei nº 12.527, denominada Lei de 
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Acesso à Informação (LAI) (BRASIL, 2011). Entende-se acesso como o direito que 

toda pessoa tem de receber informações sob a guarda de órgãos e entidades 

públicas. Evidentemente, esse direito não engloba dados privados dos cidadãos 

nem assuntos que digam respeito à segurança nacional. Entretanto, esses limites ao 

acesso só são considerados legítimos se estabelecidos e delimitados por lei 

(MARTINS, 2011). 

  No Brasil, os estudos relativos à LAI a consideram uma norma1 ambiciosa 

para os padrões nacionais, em razão de romper com uma longa tradição de 

opacidade da informação pública. (JARDIM, 1999a, 2001, 2012, 2013). A 

implementação da LAI, no âmbito do Poder Executivo federal foi considerada bem 

sucedida pelo Estado brasileiro (SEABRA et alii, 2013; CONTROLADORIA-GERAL 

DA UNIÃO, 2013a, 2013c, 2014a). 

  Nesse sentido é possível afirmar que a LAI pretende ser um instrumento de 

transformação social, auxiliando na mudança da cultura de sigilo das informações de 

caráter público para a cultura do acesso. Para tanto, a citada lei contempla duas 

dimensões deste direito, quais sejam, a ativa e a passiva. 

  A primeira é aquela que obriga o Estado a fornecer informações públicas de 

forma espontânea, sem que o cidadão precise provocá-lo para tanto (transparência 

ativa). A segunda determina que o Estado deve se preparar para receber 

requerimentos de pedido de acesso à informação do cidadão e, quando for o caso, 

conceder o acesso (transparência passiva).  

  No primeiro caso, o papel do Estado é “ativo”: cabendo promover a 

divulgação – em local de fácil acesso, utilizando todos os meios e instrumentos 

legítimos que dispuser (inclusive a internet, em municípios com mais de 10.000 

habitantes) – do seguinte rol mínimo de informações: competências e estrutura 

organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de 

atendimento ao público; repasses ou transferências de recursos financeiros; 

despesas; informações sobre procedimentos licitatórios (incluindo editais, resultados 

e contratos); dados para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras; 

respostas a perguntas mais frequentes da sociedade (BRASIL, 2011). 

  No segundo caso, o Estado é “passivo”: deve preparar-se para receber 

pedidos de informação (o cidadão é “ativo”). Assim, o Estado deve garantir: gestão 

                                                        
1 As expressões “norma” e “lei” são utilizadas como sinônimas.  
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transparente da informação para propiciar amplo acesso; proteção da informação 

para assegurar sua disponibilidade, autenticidade e integridade; proteção da 

informação sigilosa e da informação pessoal (BRASIL, 2011). 

  Chamam a atenção, contudo, os seguintes pontos: a) a LAI é uma norma 

federal, vinculando seus preceitos à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios – bem como seus respectivos Poderes – cabendo aos entes federativos 

definirem regras específicas em legislação própria, obedecidas as normas gerais 

estabelecidas pela esfera federal (BRASIL, 2011); b) o sucesso (ou não) na 

implementação desta norma irá variar de ente federativo para ente federativo, de 

poder para poder; c) este mesmo sucesso deve ser analisado levando-se em conta 

as duas dimensões da transparência, a ativa e a passiva, de forma que devem 

existir meios de auferi-las separadamente; d) a maior parte dos estudos, análises e 

notícias acerca da implementação da LAI são produzidos pelo Estado 

(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2013a, 2014a); e) tais análises, estudos e 

notícias estão focados no papel do Estado como sujeito (ativo ou passivo) do 

acesso, e não no impacto da LAI na sociedade.  

  Essas inquietações acarretaram em uma investigação preliminar das 

questões acima indicadas, fazendo com que se encontrasse os seguintes dados: a) 

o Estado da Bahia editou a Lei nº 12.618/2012 (BAHIA, 2012); o Município de 

Salvador, a Lei nº 8.460/2013 (SALVADOR, 2013) para regular o acesso à 

informação em seus respectivos territórios; b) existiam entes federativos que até o 

final de 2016 sequer haviam editado suas respectivas legislações (como o Estado do 

Amapá e inúmeros Municípios) (MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, 2017); c) os 

estudos, análises e notícias acerca do sucesso (ou não) da implementação da LAI 

nos Estados e Municípios tratam, essencialmente, da transparência ativa; d) 

organizações não governamentais (ONGs), como a ARTIGO19, criaram programas 

ligados à temática do acesso, versando sobre a transparência ativa (avaliando a 

oferta de informações de forma proativa no site dos órgãos públicos, por exemplo) e 

a transparência passiva (analisando o grau de cumprimento das solicitações de 

informação, dentre outras práticas) (ARTIGO19, 2015); e) os estudos, análises e 

notícias acerca da transparência passiva aparecem em menor quantidade. Tratam, 

majoritariamente, da forma como o Estado se preparou (ou não) para atender os 

requerimentos de acesso, dos desafios enfrentados pelos funcionários públicos 

(INDOLFO, 2013, AMORIM; SILVA, 2014), dos usos que os jornalistas fazem da LAI 
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(DUTRA, 2015; FRARE, 2014), de iniciativas como as da Artigo19 – que faz pedidos 

de informação e aufere a qualidade das respostas. (ARTIGO19, 2015) A 

Controladoria-Geral da União (CGU) criou a Escala Brasil Transparente (EBT), um 

indicador com objetivo similar (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2016c). 

  No âmbito da Ciência da Informação, especialmente a partir de 2012, a LAI 

vem se constituindo em um objeto de pesquisa relativamente frequente. É possível 

identificar estudos acerca da emergência da LAI e suas características (JARDIM, 

2012, MALIN, 2012); estudos comparativos com legislação similares (SÁ; MALIN, 

2012); trabalhos que tratam da maneira como os órgãos públicos estão 

implementando a LAI (VENTURA; FELL, 2012, JARDIM; MIRANDA, 2015, JARDIM; 

SANTOS, 2015, SILVA; PINHEIRO, 2015); sobre o papel da mídia na divulgação 

desta lei e do uso que ela faz da norma (BARROS; RODRIGUES, 2013, BOTTREL; 

MALIN, 2016), pesquisas que analisam o impacto da LAI na gestão da informação 

arquivística (JARDIM, 2013, CARVALHO; CIANCONI, 2015); que versam sobre 

questões de acessibilidade física e virtual que podem obstar o exercício dos direitos 

garantidos pela citada norma (SIEBRA; VENTURA, 2014, 2015); estudos sobre 

instrumentos e garantias constitucionais ao direito de acesso à informação pública 

(SOUZA, 2014); trabalhos acerca da regulação da LAI (BARROS; RODRIGUES, 

2015); também sobre o papel de ONGs como Transparência Brasil e ARTIGO19 no 

processo de promulgação da LAI (BARROS; RODRIGUES, 2016); pesquisas que 

tratam do desempenho dos atores arquivísticos na implementação da citada lei 

(JARDIM; SILVA, 2016); estudos sobre o cumprimento da LAI pelos chamados 

“Portais da Transparência” (RESENDE; NASSIF, 2016); bem como pelos sítios das 

Secretarias da Fazenda (SANTOS, NAVARRO, 2016), além de análises acerca do 

funcionamento dos Serviços de Informação ao Cidadão das instituições federais de 

ensino superior do Nordeste. (SANTOS; SIEBRA, 2016) 

  Não foram encontrados estudos e análises sobre transparência passiva que 

tenham como objeto o cidadão2. Em verdade, existe um entendimento segundo o 

                                                        
2 Nesta pesquisa, considera-se cidadania como uma forma de subjetivação que tem como 
fulcro o indivíduo que, ao menos num plano ideal, conquistou a independência e autonomia 
necessárias para a ação (no caso, ação política). Aproxima-se do conceito de sujeito trazido 
por Figueiredo (1995, p. 30). Outro ponto importante a ser salientado é que este trabalho 
não está interessado na ação do cidadão mediada por coletividades (sindicatos, 
associações, ONGs, etc.), mas sim nas ocasiões onde este age por si em prol de seus 
próprios interesses.     
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qual, agindo sozinhos, os cidadãos enfrentariam muitas barreiras para aplicar a LAI, 

de forma que dever-se-ia fomentar sua ação articulada, isto é, mediada por 

coletividades e/ou instituições que os representasse (ABRUCIO, 2012; ABRAMO, 

2013). 

  Assim, diante deste quadro e levando-se em conta o interesse de estudo, 

decidiu-se considerar a possibilidade de realizar uma pesquisa na seara da 

transparência passiva que pusesse o enfoque no cidadão. Para tanto, estabeleceu-

se parâmetros, apresentados a seguir:  

  Primeiro, deve-se ter em mente que existe um termo mais apropriado para se 

falar em “sucesso” na implementação de uma determinada norma jurídica: é o que 

os juristas e sociólogos chamam de “eficácia”, também chamada de “aderência” ou 

de “efetividade” (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2015, p. 3). Uma norma pode ser 

analisada quanto à sua existência (foi publicada no Diário Oficial?); validade 

(elaborada segundo procedimentos e parâmetros formais adequados?) e eficácia 

(rege, de fato, os comportamentos em sociedade?). Pode-se definir esta última 

como sendo a qualidade de uma norma que, de fato, regula os comportamentos em 

sociedade. Seria “a efetiva correspondência da norma ao querer coletivo, dos 

comportamentos sociais ao seu conteúdo” (DINIZ, 2006, p. 402). Na linguagem 

popular, quando uma lei é considerada eficaz, diz-se que ela “pegou” (FUNDAÇÃO 

GETÚLIO VARGAS, 2015, p. 3). 

  Segundo, não se deve tomar como garantido que o cidadão está ciente da 

edição de uma norma como a LAI (especialmente se levarmos em conta que, até 

então, o sigilo era a regra).  E, para “pegar”, uma norma precisa, antes de tudo, ser 

conhecida pela população (o cidadão já ouviu falar nela? Ele sabe de qual matéria a  

LAI  trata?).  

  Terceiro, considerando a hipótese da população conhecer a LAI, o cidadão 

precisa acreditar que esta norma tem o poder de regular a realidade, o que pode 

soar estranho: então trata-se de uma questão de crença?  (NADAL, 2006, p. 70). Em 

larga medida, sim (notadamente no caso de uma legislação que vai de encontro a 

uma tendência ao segredo, como a que o Brasil possui) (JARDIM, 1999a), eis que é 

apenas a “fé” de que uma determinada lei possui força, que faz com que os 

cidadãos a cumpram espontaneamente (sem que o Estado precise fazer uso da 

coerção) ou, no caso específico da transparência passiva, que façam uso da 
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prerrogativa concedida pela LAI, fazendo valer os direitos por ela outorgados quando 

a situação fática der ensejo3. 

  Quarto, é necessário saber se o cidadão acredita que as informações 

disponibilizadas espontaneamente pelo Estado (transparência ativa) são suficientes. 

Isso é extremamente relevante tendo em vista que um baixo percentual de pedidos 

de acesso via transparência passiva pode estar relacionado a uma disponibilização 

exaustiva de informações via transparência ativa, algo, inclusive, que deve ser 

incentivado, pois considera-se que o acesso prévio à informação gera um duplo 

benefício: o cidadão não precisa acionar a Administração Pública e esperar o tempo 

necessário para a resposta e o poder público economiza tempo e recursos que 

seriam dispendidos para receber e processar o pedido. Assim, “quanto mais 

informações são disponibilizadas de forma ativa, menor será a demanda de pedidos 

de informação” (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2013b, p. 15). 

  Quinto, deve-se ter como parâmetro a implementação da LAI no Poder 

Executivo (pois foi este Poder que capitaneou a implementação da LAI no Brasil 

como um todo, via Controladoria-Geral da União) e nas três esferas (União, Estado 

e Município), pois um único cidadão, por força do federalismo, está submetido a 

esses três entes, podendo fazer pedido de acesso à informação a qualquer um 

deles. 

  Sexto, é preciso levar em conta a existência de um pré-conhecimento que se 

possui acerca da adesão do cidadão às normas jurídicas, que normalmente é baixa 

(FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2015), que gera desconfiança em qualquer 

pretensão de eficácia normativa instantânea em países como o Brasil. Explica-se: 

assim como em outros países de diversas matrizes sócio-culturais, no Brasil, a 

cordialidade, a informalidade, o personalismo e a troca de favores entre cidadãos e 

funcionários públicos costumam ser vistos como atalhos legítimos para a resolução 

de problemas burocráticos (DAMATTA, 1987, 1997; HOLANDA, 2006). Contudo, 

considera-se que estas práticas acarretam no enfraquecimento do império da lei, 

pois atinge o núcleo deste conceito: a noção de igualdade dos indivíduos perante as 

normas jurídicas (O'DONNEL, 2005). Esta quebra tem como uma de suas 

                                                        
3  Os termos utilizados nos estudos que embasam esta pesquisa (ver, por exemplo, 
LATINOBARÓMETRO, 2013, 2015 a, 2015b), tais como “confiança em”, “acredita que”, 
“apoio”, “satisfação”, “aprovação”, “interesse em”, “sentimento em relação a” parecem 
excêntricos. Contudo, seu uso é indispensável quando se busca, na medida do possível, 
mensurar objetivamente disposições subjetivas.  
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consequências o surgimento de uma sensação generalizada de distanciamento e 

ceticismo: o cidadão não confia no Estado, e o Estado não confia no cidadão 

(ALMEIDA, 2007; BARBOSA, 2006; FLUSSER, 1998). É dizer, em princípio, que 

uma baixa adesão à LAI é mais compatível com a desconfiança que os brasileiros 

possuem nas normas e no Estado do que o seu apregoado sucesso 

(LATINOBARÓMETRO, 2015b).  

  Sétimo, em que pese o que foi afirmado supra, é preciso ter em mente que no 

Brasil se acredita na ideia de que as leis têm o poder de transformar a realidade. 

Parece um paradoxo: dá-se muito importância à edição de leis para regulamentar 

absolutamente qualquer tema. Contudo, ao mesmo tempo, é de conhecimento geral 

que as leis não são cumpridas. O paradoxo é apenas aparente: legifera-se muito 

para dar a impressão de que o assunto está definitivamente tratado e passa-se 

adiante. Basta lembrar, por exemplo, o que acontece quando qualquer crime mexe 

com a opinião pública: as primeiras soluções buscadas são sempre aquelas 

simplistas, mágicas, doutrinárias e legalistas (diminuição da maioridade penal, um 

pacote de medidas “x”, uma lei que estabeleça pena dobrada para “y”). Tudo o que 

fuja ao cerne da questão: aplicar as leis existentes e colocar as instituições para 

funcionar.  

  Esta ressalva é de grande importância: isso daria ensejo, segundo DaMatta, a 

legislações com baixa aderência, criadas para “corrigir” nossas práticas sociais, 

eventualmente até mesmo instaurar novos hábitos (DAMATTA, 1987, p. 18). 

Entretanto, não é o direito que modifica a realidade, na verdade, ele é “um 

instrumento de consagração de uma dada realidade [...]. Como o direito não é o 

grande fator de transformação, as leis, as normas não são fator social de alto poder” 

(MELLO, 1985, p. 97).  Entretanto, este ponto de vista, muito comum no Brasil, 

precisa ser levado em consideração, pois ele terá consequências nesta pesquisa. 

  Diante disso, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: por que a LAI 

não encontrou eficácia quando considera-se a transparência passiva e o 

cidadão? As hipóteses levantadas foram as seguintes: 1) o cidadão baiano 

desconhece a existência da LAI e/ou; 2) o cidadão baiano não conhece as 

possibilidades de aplicação da LAI e/ou; 3) o cidadão baiano não acredita que a LAI 

possui força normativa para promover o acesso à informação e/ou; 4) o cidadão 

baiano está satisfeito com as informações prestadas pelo Estado via transparência 

ativa. 
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  Evidentemente, uma investigação acerca da eficácia da LAI seria tão mais 

abrangente quanto maior fosse o universo de pesquisa. Entretanto, por uma questão 

de delimitação do objeto de estudo, optou-se por fazer um recorte espacial de forma 

que o campo de atuação será circunscrito aos municípios mais populosos de cada 

uma das sete mesorregiões geográficas do Estado da Bahia, estabelecidas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

A pesquisa tem por objetivo geral identificar e analisar os motivos pelos quais 

o cidadão baiano4 não aderiu à LAI no âmbito do Estado da Bahia. E, como objetivos 

específicos: a) identificar se o cidadão baiano tem conhecimento da existência da 

LAI; b) verificar se o cidadão baiano conhece as possibilidades de aplicação da LAI; 

c) identificar a crença ou descrença que o cidadão baiano possui na força que a LAI 

tem (ou não) para promover o acesso à informação pública; d) identificar se o 

cidadão baiano está satisfeito com as informações disponibilizadas via transparência 

ativa. 

  Para tanto, empreendeu-se uma pesquisa explicativa (GIL, 2002, p. 41-42), 

utilizando-se o método estatístico. (LAKATOS, MARCONI, 2003, p. 108). Na coleta 

de dados utilizou-se a técnica da observação direta extensiva, que é aquela 

realizada através de um questionário (LAKATOS, MARCONI, 2003, p. 202). A 

análise dos dados foi executada a partir de uma abordagem combinada quali-quanti. 

Vale registrar que no Capítulo 4 – Metodologia, o quadro metodológico da pesquisa 

será aprofundado. (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 187).  

  A tese encontra-se estruturada em 6 capítulos, sendo o primeiro a Introdução, 

que apresenta os pressupostos que conduziram a formulação do problema de 

pesquisa; as hipóteses, os objetivos; além de um panorama preliminar da 

metodologia utilizada.  

  A revisão de literatura concentra-se nos capítulos 2 e 3. O segundo capítulo 

trata sobre o acesso às informações públicas, englobando questões relativas à 

sociedade da informação, ao Estado, as noções de Democracia, Transparência e 

Accountability, políticas públicas de acesso à informação, bem como introduz a LAI e 

considerações acerca da avaliação de políticas de transparência. O terceiro capítulo 

                                                        
4 Para os fins desta pesquisa, o critério de definição acerca de quem é o cidadão baiano é 
territorial: é aquele indivíduo que reside nas bases incluídas no recorte desta pesquisa, 
quais sejam, os municípios de  Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras, Salvador, 
Alagoinhas, Itabuna e Juazeiro. 
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apresenta a noção de “Império da Lei”, da eficácia das normas jurídicas, bem como 

das implicações dos parâmetros de educação e renda para a questão da eficácia 

das leis.  

  O quarto capítulo descreve a metodologia aplicada no âmbito da pesquisa, 

bem como as técnicas de coleta e os procedimentos que balizaram a análise de 

dados. Além de esclarecer a delimitação do universo da amostra da pesquisa.  

  O quinto capítulo – Resultados e Discussões, concentra-se na apresentação 

dos resultados obtidos, a partir da análise dos dados coletados, sublinhando 

possíveis discussões. 

  Por fim, a conclusão, se constitui uma síntese da pesquisa realizada, 

apresentada no corpus desta tese. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2  DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS  

 

 Um longo caminho foi percorrido para que as informações geradas e/ou 

custodiadas pelo Estado passassem a ser reconhecidas como públicas. Este 

capítulo pretende narrar esta trajetória. 

 

2.1  SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E ESTADO INFORMACIONAL 

 

Em “A Era dos Extremos”, o historiador britânico Eric Hobsbawm (1995, p. 15) 
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refere-se à época que se seguiu à II Gurerra Mundial como anos “de extraordinário 

crescimento econômico e transformação social, anos que provavelmente mudaram 

de maneira mais profunda a sociedade humana que qualquer outro período de 

brevidade comparável”. 

Segundo entende o referido autor, “o mundo estava repleto de uma tecnologia 

revolucionária em avanço constante […] cuja consequência política mais 

impressionante talvez fosse a revolução nos transportes e nas comunicações”, 

oferecendo “todos os dias, a qualquer hora, mais informação e diversão do que 

dispunham os imperadores em 1914.” (HOBSBAWM, 1995, p. 22). 

Este período deu à luz o que se convencionou chamar de “explosão 

informacional”, cujos desafios foram inicialmente apontados por Vannevar Bush, no 

artigo “As We May Think”, como sendo questões relativas à preservação, ao 

armazenamento e, “antes de tudo”, ao acesso (BUSH, 1945). Segundo Burke (2003, 

p. 11), o futuro provavelmente referir-se-á ao período que sucedeu ao boom 

informacional – que é o tempo em que vivemos, os anos 2000 – como “a era da 

informação”.  

Entretanto, sabe-se que a “informação” foi crucial em todas as sociedades. O 

que diferencia esta era das demais é o fato de que se vive em uma organização 

social na qual "a geração, o processamento e a transmissão da informação tornam-

se fontes fundamentais de produtividade e poder devido às novas condições 

tecnológicas surgidas [...]." (CASTELLS, 1999, p. 65). 

O mesmo pode ser dito em relação ao Estado: todos eles foram “sociedades 

da informação”, na medida em que “a geração do poder de estado pressupõe a 

reprodução reflexivamente monitorada do sistema, envolvendo a coleta, 

armazenamento e controles regulares da informação aplicada a fins administrativos." 

(BURKE, 2003, p. 111). 

Isso não significa dizer, contudo, que em toda sociedade política será 

encontrada a racionalidade, legalidade, impessoalidade e estabilidade que 

caracteriza (ao menos hipoteticamente) uma administração burocrática (WEBER, 

2014). Entretanto, quanto mais centralizado o poder dentro de uma sociedade 

política – ao menos na forma a partir da qual se configurou o que chamamos de 

“Estado moderno” – maior é a necessidade de uma estrutura burocrática (p. 32-33). 

Para Weber,  
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Precisão, velocidade, certeza, conhecimento dos 
arquivos, continuidade, direção, subordinação estrita, 
redução de desacordos e de custos materiais e pessoais 
são qualidades [...] A burocracia planejada é, nos 
mencionados aspectos, comparativamente superior às 
restantes formas de administração (WEBER, 2014, p. 
37). 

 

  Porém, a primeira burocracia formal que se tem conhecimento é a 

eclesiástica. A burocracia européia, da qual somos herdeiros, não surgiu no seio do 

Estado: a descentralização política medieval não favoreceu seu surgimento. A Igreja, 

alfabetizada, desenvolveu técnicas de escrituração, arquivos e finanças, além de 

registros de nascimento, casamento e morte, os quais foram, mutatis mutandis, 

adotados paulatinamente pelo Estado (BURKE, 2003, p. 110-113). 

  O processo de centralização política ocorrido nos primórdios do Estado 

moderno, entre os séculos XIV-XVI, confunde-se com o início da ascenção do 

absolutismo como forma de exercício do poder. Em relação a esse período, Burke 

(2003, p. 110-113) afirma que a coleta de informações de caráter público se dava de 

forma pontual, para auxiliar na resolução de problemas específicos (tais como 

alistamento militar e aumento de impostos) e não de forma sistemática, para servir 

de apoio às rotinas governamentais.  

  Entretanto, o processo de consolidação e auge do absolutismo (séculos XVI-

XVII) passou a exigir do Estado uma maior concentração de informações, tanto 

internas (acerca de sua própria população) quanto externas (sobre países vizinhos, 

rivais, inimigos). Assim, a partir de 1650, pôde-se notar indícios da ascenção da 

burocracia estatal. Isso se verificou pelo aumento no número de funcionários, 

surgimento de prédios construídos para funcionarem especificamente como 

repartições e pela formação de comitês e conselhos. Isso pressupunha governo 

impessoal, baseado em regulamentos formais, uso de comunicações escritas e 

apresentação das comunicações através dos canais apropriados (BURKE, 2003, p. 

110-113). 

  Considera-se, na verdade, como burocracia estatal típica, exatamente a 

burocracia do Estado moderno. Bobbio et alii (2004, p. 126), reiterando o que se 

afirmou acima, consideram como características essenciais a existência de normas 

impessoais e abstratas que vinculam os detentores do poder, o aparelho 
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administrativo e os dominados; a construção de relações de autoridade ordenadas 

hierarquicamente, com competências definidas; bem como a criação de funções que 

são exercidas de modo continuado com base em documentos escritos. 

  Desta forma, sua implementação teve como consequência o aumento 

exponencial dos registros. A esse crescimento tributa-se o surgimento da 

necessidade de reuni-los em depósitos. Muitas vezes considerados como 

propriedade privada dos funcionários (havendo, inclusive, relatos de testamentos 

que os arrolava como herança), após a citada reunião, os registros passaram a 

pertencer, indubitavelmente, ao Estado (BURKE, 2003, p. 127-129). 

 Os arquivos estatais surgiram como parte dos "segredos de Estado". Nas 

monarquias fundamentadas no direito divino dos reis, a invisibilidade destes era uma 

exigência (JARDIM, 1999a, p. 51). No século XVII, tal expressão era bastante 

utilizada pelos funcionários, cientes do monopólio que detinham sobre determinadas 

informações: quem as monopolizava, monopolizava o poder.  

Essa lógica, que Jardim (1999a, p. 53) chama de “construção do opaco”, 

fundamenta-se na suposta neutralidade do Estado, que deveria ser impermeável a 

pressões exteriores e que faria uso do segredo para preservar sua independência e 

liberdade de decisão em face de interesses privados, garantindo que estas seriam 

tomadas em nome do interesse geral, operando-se uma inversão: “a satisfação do 

interesse geral justifica o segredo e o público torna-se secreto.” (JARDIM, 1999a, p. 

53).  

  Isso privilegiaria o discernimento do chefe de Estado que, em nome do “bem 

comum”, poderia arbitrar que determinadas informações deveriam repousar como 

segredo para o próprio bem dos governados. Estes, desprovidos de bom senso, 

facilmente arrebanhados pelas paixões, não teriam capacidade de participar da 

esfera pública senão como entes passivos (SOUZA, 1999, p. 27). 

Todavia, a delimitação entre o que era de domínio público e o que era 

segredo de Estado foi muitas vezes ignorada: ainda que os arquivos não fossem de 

livre acesso, sua utilização por terceiros não era impossível, havendo, inclusive, 

quem os utilizasse em busca de registros para decidir disputas de herança (BURKE, 

2003, p. 129-132). 

Contudo, a noção de acesso público aos arquivos só foi proclamada ao final 

do século XVIII. A Revolução Francesa, feita em nome dos ideais iluministas e 
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liberais, teve, como uma de suas conquistas, o reconhecimento da importância dos 

documentos para a sociedade. Segundo Schellenberg (2006, p. 27), 

 

Este reconhecimento resultou em três importantes 
realizações no campo arquivístico: 
1. Criação de uma administração nacional e 
independente dos arquivos. 
2. Proclamação do princípio de acesso do público aos 
arquivos. 
3. Reconhecimento da responsabilidade do Estado pela 
conservação dos documentos de valor, do passado.  

 

Contudo, isso não significa que a informação possuia relevância jurídica, 

ainda que isso pudesse ser extraido do art. 19 da Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, um dos frutos da Revolução Francesa. Segundo Jardim (1999b), “no 

Estado liberal do século XIX […] a proteção constitucional destinava-se à conduta 

capaz de gerar informação. A liberdade era garantida com a simples proibição de 

censura prévia, […] como instrumento, enfim, de tolerância”.  

É relevante apontar que o modelo de Estado fundado na ideologia liberal 

surgiu como reação à excessiva centralização de poder das monarquias absolutistas 

europeias. Desta forma, buscou-se limitar a ingerência deste na vida dos indivíduos 

por meio da garantia dos chamados direitos de primeira geração (civis e políticos). 

Isso incluiu a valorização da privacidade como uma esfera particular que o Estado 

não pode invadir, senão em hipóteses legalmente estabelecidas.  

No século XX, especialmente após a II Guerra Mundial, o desgaste do modelo 

liberal deu origem ao Estado de bem-estar social. Ao contrário do Estado mínimo, o 

well-fare state pretende possuir uma ingerência moderada na vida dos cidadãos. 

Assim, aumentou a necessidade de reunir informações para que o poder público 

pudesse atingir seus objetivos, os quais foram ampliados, e que passaram a incluir a 

efetivação dos chamados direitos de segunda geração: os direitos sociais. (BURKE, 

2012).  

De acordo com Jardim (1999b), nos países que buscaram o modelo do bem-

estar social, onde as questões de interesse coletivo são explicitadas e discutidas, a 

relevância da informação adquiriu novos contornos em função da maior interação 

entre Estado e sociedade civil. Tudo isso é refletido nas Constituições desses 

Estados, que passam a garantir e proteger esse diálogo. O segredo passou a ser, 

por princípio, legitimado apenas em casos excepcionais, previsto em lei. Assim,  
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O segredo revelaria, antes de mais nada, a sobrevivência 
de um autoritarismo administrativo, totalmente 
incompatível com uma construção democrática que 
implica no debate público e na possibilidade do cidadão 
ter acesso à informação. A informação “confiscada” pelos 
governantes e os funcionários seria o indicador de uma 
democracia “podada”, na qual os cidadãos são 
“considerados como quantidade negligenciável e tratados 
como intrusos (JARDIM, 1999b, p. 52). 

  

Hodiernamente, o Estado tem a sua disposição o acesso a uma gigantesca 

base de dados para atingir suas inúmeras finalidades. É nesse sentido que autores 

como Burke alcunharam a sociedade política de “estado arquivístico” ou “estado de 

informação” (BURKE, 2012), também chamado de “estado informacional”. (JARDIM, 

1999a). 

 
Como campo informativo, o Estado moderno constitui-se 
numa das maiores e mais importantes fontes de 
informação, além de requisitar uma grande quantidade 
destas para sua atuação. Seu complexo funcionamento 
relaciona-se diretamente com a sua ação produtora, 
receptora, ordenadora e disseminadora de informações. 
O objeto do Estado seria, em última instância, o cidadão 
em suas variadas demandas, inclusive aquelas de 
natureza informacional (JARDIM, 1999a, p. 29). 

 

  Surge, assim, a necessidade de se engendrar um processo de subjetivação 

que instrumentalize o cidadão para que este atue como “sujeito informativo” 

(JARDIM, 2001, p. 17), acessando informações produzidas ou custodiadas pelo 

poder público, utilizando-as para estabelecer um diálogo com esta esfera. Trata-se 

de um sujeito ativo, que – ao menos num plano ideal – poderia ser veículo de 

transformações sociais (JARDIM, 1999a, p. 75). 

 A partir dos anos 1970, pode-se encontrar, nos Estados democráticos, diversas 

formas de expressão do acesso à informação, “traduzidas em duas noções que se 

referenciam mutuamente: transparência administrativa e direito à informação.” 

(JARDIM, 2001). A primeira pressupõe a noção de controle e responsabilidade da 

administração pública (accountability). A segunda, considerada uma das expressões 

da terceira geração de direitos (os chamados direitos difusos e coletivos), compõe 
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uma “dimensão historicamente nova da cidadania” (JARDIM, 1999b), exigindo 

normas jurídicas e políticas públicas que garantam o acesso.  

  

2.2   DEMOCRACIA, TRANSPARÊNCIA E ACCOUNTABILITY 

 

 A discussão sobre o que caracteriza um regime democrático, sua relevância 

(ou a falta dela), perpassa a história desde sua origem na antiguidade. Trata-se de 

um diálogo perene, que é sempre reformulado em todas as épocas. Entretanto, 

identifica-se, de acordo com Bobbio et alii (2004, p. 319), três grandes tradições na 

teoria da democracia: a clássica, a medieval e a moderna.  

 A primeira é conhecida como teoria aristotélica. Aqui, a democracia seria uma 

forma de governo que se distingue da monarquia (governo de um só) e da 

aristocracia (governo de poucos) por incluir no processo de tomada de decisões 

todos aqueles que gozavam dos direitos de cidadania. Contudo, esse confronto 

intelectual entre formas de governo já houvera sido narrado por Heródoto e Platão, 

que, em linhas gerais, consideravam a primeira insensata (pela falta de instrução e 

discernimento do povo), a segunda imperfeita (por não incluir a necessidade do 

monarca prestar contas aos seus subordinados) e a terceira a ideal (BOBBIO et alii, 

2004, p. 320).  

 A tradição medieval tem como fundamento o Direito Romano, que engendra a 

noção da soberania popular tomando como base o princípio do quod principi placuit, 

legis habet vigorem: a autoridade do príncipe emana do povo. Isso teria como 

consequência a separação entre a titularidade e o exercício do poder e o 

reconhecimento de que o povo é também uma das fontes do direito, por meio do 

costume (restando sempre o questionamento se o direito derivado diretamente do 

povo tinha maior força ou menor força que o direito emanado do rei) (BOBBIO et alii, 

2004, p. 321). 

 A terceira é a tradição moderna, fundada por Maquiavel, para quem todos os 

Estados se organizam ou sob a forma de Repúblicas ou sob a forma de Principados 

(monarquias), sendo a democracia uma forma de República (a outra seria a 

Aristocrática), entendida como um governo onde o poder não está concentrado nas 

mãos de um só, mas sim distribuido por diversos órgãos colegiados. Esta imagem, 
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segundo Bobbio et alii (2004, p. 322), ajudou a construir a idéia de democracia como 

uma poliarquia, em oposição aos regimes monocráticos. 

 A medida que a história avançou e os teóricos se sucederam, percebeu-se 

que, antes de tudo, a democracia é um método para se constituir um governo e para 

a tomada das decisões vinculantes. Ela é compatível, em verdade, com um amplo 

leque de ideologias. Entretanto, Bobbio et alii (2004, p. 327) elenca algumas 

características que são (relativamente) perenes, quais sejam: o poder legislativo é 

composto de membros eleitos pelo povo (direta ou indiretamente); o poder legislativo 

não é o único que conta com membros eleitos; todos os cidadãos maiores de idade, 

sem exceção, devem ser eleitores; todos os eleitores têm voto igual; todos os 

eleitores devem poder formar sua própria opção livremente; as alternativas de voto 

devem ser reais; o principio válido para a contagem dos votos é o da maioria 

numérica; deve haver proteção às minorias.  

  Nesse mesmo sentido, Dahl (2006, p. 67-72) considera como traços distintivos 

da democracia: o fato de que todos os membros (da instituição ou da sociedade 

política) podem/devem votar; o peso de cada voto deve ser igual; a alternativa com o 

maior número de votos deverá declarar a escolha vencedora; qualquer um poderá 

oferecer alternativas àquelas agendadas para votação; todos os indivíduos devem 

possuir informações idênticas sobre as alternativas; as alternativas com maior 

número de votos vencem quaisquer alternativas com menos votos; as ordens de 

autoridades eleitas devem ser executadas; todas as decisões são subordinadas 

àquelas tomadas durante a eleição (as eleições refletem, em certo sentido, o 

exercício de um poder de controle). 

 Para Dahl (2005, p. 1), a característica essencial de um regime democrático “é 

a contínua responsividade do governo às preferências de seus cidadãos, 

considerados como politicamente iguais”. No entendimento do citado autor, para que 

isso seja possível, todos os cidadãos devem ter oportunidades para: formular suas 

preferências; expressá-las aos demais cidadãos e ao governo através da ação 

individual e coletiva; ter suas preferências igualmente consideradas pelo governo. 

Cada uma das oportunidades acima descritas precisariam ser efetivadas por meio 

de algumas garantias institucionais, a seguir identificadas. 

 Para a oportunidade de formular preferências, Dahl (2005, p. 2) aponta a 

necessidade das seguintes garantias: liberdade de formar e aderir a organizações; 
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liberdade de expressão; direito de voto; direito de líderes políticos disputarem apoio; 

fontes alternativas de informação.  

 A oportunidade de exprimir preferências exige, segundo o autor: liberdade de 

formar e aderir a organizações; liberdade de expressão; direito de voto; elegibilidade 

para cargos políticos; direito de líderes políticos disputarem apoio; fontes alternativas 

de informação; eleições livres e idôneas. (DAHL, 2005, p. 2). 

 Por sua vez, para fazer valer a oportunidade de ter suas preferências 

igualmente consideradas na conduta do governo, é necessário que se garanta: 

liberdade de formar e aderir a organizações; liberdade de expressão; direito de voto; 

elegibilidade para cargos públicos; direito de líderes políticos disputarem apoio; 

direito de líderes políticos disputarem votos; fontes alternativas de informação; 

eleições livres e idôneas; instituições para fazer com que as políticas 

governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência 

(DAHL, 2005, p. 2). 

 Evidentemente, variaram enormemente no tempo e no espaço a 

disponibilização destas condições, sua efetividade, bem como a proporção da 

população apta a participar do controle e da contestação às condutas do governo. 

Na verdade, o que Dahl visa ressaltar é o teor procedural/procedimental da 

democracia, bem como salientar seu caráter poliárquico, descentralizador de poder.  

 Para compreender o que seria um regime Policrático, autores como O’Donnell 

(1998, p. 30), o enquadraram como uma espécie de síntese complexa entre 

liberalismo (existem direitos que não podem ser usurpados por nenhum poder, 

inclusive e especialmente se o poder for exercido pelo Estado), republicanismo (com 

seu ideal de devoção e enobrecimento no cumprimento de deveres públicos) e 

democracia (a decisão a ser tomada deve ser aquela majoritariamente escolhida por 

aqueles que legitimamente deliberam).  

 Essas três tradições teriam convergido para instituições formais e práticas que 

podem ser, em muitos casos, contraditórias e inconsistentes entre si. Entretanto, 

para O’Donnell (1998, p. 34), isso não se traduziria em fraqueza, mas sim em força: 

é justamente o acolhimento das contradições e das inconsistências que oferece à 

Poliarquia dinamismo e abertura.  
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 O autor assume que se trata “de uma mistura complicada e às vezes 

exasperante, mas de longe preferível a tipos de governo baseados exclusivamente 

em uma de suas principais tradições componentes.” (O’DONNELL, 1998, p. 34). 

Para Diamond e Morlino (2004, p. 32), contudo, deve-se buscar ao máximo 

equilibrar essas tradições, lembrando que diferentes Estados buscam essa harmonia 

em diferentes arranjos, moldados pelas escolhas de suas sociedades.  

 Isso ficaria claro, por exemplo, quando verificamos como cada corrente 

enxerga a autoridade política: não é ínsito à democracia o estabelecimento de 

limites ao poder da maioria; o republicanismo não vê com bons olhos obstáculos ao 

exercício do poder daqueles que são mais virtuosos que os demais; ao passo que o 

liberalismo defenderá que autoridade alguma poderá infringir determinados direitos 

(O’DONNELL, 1998, p. 33). 

 Contudo, seria necessário reconhecer que elas engendraram ideias 

historicamente contra-intuitivas: a primeira com a noção de auto-governo (aquele 

que não foi apenas instituido para uma comunidade, mas também formado pelos 

membros da própria comunidade); o segundo com a ideia de que a virtude que se 

espera dos governantes é maior do que aquela que se espera dos cidadãos (suas 

ações deveriam ser mais fiscalizadas que as ações dos demais); o terceiro com a 

justificativa contratual do exercício coercitivo da autoridade política (que só se 

legitimaria pelo recurso artificial a um contrato social fundador).  

 O’Donnell (1998, p. 34) sintetiza estas considerações ressaltando que,  

 

o caráter radical, contra-intuitivo e historicamente original 
das descobertas derivadas da afirmação, pelo 
liberalismo, de uma esfera de direitos protegidos, da 
sujeição dos governantes aos princípios da lei pelo 
republicanismo, e da afirmação, pela democracia, de que 
os que estão submetidos a uma norma são a fonte 
mesma dessa norma. 

 

 Ademais, para o autor em questão, essas três correntes, cada uma com suas 

especificidades – “a democracia em seus impulsos de igualação, o liberalismo com 

seu compromisso com a proteção das liberdades, e o republicanismo em sua severa 

visão das obrigações daqueles que governam” (O’DONNELL, 1998, p. 33) – 

convergem para outro aspecto fundamental da Poliarquia: o império da lei, entendida 
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por O’Donnell como “direitos iguais de participar da tomada de decisões coletivas 

[…]; uma declaração democrática à qual se acrescenta o preceito republicano de 

que ninguém, inclusive aqueles que governam, deve estar acima da lei; e a 

salvaguarda liberal de que certas liberdades e garantias não devem ser infringidas.” 

(O’DONNELL, 1998, p. 33). 

 Todavia, o que importa, neste momento, é caracterizar uma Poliarquia como 

um regime “relativamente (mas incompletamente) democratizado […] fortemente 

inclusivo e amplamente aberto à contestação pública.” (DAHL, 2005, p. 5). E, para 

que possam ser contestadas, as decisões precisam ser públicas não apenas no 

sentido de que o processo decisório esteja aberto de forma ampla à participação, 

mas também que o próprio conteúdo destas deve estar acessível a todos 

(O’DONNELL, 1998, p. 47), o que introduz nessa discussão o conceito de 

transparência.  

 No que diz respeito a esta última, pode-se afirmar que as três tradições que 

sintetizam a Poliarquia posicionam-se em diferentes sentidos. O liberalismo é 

indiferente à exigência de transparência. Na verdade, ele sente-se a vontade de 

renunciá-la se, com isso, fortalecer os direitos individuais. O mesmo se pode dizer 

em relação ao republicanismo: seus virtuosos governantes tendem a encontrar 

razões para não prestar contas de suas decisões. Entretanto, isso não ocorre com a 

democracia, que “alimenta uma ciosa preocupação com a corrupção” (O’DONNELL, 

1998, p. 47). E, levando em conta que, nas novas Poliarquias, das três correntes, é 

a democrática que se sobressai, pode-se afirmar que tende a haver baixa tolerância 

para com a falta de transparência. 

 Transparência implica em controle. Segundo O’Donnell, este pode ser exercido 

verticalmente ou horizontalmente. No primeiro caso, quem exerce o controle das 

decisões tomadas pelos líderes políticos são os cidadãos, individualmente ou 

coletivamente. No segundo caso, é exercido pelo próprio poder público, por meio de 

órgãos que supervisionam a atuação dos demais (O’DONNELL, 1998, p. 28; 40). A 

essa obrigação dos líderes políticos de prestar contas de suas decisões deu-se o 

nome de accountability.  

 De fato, para Beetham et alii (2008, p. 21), o tema do controle diminuiria sua 

importância caso fosse referido a um processo decisório a ser empreendido dentro 

de pequenos grupos ou associações, onde todos os componentes teriam igual 
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direito de fala e de voto, bem como a oportunidade de fiscalizar as ações in loco. 

Contudo, em se tratando do Estado, limitações de tempo e espaço exigem que as 

decisões sejam tomadas por representantes que agem em nome dos demais. Isso 

significa, em grande medida, o afastamento do formato da democracia direta, pois a 

população não pode exercer diretamente o controle sobre o processo de tomada das 

decisões vinculantes (decision making), mas apenas sobre aqueles que tomaram as 

decisões (os decision makers).  

 A efetividade desse controle, bem como o quão bem distribuido ele é entre os 

cidadãos individualmente e coletivamente considerados é a chave para determinar o 

quão democrático é esse sistema de representação. (BEETHAM et alii, 2008, p. 21). 

Mas não apenas isso: se falar em democracia é falar em democracia representativa, 

os mecanismos de accountability vertical crescem em importância na medida que 

são eles que oferecem ao cidadão o poder de controle sobre seus representantes e 

sobre as instituições públicas. Para Diamond e Morlino (2004, p. 6), numa 

democracia de qualidade, esse recurso deveria atenuar as dificuldades que 

emergem da mudança da democracia direta para a representativa. 

 A accountability vertical está fundamentada em duas presunções, de bases 

liberais: a primeira é que, uma vez dada aos cidadãos a oportunidade de avaliar a 

performance do governo, eles estão aptos para tanto, possuindo uma percepção 

relativamente acurada de suas necessidades e preferências. A segunda é que os 

cidadãos são os únicos juízes de seus próprios interesses e necessidades: nenhum 

terceiro pode determiná-los. Certamente, tratam-se de pressupostos questionáveis, 

pois não consideram o desequilíbrio que é causado por desigualdades em termos de 

educação e renda na percepção e defesa dos interesses e necessidades 

(DIAMOND; MORLINO, 2004, p. 6). 

 Segundo Diamond e Morlino (2004, p. 14), três atributos operacionalizam a 

accountability vertical (também chamada de accountability social): a informação 

pública (para que se possa atribuir responsabilidades); a necessidade de justificação 

por parte dos agentes públicos de suas ações e decisões; e a eventual punição 

como consequência imposta. Esta pesquisa, portanto, situa-se na esfera da 

accontability vertical especialmente no que diz respeito ao atributo da informação 

pública: sem políticas de transparência não se pode falar em accountability. 
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 Ainda que interligadas, é preciso diferenciá-las: a transparência representa 

uma abertura ao escrutínio público e ao debate, ao passo que a accountability é a 

forma a partir da qual o controle será efetivamente implementado. A transparência é 

um princípio, a accountability uma prática. A primeira possibilita a segunda. A 

primeira se realiza por meio da existência de uma mídia independente atuante e da 

edição e implementação de leis de acesso à informação pública. A segunda, por 

meio da existência de órgãos e procedimentos de fiscalização.    

 Se accountability e transparência nem sempre estiveram claramente atrelados 

à noção de democracia, hodiernamente, diz-se que sem o controle, especialmente 

aquele exercido pelos civis, não há auto-governo – que é a noção de que as 

pessoas podem, com sua participação, impactar o sistema. Essa seria, de acordo 

com Gugliano (2004, p. 275), uma das grandes inovações dos modelos de 

democracia participativa: o envolvimento dos cidadãos com a coisa pública. A ideia 

segundo a qual os cidadãos devem ultrapassar sua condição de eleitores para 

envolver-se na elaboração, execução e controle das políticas públicas romperia 

“com uma concepção tecnoburocrática de administração [...] revoluciona a idéia 

tradicional do Estado enquanto máquina burocrática e retoma a possibilidade de 

obtenção de legitimidade política através de novos canais de representação 

popular.” (GUGLIANO, 2004, p. 175). 

 Isso se reveste de uma especial importância ao levar-se em conta o fato de 

que há uma crescente preocupação com o processo de consolidação da democracia 

nos países que a adotaram: à medida que este regime foi se tornando 

predominante, passou a ser relevante falar em sua qualidade e em como avaliá-la 

(BEETHAM, et alii, 2008; DIAMOND; MORLINO, 2004). 

 Para Diamond e Morlino (2004, p. 4), qualidade, aqui, deve ser entendida em 

suas três dimensões: como o resultado de um procedimento exato e controlado, que 

é levado a termo em conformidade com métodos precisos; como algo que é inerente 

à estrutura de um produto; e pelo resultado satisfatório que produz. Assim, uma 

democracia de qualidade satisfaz as expectativas dos cidadãos, proporciona 

liberdades civis e igualdade política e oferece os meios para que os próprios 

cidadãos avaliem se o governo promove liberdade e igualdade de acordo com a lei. 

 Esse tipo de avaliação é possível quando se tem em mente que: 1) não existe 

democracia perfeita; 2) ela é um processo; 3) existem graus de democratização, de 
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forma que ela pode ser medida e suas forças e fraquezas podem ser apontadas. 

Para fazê-lo, contudo, critérios precisam ser estabelecidos (BEETHAM, et alii, 2008, 

p. 18). 

  Autores como Diamond e Morlino (2005, p. 5), assim como Beetham et alii 

(2008, p. 23) colocam a existência de transparência e mecanismos de accountability 

como indicadores da qualidade de um regime democrático, juntamente com o 

império da lei (a noção de que a lei vale para todos), a existência de meios de 

participação popular, a concorrência (eleições em sentido amplo), o respeito às 

liberdades civis e políticas e à realização progressiva de uma maior igualdade 

política, social e econômica, bem como a responsividade (a capacidade das políticas 

públicas de responderem às demandas dos cidadãos) e a solidariedade.  

  E ambas, transparência e accountability, dependem de acesso à informação 

pública (DIAMOND; MORLINO, 2005, p. 14), pois considera-se que quanto “maior o 

acesso à informação governamental, mais democráticas [são] as relações entre o 

Estado e a sociedade civil.” (JARDIM, 2001, p. 17).  

   De acordo com o Latinobarómetro5 (2015a), na América Latina, em geral, a 

percepção do cidadão quanto a sua satisfação com o regime democrático situa-se, 

numa escala de zero a 100, abaixo de 40 (em média). O Brasil, em especial, 

aparece em penúltimo lugar, com 21 pontos.  

 

Gráfico 1 – Latinobarómetro (2015): Satisfação com a Democracia na América Latina 

                                                        
5 Latinobarómetro é um estudo de opinião pública “producido por la Corporación 
Latinobarómetro, una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile (...) el estudio 
se hace en 17 países, incorporándose en el año 2004, República Dominicana, completando 
así los 18 países del mundo latinoamericano, con la excepción de Cuba (...) con muestras 
representativas del 100% de la población de cada uno de los 18 países, representando a la 
población de la región que alcanza 600 millones de habitantes (...) Latinobarómetro tiene el 
primer banco de datos de opinión en español, el primero en el hemisferio sur y el primero en 
América Latina”. (LATINOBARÓMETRO, 2013)  
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Fonte: Latinobarómetro, 2015a 

   

  No que diz respeito à percepção de corrupção, o Latinobarómetro questionou 

aos cidadãos latino-americanos se eles tinham ouvido falar de algum ato de 

corrupção nos últimos 12 meses. A percepção país a indica que o primeiro lugar é 

ocupado pelo Brasil, seguido pelo Paraguai com uma diferença de 33 pontos. Há 

uma disparidade significativa na percepção brasileira (70 pontos), quando esta é 

comparada com a percepção da América Latina, em geral (21 pontos).  
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Gráfico 2 – Latinobarómetro (2015): Gráfico de Atos de Corrupção 

 

    Fonte: Latinobarómetro, 2015a 

 

  O habitat natural da corrupção é o segredo e a opacidade. Quanto mais 

transparente e accountable o governo, menos espaço haverá para práticas escusas. 

Por esta razão, os cidadãos devem ter o direito de solicitar e receber informações 

sobre todas as funções e decisões de governo (naturalmente, excetuando-se 

aquelas que dizem respeito às questões de segurança nacional ou à vida privada 

dos cidadãos), especialmente as que dizem respeito às finanças públicas 

(DIAMOND; MORLINO, 2004, p. 21). 

  Entretanto, para entender estes números, é preciso que se leve em 

consideração o alto grau de desconfiança nos governos que os países Latino 

Americanos apresentam: 60% dos cidadãos não acreditam que há transparência. O 

Brasil encontra-se em último lugar, com 16 pontos. 
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Gráfico 3 – Latinobarómetro (2015): Percepção de Transparência no Governo 

 
Fonte: Latinobarómetro, 2015a 

   

  Há, portanto, um longo caminho a ser trilhado. Nos países que estabeleceram 

pactos em direção à transparência e à accountability, a jornada iniciou por meio da 

criação e implementação de políticas públicas de acesso e da universalização do 

direito de acesso à informação.  

 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO  

 

 Na clássica acepção de Thomas Dye (1984), política pública é qualquer coisa 

que o governo escolha ou não fazer. Ainda que muito sucinta, essa definição captura 

a grande amplitude do assunto, na medida que obriga que se analise profundamente 

tanto as decisões (as ações, o facere) quantos as omissões (as inações, o non 

facere) do poder público, bem como a forma a partir da qual este estabelece suas 

metas e como (ou se) as atinge. Jardim (2008, p. 3) chama as primeiras de políticas 

explícitas ou latentes e as segundas de “não-decisões”. 

 Segundo Jardim, há casos nos quais a não-tomada de decisão equivale a uma 

decisão: “Analisando políticas públicas de informação no Brasil, chama-nos a 

atenção, preliminarmente, a aparente falta de decisão. A ‘não-decisão’, porém, é um 
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ato de poder. É diferente da decisão que não se toma por falta de poder ou por 

inércia ou por inépcia.” (JARDIM, 2008, p. 3). 

  No Brasil, pode-se dizer que durante muitos anos políticas públicas de acesso 

à informação foram um “não-assunto” que deu espaço a um sem número de “não-

decisões”, em que pese a aprovação de legislações esparsas dentro desta temática. 

Antes mesmo da edição da LAI, já existia grande quantidade de mandamentos 

constitucionais, leis e tratados internacionais ratificados tendo como objeto o acesso.  

 No plano internacional, pôde-se verificar os seguintes diplomas legais: 

 

Quadro 1 – Tratados e Convenções em Acesso à Informação  
Tratado ou Convenção Ratificação Teor 

Declaração Universal dos 
Direitos Humanos 

 Artigo XIX - Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e 
expressão; este direito inclui a liberdade de, sem 
interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 
informações e idéias por quaisquer meios e independen- 
temente de fronteiras. 

Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos 

Decreto nº 592, de 6 de julho 
de 1992 

Artigo 19 
1. Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. 
2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse 
direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir 
informações e idéias de qualquer natureza, 
independentemente de considerações de fronteiras, 
verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, 
ou por qualquer outro meio de sua escolha. 
3. O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente 
artigo implicará deveres e responsabilidades especiais. 
Conseqüentemente, poderá estar sujeito a certas restrições, 
que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e 
que se façam necessárias para: 
a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das 
demais pessoas; 
b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a 
moral pública. 

Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos ou Pacto 
de San José da Costa Rica 

Decreto nº 678, de 6 de 
novembro de 1992 

Artigo 13 
Liberdade de pensamento e de expressão 
1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de 
expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber 
e difundir informações e idéias de qualquer natureza, sem 
considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou 
em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua 
escolha. 
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não 
pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades 
ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e 
que se façam necessárias para assegurar: 
a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 
b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da 
saúde ou da moral públicas. 
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e 
meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou 
particulares de papel de imprensa, de frequências 
radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na 
difusão de informação, nem por quaisquer outros meios 
destinados a obstar a comunicação e a circulação de idéias e 
opiniões. 
4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura 
prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, 
para proteção moral da infância e da adolescência, sem 
prejuízo do disposto no inciso 2. 
5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem 
como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que 
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constitua incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime 
ou à violência. 

Declaração Interamericana 
de Princípios de Liberdade 
de Expressão 

 Princípio 4 
O acesso à informação em poder do Estado é um direito 
fundamental do indivíduo. Os Estados estão obrigados a 
garantir o exercício desse direito. Este princípio só admite 
limitações excepcionais que devem estar previamente 
estabelecidas em lei para o caso de existência de perigo real 
e iminente que ameace a segurança nacional em sociedades 
democráticas. 

Convenção das Nações 
Unidas contra a Corrupção 

Decreto nº 5.687, de 31 de 
janeiro de 2006 

Artigo 10 
Informação pública 
Tendo em conta a necessidade de combater a corrupção, 
cada Estado Parte, em conformidade com os princípios 
fundamentais de sua legislação interna, adotará medidas que 
sejam necessárias para aumentar a transparência em sua 
administração pública, inclusive no relativo a sua organiza- 
ção, funcionamento e processos de adoção de decisões, 
quando proceder. Essas medidas poderão incluir, entre outras 
coisas: 
a) A instauração de procedimentos ou regulamentações que 
permitam ao público em geral obter, quando proceder, 
informação sobre a organização, o funcionamento e os 
processos de adoção de decisões de sua administração 
pública, com o devido respeito à proteção da intimidade e dos 
documentos pessoais, sobre as decisões e atos jurídicos que 
incumbam ao público; 
b) A simplificação dos procedimentos administrativos, quando 
proceder, a fim de facilitar o acesso do público às autoridades 
encarre- gadas da adoção de decisões; e 
c) A publicação de informação, o que poderá incluir informes 
periódicos sobre os riscos de corrupção na administração 
pública. 
Artigo 13 
Participação da sociedade 
1. Cada Estado Parte adotará medidas adequadas, no limite 
de suas possibilidades e de conformidade com os princípios 
fundamentais de sua legislação interna, para fomentar a 
participação ativa de pessoas e grupos que não pertençam ao 
setor público, como a sociedade civil, as organizações não-
governamentais e as organizações com base na comunidade, 
na pre- venção e na luta contra a corrupção, e para 
sensibilizar a opinião pública a respeito à existência, às 
causas e à gravidade da corrupção, assim como 
a ameaça que esta representa. Essa participação deveria 
esforçar-se com medidas como as seguintes: 
a) Aumentar a transparência e promover a contribuição da 
cidadania aos processos de adoção de decisões; 
b) Garantir o acesso eficaz do público à informação; 
c) Realizar atividade de informação pública para fomentar a 
intransigência à corrupção, assim como programas de 
educação pública, incluídos programas escolares e 
universitários; 
d) Respeitar, promover e proteger a liberdade de buscar, 
receber, publicar e difundir informação relativa à corrupção. 
Essa liberdade poderá estar sujeita a certas restrições, que 
deverão estar expressamente qualificadas pela lei e ser 
necessárias para: i) Garantir o respeito dos direitos ou da 
reputação de terceiros; ii) Salvaguardar a segurança nacional, 
a ordem pública, ou a saúde ou a moral públicas. 
2. Cada Estado Parte adotará medidas apropriadas para 
garantir que o público tenha conhecimento dos órgão 
pertinentes de luta contra a corrupção mencionados na 
presente Convenção, e facilitará o acesso a tais órgãos, 
quando proceder, para a denúncia, inclusive anônima, de 
quais- quer incidentes que possam ser considerados 
constitutivos de um delito qualificado de acordo com a 
presente Convenção. 

Convenção Interamericana 
Contra Corrupção 

Decreto nº 4.410, de 7 de 
outubro de 2002 

Artigo III 
Medidas preventivas 
Para os fins estabelecidos no artigo II desta Convenção, os 
Estados Partes convêm em considerar a aplicabilidade de 
medidas, em seus próprios sistemas institucionais destinadas 
a criar, manter e fortalecer: 
1. Normas de conduta para o desempenho correto, honrado e 
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adequado das funções públicas. 
Estas normas deverão ter por finalidade prevenir conflitos de 
interesses, assegurar a guarda e uso adequado dos recursos 
confiados aos funcionários públicos no desempenho de suas 
funções e estabelecer medidas e sistemas para exigir dos 
funcionários públicos que informem as autoridades 
competentes dos atos de corrupção nas funções públicas de 
que tenham conhecimento. Tais medidas ajudarão a 
preservar a confiança na integridade dos funcionários 
públicos e na gestão pública. 
2. Mecanismos para tornar efetivo o cumprimento dessas 
normas de conduta. 
3. Instruções ao pessoal dos órgãos públicos a fim de garantir 
o adequado entendimento de suas responsabilidades e das 
normas éticas que regem as suas atividades. 
4. Sistemas para a declaração das receitas, ativos e passivos 
por parte das pessoas que desempenhem funções públicas 
em determinados cargos estabelecidos em lei e, quando for o 
caso, para a divulgação dessas declarações. 
5. Sistemas de recrutamento de funcionários públicos e de 
aquisição de bens e serviços por parte do Estado de forma a 
assegurar sua transparência, eqüidade e eficiência. 
6. Sistemas para arrecadação e controle da renda do Estado 
que impeçam a prática da corrupção. 
7. Leis que vedem tratamento tributário favorável a qualquer 
pessoa física ou jurídica em relação a despesas efetuadas 
com violação dos dispositivos legais dos Estado Partes contra 
a corrupção. 
8. Sistemas para proteger funcionários públicos e cidadãos 
particulares que denunciarem de boa-fé atos de corrupção, 
inclusive a proteção de sua identidade, sem prejuízo da 
Constituição do Estado e dos princípios fundamentais de seu 
ordenamento jurídico interno. 
9. Órgãos de controle superior, a fim de desenvolver 
mecanismos modernos para prevenir, detectar, punir e 
erradicar as práticas corruptas. 
10. Medidas que impeçam o suborno de funcionários públicos 
nacionais e estrangeiros, tais como mecanismos para garantir 
que as sociedades mercantis e outros tipos de associações 
mantenham registros que, com razoável nível de detalhe, 
reflitam com exatidão a aquisição e alienação de ativos e 
mantenham controles contábeis internos que permitam aos 
funcionários da empresa detectarem a ocorrência de atos de 
corrupção. 
11. Mecanismos para estimular a participação da sociedade 
civil e de organizações não-governamentais nos esforços 
para prevenir a corrupção. 
12. O estudo de novas medidas de prevenção, que levem em 
conta a relação entre uma remuneração eqüitativa e a 
probidade no ser- viço público. 

Fonte: Controladoria-Geral da União, 2014b 

 

  Na ordem constitucional brasileira, observa-se que a Constituição de 1988 

consagrou, em diversas passagens, o direito à informação, nos seguintes termos:  

 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
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sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado; (grifamos) 

[...] 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens 
de natureza material e imaterial, tomados individualmente 
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
[...] 
§ 2 Cabem à administração pública, na forma da lei, a 
gestão da documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta a quantos dela 
necessitem. (grifo nosso) (BRASIL, 1988) 

 

O artigo 37 da referida Constutuição, consagra, o princípio da publicidade dos 

atos da administração pública, uma das bases jurídicas da exigência de 

transparência dos atos do poder público (FIGUEIREDO, 1999; SILVA, 2000; 

MELLO, 1994; MEDAUAR, 1998; PIETRO, 1997; ATALIBA, 1991):  

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência [...] 
§ 3o A lei disciplinará as formas de participação do 
usuário na administração pública direta e indireta, 
regulando especialmente: 
[...] 
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a 
informações sobre atos de governo, observado o disposto 
no art. 5o, X e XXXIII (grifo nosso) (BRASIL, 1988) 

 

No plano nacional infraconstitucional, aponta-se as seguintes normas. 

(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2014b): 

 

a. Lei nº 8.159/1991 – Instituiu a Política Nacional de Arquivos Públicos e 

Privados;  

b. Lei nº 9.507/1997 – Regulamentou o direito constitucional ao habeas 

data e seu rito processual;  

c. Emenda Constitucional nº 19/1998 – Previu o dever da Administração 

Pública em possibilitar o acesso a informações públicas;  

d. Lei Complementar nº 101/2000 – Instituiu a Lei de Responsabilidade 
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Fiscal, visando a transparência da gestão fiscal;  

e. Lei nº 10.520/2002 – Instituiu o pregão presencial e eletrônico;  

f. Decreto nº 5.482/2005 – formalizou a criação do Portal da 

Transparência do Poder Executivo Federal (operante desde 2004); 

g. Decreto nº 6.170/2007 – Criou o SICONV, sistema para regulamentar 

os convênios e contratos de repasse com órgãos e entidades públicas;  

h. Decreto nº 6.370/2008 – Eliminou a movimentação de suprimento de 

fundos e obriga a utilização do CPGF – Cartão de Pagamento do 

Governo Federal;  

i. Lei Complementar nº 131/2009 – Acrescentou dispositivos à Lei de 

Responsabilidade Fiscal;  

 

 Pode-se afirmar que a mera existência de normas tendo um determinado 

assunto como objeto não operacionaliza uma política pública. Tal ocorre tendo em 

vista que estas envolvem, além do aspecto legal, um ‘’conjunto de planos e 

programas de ação governamental voltados à intervenção no domínio social por 

meio dos quais são traçadas as diretrizes e metas a serem fomentadas pelo Estado” 

(SOUZA, 2006, p. 3). Em relação às políticas públicas, ‘’política não é sinônimo 

apenas de leis e pública não pode ser traduzida somente por governo (...) mas sim 

uma construção coletiva que tem como atores não só o governo, mas a sociedade 

como um todo.’’ (SOUZA, 2006, p. 2-3). 

  Há, segundo Gonzáles de Gómez (2012, p. 31), um chamamento para que a 

sociedade civil, entendida aqui como expressão organizada das plurais formas de 

vida, seja requerida a “desempenhar algum papel, em figuras distributivistas ou 

compensatórias visando à democratização da informação”. Desta forma, políticas 

públicas  

 

[…] revelam a construção de um quadro normativo de 
ações envolvendo Estado e Sociedade Civil. Como tal, 
trata-se de um quadro susceptível de indagações sob um 
processo permanente de redefinição da estrutura e dos 
limites dos campos políticos. Uma política pública é 
necessariamente um processo dinâmico sujeito a 
alterações diversas. Por isso, a importância da sua 
avaliação por distintos atores, de forma a favorecer as 
inevitáveis modificações que sobre ao longo do tempo. A 
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existência de textos legais que regulem uma atividade 
governamental não basta para identificarmos uma política 
pública (JARDIM, 2008, p. 3). 

 

 Interessa para fins desta pesquisa, as políticas de acesso à informação 

pública, cujo aspecto normativo está representado pela LAI. Entretanto, as políticas 

de transparência pública também serão consideradas no processo de análise. No 

Brasil, tanto as políticas de acesso à informação quanto as de transparência pública 

se configuram de modo que as primeiras, que visam à melhoria da gestao pública 

em geral, são mais amplas que as últimas (focadas em aspectos fiscais e 

orçamentários. Na verdade, elas possuem, em comum, pontos fundamentais 

especialmente no que diz respeito ao combate à corrupção6.  

 Entende-se, aqui, acesso à informação pública como parte essencial de um 

governo que se propõe a ser transparente: é o direito que tem toda pessoa de 

receber informações em poder do Estado. Evidentemente, esse direito não engloba 

dados privados dos cidadãos nem assuntos que digam respeito à segurança 

nacional. Entretanto, esses limites ao acesso só são considerados legítimos se 

delimitados e estabelecidos por lei (MARTINS, 2011, p. 233). Para Martins (2011, p. 

233), o mesmo direito é designado por diferentes termos: “liberdade de informação, 

direito à informação, direito de saber e acesso à informação. Todos esses termos se 

referem a um direito-chave e estratégico para a realização de muitos outros direitos 

humanos”. No Brasil, uma norma foi editada para garantir esse direito: a LAI, 

publicada no ano de 2011.  

  

2.4  A LAI COMO MARCO LEGISLATIVO DO ACESSO À INFORMAÇÃO NO 
BRASIL  

 

Considerada um marco importante e significativo na direção de uma relação 

mais transparente entre o Estado brasileiro e a sociedade civil, a LAI revogou 

normas e artigos anacrônicos e conflituosos entre si relativos ao acesso às 

informações de natureza pública.7  

                                                        
6 Argumentos esclarecidos no item a seguir. 
7Nesse sentido, ver, por exemplo, a Lei nº 1.111, de 05/05/2005, bem como os arts. 22 a 24 
da Lei nº 8.159, de 08/01/1991 (também denominada “Lei de Arquivos”). 
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A citada lei aponta os procedimentos a serem observados pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a 

informações. Isso inclui os órgãos públicos integrantes da administração direta dos 

três Poderes (além dos Tribunais de Contas e Ministério Público), autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades 

privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos (ainda que a publicidade 

a que estejam submetidas só alcance a parcela dos recursos públicos recebidos e 

sua destinação) (BRASIL, 2011). 

 Conforme destacado pela literatura sobre a LAI, trata-se de uma norma 

ambiciosa para os padrões brasileiros. Uma de suas diretrizes decreta justamente o 

contrário do que se está acostumado a vivenciar no trato com os órgãos estatais: o 

acesso deve ser a regra; e o sigilo, a exceção.  

Outras diretrizes que devem ser cumpridas pelo poder público seriam: 

antecipar-se ao cidadão, divulgando informações de interesse público 

independentemente de sua solicitação; fazer uso das tecnologias da informação 

para se comunicar com o cidadão; fomentar o desenvolvimento da cultura de 

transparência e de controle social da administração pública. Ademais, a LAI 

determina que o acesso deva ser franqueado mediante “procedimentos objetivos e 

ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.” (BRASIL, 

2011). 

  É possível afirmar que esta norma possui duas dimensões. A primeira é aquela 

que obriga o Estado a fornecer informações públicas de forma espontânea, sem que 

o cidadão precise provocá-lo para tanto (transparência ativa). A segunda determina 

que o Estado deve se preparar para receber requerimentos de pedido de acesso à 

informação do cidadão e, quando for o caso, conceder o acesso (transparência 

passiva).  

  Em ambos os casos o Estado possui um papel a desempenhar. No primeiro 

caso, deve promover a divulgação – em local de fácil acesso, utilizando todos os 

meios e instrumentos legítimos que dispuser (inclusive a internet, em municípios 

com mais de 10.000 habitantes) – do seguinte rol mínimo de informações:  
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Art. 8°, § 1° [...] 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). 

 

  No segundo caso, o Estado deve preparar-se para receber pedidos de 

informação. Isto significa que ele deve assegurar:  

 

Art. 6° - [...] I - gestão transparente da informação, 
propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; II - 
proteção da informação, garantindo-se sua 
disponibilidade, autenticidade e integridade; e III - 
proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, 
observada a sua disponibilidade, autenticidade, 
integridade e eventual restrição de acesso. (BRASIL, 
2011). 

 

  Quando se fala em transparência, os adjetivos “ativo” e “passivo” referem-se ao 

papel do Estado: na primeira hipótese, ele deve agir sem provocação para promover 

a transparência (deve ser, portanto, “ativo”), ao passo que na segunda, quem é ativo 

é o cidadão, que é quem deve praticar a ação de ir em busca da informação, ao 

passo que o Estado deve estar apto para atendê-lo (sua postura, assim, seria 

“passiva”).  

  A disponibilização exaustiva de informações via transparência ativa é algo 

bastante incentivado, pois 

 

[...] gera benefícios tanto para o cidadão, que com o 
acesso prévio à informação não precisa acionar os 
órgãos e entidades públicas e esperar o tempo 
necessário para a resposta, quanto para a Administração, 
pois gera economia de tempo e recursos. Quanto mais 
informações são disponibilizadas de forma ativa, menor 
será a demanda de pedidos de informação 
(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2013b, p. 15). 



40 
 

   

  Como a LAI é uma norma federal – vinculando a seus preceitos União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios (bem como seus respectivos poderes) – cabe 

aos entes federativos definirem regras específicas em legislação própria, obedecidas 

as normas gerais estabelecidas por ela (BRASIL, 2011).  

  No Estado da Bahia, a LAI foi regulamentada por meio da Lei nº 12.618/2012 

(BAHIA, 2012); no âmbito dos municípios objeto desta pesquisa, apenas Salvador 

(Lei nº 8.460/2013) (SALVADOR, 2013), Alagoinhas (Lei nº 2.177/2012) 

(ALAGOINHAS, 2012) e Itabuna (Decreto nº 10.651/2013) (ITABUNA, 2013) o 

fizeram. Entretanto, todos os municípios devem proceder à regulamentação do 

acesso nos respectivos territórios. Ademais, no que se refere à transparência ativa, 

existe a obrigatoriedade de que toda cidade com mais de 10.000 habitantes 

disponibilize online o já citado rol mínimo de informações.  

  Ao analisar o § 1° do artigo 8° da LAI, verifica-se, contudo, que muitas das 

informações alí exigidas (especialmente os incisos II, III, IV) já tinham sido objeto de 

demanda pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Em verdade, até o advento da 

LAI, a transparência na administração pública, no Brasil, era considerada mais 

propriamente uma forma de prevenção à corrupção e ao mau uso dos recursos 

públicos, estando circunscrito às informações de natureza fiscal, regulada pela Lei 

Complementar nº 101/2000 (chamada de “Lei de Responsabilidade Fiscal”) e as 

alterações trazidas pela Lei Complementar nº 131/2009, nos seguintes termos: 

 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão 
fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive 
em meios eletrônicos de acesso público: os planos, 
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; [...]       
Parágrafo único. A transparência será assegurada 
também mediante:  
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;  
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; 
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III – adoção de sistema integrado de administração 
financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de 
qualidade [...] 
Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do 
parágrafo único do art. 48, os entes da Federação 
disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o 
acesso a informações referentes a:  
I – [...] despesa [...] 
II – [...] receita [...] 
Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder 
Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, 
no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico 
responsável pela sua elaboração, para consulta e 
apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. 
Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá 
demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências 
financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social [...]. (grifo 
nosso) (BRASIL, 2000). 

 

  O caput do artigo 48, ao exigir ampla divulgação das informações públicas de 

natureza fiscal (inclusive em meios eletrônicos de acesso público), fez surgir as 

Páginas de Transparência Pública (“Portal da Transparência”), com objetivo de 

divulgar as despesas realizadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública. 

De acordo com a Portaria Interministerial nº 140/2006: 

 

Art. 2º - Os órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal deverão manter em seus respectivos sítios 
eletrônicos na rede mundial de computadores página 
denominada “Transparência Pública”, tendo por conteúdo 
mínimo as informações previstas nesta Portaria. 
[...] 
Art. 7º - As páginas de Transparência Pública conterão 
informações sobre a execução orçamentária e financeira, 
licitações, contratos, convênios, despesas com 
passagens e diárias dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal direta e indireta, além de 
outros conteúdos que vierem a ser estabelecidos [...]. 
(grifo nosso) (BRASIL, 2006) 

 

  Desta forma, os entes federativos já eram obrigados, por força da LRF e da Lei 

Complementar nº 131/2009, a disponibilizar na internet parte das informações 

exigidas pela LAI. Contudo, tais informações enfatizavam aspectos orçamentários 

(receitas e despesas públicas, lato sensu). Assim, quando da edição da LAI, a noção 

de transparência não era inédita, mas foi, contudo, ampliada para abranger também 
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“a melhoria da gestão pública e da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.” 

(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2013a). 

 Contudo, os brasileiros sabem por experiência que o fato de uma lei estar em 

vigor não significa, necessariamente, que está sendo cumprida. Há grandes desafios 

que uma norma precisa ultrapassar para que seja eficaz. Há sempre o risco de uma 

lei, por mais bem-intencionada que tenha sido sua criação, resultar em letra morta.  

   Ao analisar o discurso oficial, a implementação da LAI deve ser considerada 

um sucesso. Em matéria sobre o primeiro aniversário da LAI, publicada no site da 

CGU, o ministro-chefe Jorge Hage afirmou seu “êxito inquestionável, fruto do esforço 

e trabalho de servidores, do Governo Federal e de toda a sociedade” 

(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2013c). Segundo o ministro-chefe, mais de 

95% dos pedidos feitos aos órgãos do Governo Federal no período teriam sido 

respondidos. O percentual de recursos teria ficado em cerca de 7%, o que foi 

considerado indicativo de “um alto grau de satisfação com as respostas.” 

(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2013c). 

  Um retrato diferente foi apresentado pela grande imprensa, ao afirmar que, 

muito embora o governo estivesse propagando um alto percentual de resposta aos 

requerimentos feitos pelos cidadãos com base na LAI, isso não equivaleria a dizer 

que os pedidos foram atendidos. Isto porque, ‘’na prática, o governo tem lançado 

mão de dispositivos da própria lei para negar o acesso, alegando falta de precisão, 

amplitude ou simplesmente indeferindo os pedidos sem maiores explicações.” 

(RANGEL; BONIN, 2013, p. 65). E conclui: 

 

Um diagnóstico feito pela organização não 
governamental Artigo 19 a partir de respostas a 140 
pedidos de informação apresentados aos governos atesta 
esse quadro: a maior parte não foi atendida 
adequadamente. ‘As estatísticas só servem ao discurso 
publicitário‘, critica Ana Malin, coordenadora do 
Observatório de Gestão da Informação da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Diz Gil Castello Branco, 
presidente da ONG Contas Abertas: ’a cultura do secreto, 
do sigiloso, está enraizada no Brasil, e não vai ser uma 
lei que vai conseguir mudar tudo de repente. É preciso 
mudar a consciência de nossas autoridades’ (RANGEL; 
BONIN, 2013, p. 67). 
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 Percebe-se, ademais, que o que essas reportagens estão avaliando é a 

transparência ativa. Normas como a LAI, que possuem uma dimensão passiva, 

precisam ter seu sucesso ou fracasso avaliado por métricas que levem essa 

característica em consideração. Nesse sentido, já existem organizações como a 

ARTIGO19 que analisam  

 

o grau de cumprimento das solicitações de informação; a 
satisfação que as respostas dadas geraram quanto aos 
pedidos feitos; o envio das respostas dentro do prazo 
previsto em lei; a capacidade dos órgãos públicos de 
responder às demandas; a oferta de informações de 
forma proativa no site dos órgãos; a implementação de 
Serviços de Informação ao Cidadão (SICs físicos e e-
SICs); as medidas de promoção adotadas para a LAI 
(ARTIGO19, 2014, p. 7). 

 

 A ARTIGO19 está, portanto, avaliando a transparência passiva da 

administração pública em função dos cidadãos que foram em busca das 

informações. O que não mensura é a competência (eficácia) da LAI em “transformar” 

cidadãos em sujeitos informativos, pois esse é um fenômeno que não será medido 

em função de pedidos de acesso. Ele se configura num momento, poder-se-ia dizer, 

pré-institucional e diz algo sobre a relação do cidadão com a dimensão informacional 

do Estado.  

 Além da questão da legalidade e da disponibilidade da informação, “tanto 

transparência quanto acesso envolvem problemas que o direito de acesso, ou seja, 

a permissão concedida por lei ao cidadão para acessar a informação pública, não é 

capaz de resolver.” (BATISTA, 2010, p. 226). A lei é condição necessária, mas 

insuficiente. Segundo Batista (2010, p. 226), os desafios a serem enfrentados seriam 

físicos (precariedade dos registros), intelectuais (a população não compreende a 

linguagem dos documentos públicos) e comunicacionais (o fluxo informacional entre 

Estado e sociedade é ineficaz).  

 A esses limites, acredita-se poder adicionar o desafio de possuir uma lei de 

acesso num país onde a administração pública sempre tendeu à opacidade, o que 

enseja questionamentos acerca da possibiidade de eficácia desta norma.  
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2.5  COMO AVALIAR UMA POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA  

 

 O que faz uma política de transparência ser eficaz? É o que buscam responder 

Archon Fung et alii (2007) por meio de um estudo elaborado sob o ponto de vista 

daqueles que as criam e implementam. A pesquisa destes autores, contudo, não 

possui como foco a análise da eficácia da legislação que regulamenta o direito de 

acesso em sentido amplo (que no Brasil, é chamada de Lei de acesso à Informação 

e, nos Estados Unidos – locus da análise do referido estudo – de Freedom of 

Information Act), mas sim políticas de acesso à informação criadas para iluminar 

setores específicos das esferas política e econômica (por exemplo, relativas às 

finanças corporativas, rotulagem nutricional obrigatória, segurança do trabalho, 

dentre outras). Entretanto, em que pesem tais considerações, acredita-se ser 

possível extrair desta análise pontos relevantes para esta investigação. 

 Os autores iniciam o estudo fazendo referência à política de divulgação do 

nível de higiene dos restaurantes da cidade de Los Angeles. Ali, os donos deste tipo 

de estabelecimento são obrigados a ostentar em suas vitrines um cartaz contendo 

um código alfabético que varia de “A” à “C”. Trata-se do resultado da última visita do 

órgão equivalente à vigilância sanitária. Desta forma, basta que os possíveis clientes 

olhem para o estabelecimento onde pretendem comer para saberem o quão limpo 

este é considerado pelo Estado, podendo incorporar essa informação como critério 

para a tomada de decisão acerca de onde comer (FUNG et alii, 2007, p. 50). 

 Tal política teve amplo impacto: donos de restaurantes receberam grande 

incentivo para melhorar seus hábitos de higiene; pesquisas mostraram um aumento 

significativo de receita nos estabelecimentos com maiores notas (bem como 

diminuição naqueles que receberam menores notas); verificou-se, ainda, queda nos 

internamentos causados por intoxicação alimentar. Esta política foi considerada um 

exemplo de sucesso, de utilidade para as pessoas em seus processos cotidianos de 

tomada de decisão (FUNG et alii, 2007, p. 50). 

 Políticas de transparência são também normas. Ainda que não possam ser 

resumidas apenas a seu aspecto legal, visam engendrar uma complexa reação em 

cadeia tendo como objetivo alterar o comportamento dos indivíduos e das 

organizações, de maneira considerada pelos legisladores como sendo aquelas que 



45 
 

melhor servem ao interesse público (FUNG et alii, 2007, p. 50). Em geral, visam 

reparar a assimetria informacional com o objetivo de reduzir riscos e melhorar 

serviços (FUNG et alii, 2007, p. 54). 

 Todavia, simplesmente colocar informações em domínio público não é garantia 

de que serão úteis nem de que, quando o forem, serão manejadas com sabedoria, 

pois a resposta dos indivíduos e dos grupos sociais à informação não pode ser 

desvinculada dos seus interesses, desejos, recursos, capacidades cognitivas e 

contextos. É possível, por exemplo, ignorar a informação, entendê-la errado ou usá-

la para fins contrários aos interesses públicos.  

 Se e como uma informação será usada para estes fins dependerá de sua 

incorporação numa rede de compreensão, ação e resposta que possui dois atores 

principais: o divulgador/discloser (aquele que é obrigado a fornecer informação e 

cujo comportamento o legislador espera que mude) e o usuário (aquele que recebe 

a informação e cuja escolha o legislador espera melhorar) (FUNG et alii, 2007, p. 

53). 

 Para os autores, disclosers e usuários estão ligados por um ciclo conceitual 

que começa com o fornecimento da informação pelos primeiros aos segundos. 

Dentro deste modelo, usuários buscariam informações consideradas relevantes 

(aquelas que afetariam suas percepções sobre os produtos/serviços) e, por sua vez, 

agregariam essas informações em seus processos decisórios (FUNG et alii, 2007, p. 

53). 

 Desta forma, questiona-se: como uma informação passa a ser integrada às 

decisões dos usuários? Dependerá de se e como os indivíduos reagem a uma 

informação que, por sua vez, vincula-se ao quão fácil esta consegue se encaixar na 

maneira a partir da qual estes tomam decisões no dia a dia. Evidentemente, as 

pessoas buscam agir racionalmente para fazer valer seus objetivos. Entretanto, não 

procuram toda a informação necessária para fazerem as melhores escolhas (pois 

atenção e tempo são bens escassos). Busca-se, apenas, tomar decisões boas o 

suficiente. Desta forma, apenas uma informação que consiga penetrar nessa severa 

economia decisória afetará os cálculos e ações dos usuários. Assim, políticas de 

transparência alterarão as decisões dos usuários apenas quando fornecerem 

informações pertinentes que possibilitem às pessoas melhorarem substancialmente 

suas escolhas sem impor custos adicionais significativos. Quando uma informação 
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se torna parte dos processos de tomada de decisão cotidiana, diz-se que foi 

integrada nas decisões dos usuários (FUNG et alii, 2007, p. 55). 

 Mas, o que determina se uma informação será ou não integrada ao processo 

de tomada de decisão do usuário? Segundo o estudo, acredita-se que existam três 

fatores relevantes para tanto: a) o valor que a informação possui para o usuário; b) a 

compatibilidade desta com os processos de tomada de decisão do usuário; c) a 

inteligibilidade da informação (FUNG et alii, 2007, p. 55). 

 No que diz respeito ao valor da informação para o usuário, o estudo indica que: 

a maioria das pessoas precisa perceber que a informação será valiosa para atingir 

seus objetivos (FUNG et alii, 2007, p. 55); usuários que acreditem saber tudo sobre 

o objeto de uma política de transparência irão ignorar os dados por elas gerados; o 

mesmo ocorrerá se os usuários acreditarem que suas possibilidades de escolha não 

são significativas (FUNG et alii, 2007, p. 56); o custo de adquirir e usar a nova 

informação deve ser baixo o suficiente para justificar o esforço dos usuários (FUNG 

et alii, 2007, p. 56). 

 No que tange à questão da compatibilidade da informação com os processos 

cotidianos de tomada de decisão dos indivíduos, a pesquisa aponta o que se segue:  

compatibilidade pressupõe forma simplificada de disponibilização da informação (por 

exemplo, o uso de um sistema de classificação para fazê-lo) e atenção ao tempo e 

ao local onde ela será disposta (o ideal é que isso seja feito na hora e no local onde 

os usuários estão acostumados a tomarem suas decisões) (FUNG et alii, 2007, p. 

56-57). 

 Por sua vez, o estudo indica que uma informação é considerada inteligível 

quando os usuários têm a capacidade de relacioná-la às suas escolhas. A 

complexidade das informações, muitas vezes, torna-se uma barreira à compreensão 

(FUNG et alii, 2007, p. 58), de forma que políticas de transparência que produzem 

mais complexidade e dados desagregados serão compreensíveis apenas por 

usuários detentores de conhecimentos mais sofisticados/específicos (essa situação 

pode ser contornada caso exista um sindicato ou órgão de representação coletiva 

que atue como “tradutor”), mas não pela população em geral (FUNG et alii, 2007, p. 

62). 
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 Em seguida, a pesquisa inverte o objeto da pergunta anterior: como uma 

informação (neste caso, a resposta dos usuários a suas ações) passa a ser 

integrada às decisões dos disclosers? Uma política de transparência só será efetiva 

se estes também alterarem suas decisões e ações. Da mesma forma que acontece 

em relação aos usuários, aumentará a probabilidade disso ocorrer se: a) a 

informação for útil para seus objetivos; b) ela for compatível com seus processos de 

tomada de decisão; c) a informação for inteligível para os disclosers (FUNG et alii, 

2007, p. 65-66). 

 No que concerne à utilidade da informação, tem-se que, para uma informação 

integrar-se às decisões dos disclosers, as ações dos usuários precisam afetar os 

interesses destes agora ou no futuro. Se a resposta dos usuários à informação não 

os afetar diretamente, seu comportamento provavelmente não mudará. Ademais, o 

comportamento do usuário apenas será relevante para os disclosers caso estes 

acreditem que possuem escolha sobre como reagir (FUNG et alii, 2007, p. 66). 

Disclosers tendem a investir mais tempo e esforço quando percebem que podem 

ganhar da concorrência ou evitar danos à sua reputação (FUNG et alii, 2007, p. 67). 

 No que se refere à compatibilidade, o estudo indica que as respostas dos 

usuários terão maior probabilidade de serem integradas às decisões dos disclosers 

se forem compatíveis com as formas que eles recebem, processam informação e 

agem (FUNG et alii, 2007, p. 67). 

 Com relação à inteligibilidade, a pesquisa aponta que as respostas dos 

usuários precisam ser compreensíveis para os disclosers (FUNG et alii, 2007, p. 67). 

É relativamente comum que eles compreendam mal as respostas dos usuários. 

Entretanto, quanto mais os disclosers tiverem a perder e quanto maior a habilidade 

destes de discernirem mudanças nos usuários por conta das políticas de 

transparência, maior a probabilidade deles integrarem as políticas de transparência 

a suas decisões (FUNG et alii, 2007, p. 68). 

 Tanto usuários quanto disclosers podem integrar informação nos seus 

processos rotineiros de tomada de decisão, mas decidirem, no final das contas, que 

a nova informação não justifica a alteração de suas decisões. Isso ocorre, 

essencialmente, por conta de dois motivos: a) falta de congruência entre os objetivos 

dos legisladores, usuários e disclosers; b) interpretação errada da informação por 
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usuários e disclosers (e isso normalmente ocorre por conta de viéses cognitivos) 

(FUNG et alii, 2007, p. 68). 

 No que concerne à congruência dos objetivos, o estudo afirma que políticas de 

transparência tendem a ser mais efetivas quando atingem objetivos consistentes 

com os interesses públicos, criando pressão para encorajar/forçar os disclosers a 

agirem de acordo com estes. Entretanto, é importante salientar que a congruência 

entre os objetivos dos legisladores, usuários e disclosers não é necessária para que 

um sistema de transparência seja efetivo. O essencial é que ocorra entre os 

objetivos das políticas de transparência e as mudanças de comportamento de 

usuários e disclosers. No melhor dos casos, políticas de transparência fazem com 

que os usuários atuem de forma que obrigue os disclosers a caminharem em 

direção ao interesse público ao tempo em que buscam atingir seus próprios 

objetivos (FUNG et alii, 2007, p. 73). 

 No que se refere às interpretações imprecisas da informação, a pesquisa 

sugere que elas podem causar danos na eficácia de tais políticas. Algumas dessas 

interpretações equivocadas podem ser resultantes de erros e cognição. Outras, da 

falha em compreender as implicações científicas da informação ou a métrica 

utilizada. Ademais, a habilidade de usar e entender certo tipo de informação de risco 

varia com idade, educação e outros fatores sócio-econômicos (FUNG et alii, 2007, p. 

73).  

 Levando em consideração as análises postas acima, a pesquisa de FUNG et 

alii retoma a pergunta: como se pode mensurar a eficácia de uma política de 

transparência? Dito de outra forma: quão bem uma política de transparência agrega 

a lógica do ciclo de ação e incorpora com sucesso uma nova informação nas rotinas 

dos usuários e dos disclosers? Com base nestes critérios, o estudo indica que tais 

políticas podem ser categorizadas da seguinte forma:  

 1) “Políticas de transparência plenamente eficazes”: são aquelas que 

conseguem alterar significativamente o comportamento da maioria dos usuários e 

disclosers na direção desejada pelas políticas, tendo sido incorporadas ao processo 

decisório tanto dos primeiros quanto dos segundos (FUNG et alii, 2007, p. 74); 

 2) “Políticas de transparência moderadamete eficazes”: trata-se daquelas que 

lograram alterar o comportamento de parte significativa dos usuários e disclosers na 
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direção desejada (elas foram incorporadas ao processo decisório de grupos mais 

limitados de usuários e/ou disclosers), eventualmente podendo ter produzido 

consequências indesejadas (FUNG et alii, 2007, p. 77); 

 3) “Políticas de transparência ineficazes”: referem-se àquelas que não 

obtiveram sucesso em alterar os comportamentos de usuários e disclosers ou o 

fizeram em direções não desejadas (FUNG et alii, 2007, p. 77). 

 Evidentemente, nem todos os aspectos da pesquisa conduzida por Fung et alii 

podem ser transpostos para analisar uma política de transparência em sentido 

amplo como a proposta pela LAI, até mesmo pelo fato de que nem sempre a relação 

discloser versus usuário pode ser utilizada para iluminar a relação Estado versus 

cidadão, que possui suas especificidades. Contudo, trata-se de um estudo que 

coloca o divulgador e o usuário em patamar de importância equivalente, possui o 

interesse público como balizador e apresenta um (saudável) ceticismo ao afirmar 

que a mera disponibilização da informação não é o bastante. Desta forma, decidiu-

se por incluí-la na presente investigação, onde, ao final, retomar-se-á esta análise. 
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3  DO IMPÉRIO DA LEI 

 

 O chamado “Rule of Law” é considerado um conceito de difícil definição e 

tradução: significaria “governo da lei”? “Regra do direito”? “Império da lei”? Todas 

essas traduções são válidas, contudo, consagrou-se a última delas como sendo a de 

uso comum, ao menos na área jurídica. Na base do “Império da Lei” encontra-se 

uma experiência político-cultural essencialmente inglesa, com fundamento medieval, 

que afirma “a igualdade dos cidadãos ingleses perante a lei e combatia todo arbítrio 

do Governo que lesasse seus direitos legais. ” (BOBBIO et alii, 2004, p. 152). 

 Ao contrário da Europa Continental, onde o Direito Romano levou à união entre 

Estado e o Direito, os ingleses desconheciam o conceito de Estado, usando antes o 

de Governo (que englobava as funções executiva e legislativa), que deveria estar 

subordinado ao direito (função judiciária) (BOBBIO et alii, 2004, p. 152). 

 Assim, nos países cujo sistema legal é o de matriz romana, o “Rule of Law” é 

comumente considerado como sinônimo de “Estado de Direito”, isto é, de um Estado 

que opera tendo como base e como limite a lei. Em muitos sentidos, o “Rule of Law” 

desenvolveu-se paralelamente aos movimentos liberais que se estruturaram na luta 

por um Estado limitado contra o Estado absoluto.  

 De modo semelhante, entende-se por liberalismo uma teoria, uma doutrina, um 

programa e uma prática, mas antes de tudo, é uma atitude, “uma predisposição do 

espírito para encarar numa certa perspectiva os problemas postos ao homem pela 

organização da sociedade”, e está “indefectivelmente ligado à ideia de liberdade.” 

(BURDEAU, 1979, p. 9). 

 Desta forma, este movimento teria como ponto de partida a reivindicação das 

liberdades individuais (especialmente civis e políticas). Elas deveriam ser garantidas 

por uma sociedade política onde as leis fossem criadas de forma abstrata e 

impessoal e aplicadas por autoridades competentes, tudo isso tendo como 

fundamento a igualdade formal (O’DONNEL, 2005, p. 33). Ademais, o liberalismo 

originou o culto à lei como expressão da razão (de acordo com os ideais iluministas) 

e da vontade do povo (conforme os revolucionários franceses de 1789), numa 

síntese que a definia como sendo “a razão humana manifestada pela vontade geral.” 

(BURDEAU, 1979, p. 60). 
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 Limitar o poder do Estado é uma exigência permanente do liberalismo. E, ao 

fazê-lo, acaba-se por reconhecer a existência de uma esfera de comportamentos 

que seriam por natureza livres, localizados fora do alcance do soberano, alterando 

sobremaneira a relação dos indivíduos com a autoridade política: de súdito, passou-

se a cidadão.  

  Cidadania é uma forma de subjetivação que tem seu fundamento na ideia de 

indivíduo, daquele ser humano independente (que conquistou a liberdade negativa) 

e autônomo (que conquistou a liberdade positiva) que, potencialmente, pode 

transformar-se em sujeito (FIGUEIREDO, 1995, p. 30). Elevando-se a esta condição, 

o indivíduo “atingiria um nível de regularidade, uniformidade e unidade que reduz ou 

mesmo elimina todas as diferenças qualitativas que definem as pessoas e toda mera 

multiplicidade de indivíduos.” (FIGUEIREDO, 1995, p. 36).  Ao sujeito caberia tornar 

o mundo da modernidade habitável, controlável e previsível, o que implica numa 

total autonomia, em assenhorar-se plenamente da própria vontade, dominando-a.   

 Longe de ser uma ideia abstrata e distante, a noção de “Império da Lei” faz 

parte da vida cotidiana: em parte, é este conceito que permite dirimir os conflitos 

sociais sem que se precise recorrer à vingança privada. 

 Hodiernamente, existem organizações empenhadas em avaliar o alcance e 

efetividade do “Rule of Law” por meio das experiências e percepções do cidadão 

comum no mundo inteiro. A intenção dessas pesquisas é identificar os pontos fortes 

e fracos dos países na promoção do “Império da Lei”, bem como o de fomentar 

políticas que o fortaleçam (WORLD JUSTICE PROJECT, 2015, p. 10). Ademais, 

conforme já se apresentou, o mesmo pode ser considerado um dos fundamentos da 

qualidade da democracia (DIAMOND; MORLINO, 2004, p. 9). 

 Nesta perspectiva, o World Justice Project (2016, p. 15), considera que o 

“Império da Lei” estrutura-se em quatro princípios: 1) limitação da atuação dos 

agentes públicos pela lei; 2) clareza, estabilidade e justeza das leis, as quais são 

aplicadas com equidade, protegendo direitos fundamentais; 3) acessibilidade, 

eficiência e justeza do processo pelo qual as normas jurídicas são promulgadas, 

administradas e executadas; e 4) a justiça é entregue em tempo útil pelos 

representantes, que são neutros, competentes, éticos e independentes. 
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 Ainda segundo o World Justice Project (2015, p. 11-12), oito fatores 

caracterizariam o “Rule of Law”, quais sejam: 

 

a. Limite aos agentes públicos: os que governam estão submetidos à lei?; 

b. Ausência de corrupção: existem regras claras contra suborno, tráfico de 

influência, roubo de recursos públicos?; 

c. Governo aberto: o governo divide informações, empoderando o cidadão 

tanto durante o processo de tomada de decisão quanto na 

eventualidade de responsabilização do poder público por suas 

decisões?;  

d. Direitos fundamentais: o Estado está comprometido com sua proteção?; 

e. Ordem e segurança: quão bem a sociedade protege as pessoas?;  

f. Aplicação da lei: as leis existentes são efetivamente aplicadas?;  

g. Justiça Comum: o cidadão consegue resolver suas querelas 

pacificamente?; 

h.  Justiça Criminal: o sistema consegue reparar injustiças e aplicar 

medidas contra indivíduos por crimes contra a sociedade?  

  

 O World Justice Project realizou uma pesquisa no Brasil. O resultado obtido foi 

de uma pontuação de 0,54, em uma escala de (0) zero à (1) um, colocando o Brasil , 

em 46o no ranking dos 102 (cento e dois) países pesquisados8. Levando-se em 

conta apenas os países da América Latina, o Brasil ocupa a quinta posição, atrás do 

Uruguai (0,71), Costa Rica (0,68), Chile (0,68) e Jamaica (0,56). (WORLD JUSTICE 

PROJECT, 2015, p. 20-21). 

 Para os fins da referida pesquisa, dois fatores são mais relevantes, quais 

sejam: o governo aberto e a aplicação das leis. Em relação ao primeiro, o Brasil 

ocupa a 38a posição neste ranking, pontuando 0,56, em uma escala de zero à um9.  

                                                        
8 A Dinamarca obteve primeiro, com a pontuação de 0,87. E, a Venezuela, em último lugar, 
com 0,32. 
9 A Suécia obteve primeiro lugar, com a pontuação de 0,81 e, o Zimbábue, em último lugar, 
com 0,32. 
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 Quanto ao segundo, tem-se que o World Justice Project não fez sua 

mensuração em separado, entretanto, a dimensão da aplicação da lei nos interessa 

sobremaneira, na medida em que nos remete à questão da eficácia das normas 

jurídicas.  

 

3.1  DA EFICÁCIA DAS NORMAS JURÍDICAS 

 

 Segundo Tyler (2006, p. 3), eficácia é a adequação do comportamento do 

cidadão à lei. As autoridades sabem que a chave para a eficácia é a sua capacidade 

de fazer leis que serão seguidAS pelo público. Ademais: 

 

 A existência de regras conhecidas e universais é um dos 
pressupostos do Estado de direito, na medida em que 
tais regras organizam as sociedades e condicionam o 
comportamento dos atores sociais, garantindo 
previsibilidade. A forma como essas regras são 
construídas e respeitadas é parte integrante da definição 
de Estado de direito, assim como define o grau de sua 
efetividade. Dito de outra forma, o desrespeito às regras 
indica a fragilidade da democracia de uma forma geral. 
Nesse sentido, saber se as regras são cumpridas é uma 
das formas de avaliar a consistência do Estado de direito 
e das suas instituições (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 
2015, p. 3). 

 

 Duas perspectivas podem ser levadas em conta: 

 A primeira é a perspectiva instrumental sobre por que as pessoas obedecem à 

lei. E, o que fazem para responder às mudanças nos incentivos e sanções, 

efetuando julgamentos sobre ganhos e perdas resultantes de diferentes tipos de 

comportamento. Por exemplo, o aumento da severidade e certeza da punição por ter 

cometido um crime tem sido frequentemente visto como uma forma eficaz de reduzir 

suas taxas de ocorrência (TYLER, 2006. p. 3). 

 A segunda é a perspectiva normativa. A preocupação, aqui, é com a influência 

do que as pessoas consideram como justo e moral em oposição ao seu próprio 

interesse: pode-se escolher obedecer a lei por considera-la justa e legítima (TYLER, 

2006. p. 3). 
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 Do ponto de vista das autoridades, a adesão voluntária à lei tem uma série de 

vantagens. Se policiais e juízes precisam obrigar o público a obedecer ao ameaçar 

ou usar a força, eles são obrigados a gastar enormes quantidades de recursos. A 

adesão custa muito menos. Contudo, essa perspectiva normativa implica em 

focalizar as normas internalizadas das pessoas, sugerindo a necessidade de 

explorar o que os cidadãos pensam e entender seus valores. A perspectiva 

instrumental diria respeito a fatores externos. O foco seria a extensão e natureza dos 

recursos que as autoridades têm para moldar o comportamento do público (TYLER, 

2006. p. 4). Essa discussão é importante tendo em vista que  

 

[...] o direito não se aplica, sabemos nós, pela força, a 
cada momento [...], o direito não teria como se aplicar se 
na verdade não existisse uma noção totalmente diversa, 
que é o que funda o direito, que não é a coação, é a 
coercibilidade, é a possibilidade da coação. Logo ele se 
aplica geralmente pela convicção das pessoas de que 
aquelas regras devem ser cumpridas. Então, a formação 
de uma consciência jurídica é um trabalho 
importantíssimo  (MELLO, 1985, p. 75). 

 

 Há uma questão de crença subjacente à questão da eficácia. Essa crença liga-

se à legitimidade (BOBBIO et alii, 2004, p. 674) e à identificação (MELLO, 1985, p. 

91). Ou seja, para que seja legítima, para que haja adesão à normatividade jurídica, 

e não mera obediência ou submissão, há sempre presente a necessidade de se 

“acreditar” que uma ordem jurídica é “boa” ou “desejável”: 

 

Em grande medida, e ordinariamente, as interações 
sociais ocorrem muito mais pela crença na sua 
correção/verdade que pelo temor de uma sanção (poder 
de coerção). Acontece que o ‘senso comum teórico’ 
afasta a possibilidade de que se produza e se afirme que 
o fundamento de um Estado (instituição política 
legitimada por intermédio da Constituição) e de todas as 
interações sociais que nele se encerram tenham por base 
a fé (crença). Soa cru até mesmo aos ouvidos de quem 
acolhe esta visão. Realmente, mostra-se remota a 
possibilidade de que, num curso de Direito, um professor 
da Cadeira de Teoria do Estado ou Direito Constitucional 
[...] inicie seus ensinamentos conclamando que é 
necessário manter a função simbólica da Constituição. 
Noutras palavras: ‘É preciso ter fé na Constituição! ’. É a 
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crença, portanto, estabelecedora de uma força coercitiva 
mítica: a de que a Constituição corresponde ao contexto 
cultural, a visão de mundo da sociedade (NADAL, 2006, 
p. 70). 

 

 Em diversos panoramas, essa questão aparenta estar mais próxima de uma 

questão de legitimidade do que de legalidade: faltaria, a uma parcela significativa da 

população, um grau de consenso capaz de assegurar a obediência sem a 

necessidade de recorrer ao uso da força, de forma que se pode obter obediência, 

mas não adesão. Por isso, “a crença da legitimidade é, pois, o elemento integrador 

na relação de poder que se verifica no âmbito do Estado. ” (BOBBIO et alii, 2004, p. 

675).  

 Os fundamentos desta crença não são apenas jurídicos, de forma que há outra 

dimensão que precisa ser analisada: a obediência a uma ordem legal também 

decorre de uma adequação entre a prática social e o universo jurídico.  

 Assim, ao mesmo tempo que não se pode contar com a perfeição dos povos e 

dos governos para que as leis sejam cumpridas, também temos que as leis não 

deveriam reinventar a realidade (o que não significa dizer que a boa ordem social 

também não dependa da criação de preceitos obrigatórios e sanções eficazes). Para 

Gaglietti (2006, p. 48), 

 

Entende-se que a descrença nas leis vincula-se, 
prioritariamente, à descrença nos poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, que deveriam reger a vida pública 
nacional. Constata-se, por um lado, que a sociedade 
brasileira, de uma maneira geral, não prima pelo 
cumprimento de suas leis formais. Por outro, nota-se que 
é preciso reconhecer a especificidade da sociedade 
nacional no tocante à articulação da lei, que assume 
feições diferenciadas daquelas assumidas no projeto 
liberal e moderno, orientador do funcionamento de 
grande parte das sociedades ocidentais contemporâneas 
(Grifo nosso). 

 

 Gaglietti, inadvertidamente, tocou em um ponto fundamental para essa 

discussão: que especificidade, no que diz respeito à lei, pode-se identificar no 

Brasil? AbreM-se, aqui, duas possibilidades: uma análise que será chamada de 

tradicional e outra, que será chamada de crítica.  
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3.2  DA EFICÁCIA DAS NORMAS JURÍDICAS NO BRASIL 

 

 Para a análise tradicional, o Brasil engendrou a articulação entre o Estado e o 

cidadão interpretando e vivenciando a realidade nacional orientada por dois códigos: 

o código individualista e igualitário da nação moderna e o código dos valores holistas 

e hierárquicos das sociedades tradicionais. Dessa forma,  

 

[...] o envolvimento dos membros da sociedade brasileira 
nos espaços comuns e políticos encontra-se restrita a 
uma pequena parcela da população. Por decorrência, as 
tentativas de reconhecimento - no sentido de 
identificação - pela utilização desses espaços encontram-
se frustradas e outros mecanismos foram acionados, 
objetivando suprir essa função, tais como a valorização 
dos laços afetivos e de parentesco que redundam na 
construção de redes de sociabilidade diferentes das 
produzidas pelas sociedades ocidentais. Isso quer dizer 
que se faz necessário interpretar os processos 
identificatórios que produzem modos de subjetivação 
diferenciados de conformação da subjetividade 
privatizada, associada à ordem moderna. Dito isso, pode-
se analisar a sociedade brasileira contemporânea 
entendendo que, dada a peculiaridade do nosso 
desenvolvimento socioeconômico e histórico, 
desenvolveu-se uma distância muito grande entre as 
práticas sociais e a representação da nação, encarnada 
na Constituição e no aparato estatal. Nesse sentido, 
constata-se a existência de uma separação entre a lei 
formal e os usos e costumes praticados cotidianamente 
pela maioria da população, ou seja, as leis no Brasil 
receberam e recebem um tratamento da ordem do formal 
(o estabelecido na Constituição, por exemplo) e da ordem 
do informal (o estabelecido nas normas e regras 
construídas no dia a dia). No Brasil, é comum as 
comunidades criarem regras e normas informais, 
estabelecidas pelas experiências grupais e aceitas pela 
maioria da população, porque nelas se reconhece muito 
mais do que nas leis formais. Essa legislação informal 
revela, de certo modo, a obediência a códigos implícitos, 
porque não legalizados oficialmente (Grifo nosso) 
(GAGLIETTI, 2006, p. 48). 

 

Assim, “haveria uma nação brasileira que opera fundada nos seus cidadãos, e 

uma sociedade brasileira que funciona fundada nas mediações tradicionais” 
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(DAMATTA, 1987, p. 95). Neste país, a produção da subjetividade seria marcada por 

essas diferentes maneiras de encarar e de vivenciar a prática da lei (SOUZA, 1999). 

Desta forma, seríamos considerados o “país do jeitinho”. 

 Em pesquisa realizada sobre o tema, Barbosa (2006, p. 63) afirma que – 

muito embora práticas similares ao “jeitinho” possam existir em qualquer país, 

denomina de “jeitinho” a prática brasileira, definida pela pesquisadora, com base nos 

dados coletados, como sendo parte constitutiva da identidade nacional10. Sobre o 

“jeitinho”, construiram-se dois discursos: um positivo (fruto da criatividade brasileira) 

e um negativo (representaria uma forma escusa de agilizar algum tipo de 

procedimento por meio da quebra de lei ou norma preestabelecida).   

 Ele estaria fundamentado na dificuldade de lidar com o princípio da igualdade 

perante a lei, de forma que o país operaria com dois códigos: um seria o Brasil 

enquanto sociedade, hierárquico, no qual a maioria estaria submetida aos apelos da 

pessoalidade. Ao passo que o outro seria o Brasil como Estado-Nacional, em busca 

do assujeitamento por meio da confecção de leis universais e igualitárias. 

 Isso funcionaria como o que a autora denomina “uma cidadania invertida”, que 

não estaria baseada na submissão à lei universal, mas “na necessidade de quem 

                                                        
10 Isso não significa que não existam práticas similares ao “jeitinho” no mundo. Apenas que 
os demais países pesquisados por Barbosa (2006), notadamente na França, na Iglaterra e 
nos Estados Unidos, não submetem o “ser” (o “ser “americano, o “ser” francês, o “ser” 
inglês) aos acontecimentos cotidianos. A questão da identidade nacional não se mistura aos 
eventos do dia a dia. Não está aberta a este tipo de escrutínio (por exemplo, Barbosa afirma 
que “diante do desastre do Katrina ninguem se perguntou se toda aquela incompetência 
tinha a ver com o fato de estar ocorrendo nos Estados Unidos nem se os norte americanos 
eram incompetentes. O fato foi separado daquela identidade nacional e relacionado à 
administração Bush [...]”) (BARBOSA, 2005, p. xiv). O que chamou a atenção da 
pesquisadora, contudo, foram duas questões: uma, a quantidade de material jornalistico 
encontrado durante anos de pesquisa, que relacionavam o “jeitinho” com uma grande 
quantidade de temas nacionais (sobre o que, afirma a autora: “podiamos dizer que esta 
centralidade é uma criação da mídia, que, na falta de melhores temas, ela teima em colocar 
em circulação formas tradicionais e receitas ideológicas que não mais expressam o que 
somos como sociedade e nação. Entretanto, por mais verdade que essa discussão possa 
conter acerca dos mecanismos de construção da notícia pelos meios de comunicação, o 
fato é que se eles não gerassem um mínimo de interesse e não fossem significativos para 
quem os lê, certamente não estariam lá com tanta frequência. [...] ademais, os jornalistas 
também são brasileiros e, portanto, trabalham com hierarquias de valores e esquemas 
classificatórios senão iguais pelo menos semelhantes aos da maioria dos seus leitores”) 
(BARBOSA, 2005, p. xi); duas, o resultado de uma pesquisa empírica realizada para sua 
tese de doutorado (quando pediu que brasileiros descrevessem o Brasil e os brasileiros para 
estrangeiros) onde o “jeitinho” emergiu sem estímulos (dentro de discursos positivos e 
negativos acerca deste) (BARBOSA, 2005, p. xi). 
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precisa e na compreensão de quem manipula a situação naquele momento” 

(BARBOSA, 2006, p. 64). 

O “jeitinho” ilustraria, assim, “um drama social” – no qual a lei universalizante 

exigiria o desempenho do papel de cidadão (nos moldes anglo-saxões), ao passo 

que o agente desejaria ser observado por meio de uma ótica personalista que não 

apenas difere da primeira, mas que lhe seria oposta – em sua tentativa de conciliar 

“o princípio individualista da regra universalizante e da igualdade ao tratamento 

personalizado, concebido e previsto pela ótica hierárquica e holista” (BARBOSA, 

2006, p. 105).  

 Contudo, o brasileiro não chegaria a concretizar nenhuma das visões de 

mundo apresentadas, de forma que seria possível até mesmo “escolher” se seria 

utilizado, na resolução de um problema, o “jeitinho” ou a lei universal. Esse tipo de 

“escolha” seria um sintoma do papel relativista que os valores desempenhariam no 

universo social brasileiro, de forma que, em face da situação que se apresenta, faz-

se uso do instrumento – “jeitinho” ou lei universal – que se acredita que trará 

melhores benefícios. 

 Há, contudo, um outro olhar possível para esta questão. Segundo autores 

como Tavolaro (2014) e Souza (2015), a produção intelectual que singulariza a 

experiência brasileira como pré-moderna, com traços holistas, calcada no “jeitinho”, 

no personalismo e no patrimonialismo precisa ser revista e reinterpretada por uma 

teoria social crítica, sob pena de continuar se analisando a questão de forma 

preconceituosa e colonizada.  

 Não é tarefa de pouca monta. Na verdade, sob o manto do que Tavolaro 

chama de “tese da singularidade brasileira”, reside a “ideia-força mais poderosa e 

penetrante de nosso pensamento social” (TAVOLARO, 2014, p. 633), e inclui 

defensores que são pensadores considerados canônicos nas ciências sociais 

brasileiras, como Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Raymundo Faoro, 

dentre tantos outros.  

 Isso não quer dizer que as obras destes autores que discutem esta suposta 

peculiaridade sejam necessariamente simplificadoras e que devam ser 

desconsideradas. Elas seriam, entretanto, bastante polarizadas, assumindo 

(erroneamente, segundo os críticos) a existência de fronteiras bastante precisas 
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entre sociedades produtoras de referências em sentido amplo (cognitivas, ético-

morais, estético-expressivas e institucionais) e sociedades destinatárias (sejam elas 

destinatárias passivas ou não) (TAVOLARO, 2014, p. 635). 

 A teoria social critica, contudo, coloca essa questão em outro patamar, 

contextualizando-a dentro da teoria da modernidade (bem como de sua crise) 

(SANTOS, 2002, p. 15), que passará a ser discutida abaixo. 

 O que se chama de modernidade seria, antes de mais nada, um paradigma 

local (ocidental e do norte) que se globalizou (SANTOS, 2002, p. 18). O discurso 

hegemônico da modernidade imputaria às sociedades tidas como modelares cinco 

características fundamentais: a) diferenciação/complexificação social; b) 

secularização societal; c) economia emocional ancorada na subjetividade 

centrada/indivisível; d) disjunção entre público e privado; e) separação entre 

sociedade e natureza (EISENSTADT apud TAVOLARO, 2014).  

 Ocorre que os autores e obras que defendem a existência desta suposta 

particularidade nacional fazem uma conexão entre modernidade e sociedades 

centrais de tal forma que as demais seriam sempre “deslocadas”, como se existisse 

uma diferença essencial entre o centro e a periferia, e que tais diferenças residiriam 

justamente nos pontos indicados como modelares da modernidade: indiferenciação 

(as sociedades periféricas seriam “menos complexas”, “imaturas”); irracionalidade 

(essas sociedades seriam “tradicionais”, “mágico-religiosas”); nelas haveria confusão 

entre público e privado (seriam “hierárquicas”, “patriarcais”); sua economia 

emocional seria calcada na subjetividade descentrada (os componentes destas 

sociedades seriam “voluntaristas”, em suas interações prevaleceriam os “desejos 

primários”); apresentariam, também, uma relação peculiar com a natureza 

(TAVOLARO, 2014, p. 644). 

 Para Tavolaro, contudo, a compreensão da realidade da modernidade, estaria 

condicionada à necessidade de ampliar horizontes geográficos e abandonar visões 

universalistas e fragmentadas da história pois seriam justamente esses vícios que 

fariam com que os estudiosos acabassem posicionando as sociedades periféricas 

como se estivessem “a meio caminho da modernidade”, negando a 

contemporaneidade de cenários não-ocidentais e tornando essas sociedades “palco 

de prescrições civilizadoras.” (TAVOLARO, 2014, p. 651). 
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 Seria preciso lembrar que a teoria da modernidade universaliza o conceito de 

homem, criando, necessariamente, o não-humano universal “a partir de um centro 

equivalente geral europeu. Homem inferior seria o desigual, aquele que não se 

assemelha ao mesmo centrado na Europa.” (SODRÉ, 1988, p. 28). Assim, “o 

discurso ocidental em sua fase de intensidade racista, afirmava a identidade branca 

(...) Os negros, os índios, as etnias a serem submetidas eram simplesmente 

consideradas inferiores na escala biossocial.” (SODRÉ, 1988, p. 29).  

 Desta forma, “as variadas definições de cultura em circulação no mundo 

acadêmico não escapam à postura etnocentrista clássica (...)” (SODRÉ, 1988, p. 

33).  Cultura seria “o modo de relacionamento do humano com seu real (...), aquilo 

que, resistindo a toda caracterização absoluta, se apresenta como estritamente 

singular, como único. ” (SODRÉ, 1988, p. 38). Ela se realizaria “no interior da 

ideologia, dentro de um campo histórico de poder, de um conjunto de processos e 

de mecanismos destinados a conduzir os indivíduos (...). ” (SODRÉ, 1988, p. 53). 

 As obras que singularizam o Brasil como uma nação de traços pré-modernos 

pecariam ao supor que formas de pensar únicas surgiriam e se espalhariam a partir 

de configurações sociais específicas (TAVOLARO, 2014, p. 638), como se houvesse 

uma coincidência necessária entre determinados contextos e certos universos 

mentais e normativos, de forma que, fora deles, tudo precisaria ser “ajeitado” 

(TAVOLARO, 2014, p. 642), enquanto que, na verdade, existiriam modernidades 

múltiplas, isto é, diversos programas culturais coexistindo na modernidade (e, 

mesmo no ocidente, ela possui contradições). 

 Tais estudos estariam pressupondo, ainda que de forma sutil, um lastro 

nacional para a análise, bem como que essas experiências nacionais guardariam 

algum tipo de coerência no tempo (ainda que fraturas sejam facilmente visíveis), 

olvidando-se que a globalização pôs em xeque o próprio status de unidade de 

análise da nação. 

 Tais obras, entende Souza (2015), seriam fruto de uma leitura muito particular 

(e equivocada, segundo entende), da interpretação weberiana do ociedente, pois 

desconsideram a (grande) importância que esse autor dá às instituições (SOUZA, 

2015, p. 36).  

 Explica-se: segundo Weber, toda ação cotidiana seria comandada por 

imperativos que são internalizados e transformados em algo natural, como a 
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disciplina escolar, a autoridade familiar, os limites representados pela lei, polícia, 

regras de trânsito (dentre outros). Seriam as expectativas e os estímulos e castigos 

institucionais que moldariam comportamento e escolhas dos seres humanos 

(mesmo que pré-reflexivamente), e não a ação intencional dos indivíduos 

supostamente autônomos e livres (SOUZA, 2015, p. 46; 123). 

 Weber, no entanto, nunca desconsiderou as alterações culturais 

operacionalizadas por novas condições institucionais. Ele jamais teria defendido que 

a influência da cultura se daria de modo independente da eficácia institucional, que é 

o que ocorreria, segundo Souza, em todas essas análises (SOUZA, 2015, p. 63). 

Para Souza, a modernidade seria toda ela contraditória e seus critérios de 

funcionamento mais aproximariam do que distanciariam centro e periferia. 

Entretanto, ao mesmo tempo, seria preciso reconhecer que existiriam distinções 

importantes entre as sociedades centrais e as periféricas, especialmente no que 

diria respeito ao nível de pobreza e à criminalidade (SOUZA, 2015, p. 168). O que, 

então, aproximaria tais sociedades? Segundo Souza, o uso dos mesmos 

mecanismos simbólicos classificatórios, com base nas mesmas fontes morais, que 

engendrariam uma mesma hierarquia valorativa, comuns a qualquer contexto 

capitalista (SOUZA, 2015, p. 173). Mas, isso será discutido por Souza adiante. 

Primeiro, este autor enfoca as duas cegueiras que, segundo entende, seriam 

utilizadas para tornar opacos à consciência cotidiana tais mecanismos: o 

culturalismo (SOUZA, 2015, p. 23-37) e o economicismo (SOUZA, 2015, p. 109-

142). 

O primeiro seria herdeiro da teoria do racismo cientifico e possuiria a mesma 

função prática: legitimar, com verniz científico, situações fáticas de dominação 

(SOUZA, 2015, p. 99). Ele engendraria uma idealização de culturas tidas como 

reservatório da confiança, da impessoalidade, da accountbility política, dividindo 

sociedades (e classes) entre decentes e corruptas (SOUZA, 2015, p. 105). 

O segundo, por sua vez, reduziria todo comportamento humano a estímulos 

econômicos, negando qualquer preocupação com aspectos culturais. Ele seria cego 

porque não percebe que a própria ação econômica pressupõe um universo 

simbólico composto de pressupostos jurídicos, emocionais, pulsionais, morais e 

políticos (SOUZA, 2015, p. 115). 
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 Para Souza, as obras e esforços interpretativos acerca da sociedade brasileira 

teriam envolvido a inter-relação das noções de personalismo (a versão brasileira do 

culturalismo) e patrimonialismo (a versão brasileira do economicismo) para justificar 

um suposto excepcionalismo cultural/social pré-moderno no Brasil, bem como para 

criar um preconceito contra o Estado fomentado pelo mercado (o primeiro seria 

essencialmente corrupto, o segundo, sempre virtuoso) (SOUZA, 2015, p. 29). 

 Souza aponta autores como Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, 

Roberto DaMatta, Raymundo Faoro (dentre outros) como culturalistas e/ou 

economicistas. Segundo entende, os referidos autores não teriam levado em 

consideração a análise institucional, perdendo de vista aquilo que aproximaria a 

realidade de todo país capitalista. Por exemplo, no Brasil, qualquer análise dos 

padrões culturais brasileiros teria que partir da escravidão, daquilo que a sociedade 

brasileira tem de singular e de comum com outras sociedades escravocratas, pois a 

escravidão era a instituição total do Brasil: cobria todo o território nacional e afetava 

a todos, escravos e homens livres11 (SOUZA, 2015, p. 43). 

Assim, continua Souza, para que se possa fazer uma leitura crítica do Brasil 

sem cair nas cegueiras culturalistas e patrimonialistas, seria necessário determinar a 

hierarquia valorativa que presidiria a institucionalização dos estímulos para a 

conduta dos indivíduos. Seu vértice seria composto pelas fontes morais que teriam 

sido incorporadas aos agentes subjetivamente, bem como objetivadas em 

instituições. Tais fontes seriam sempre invisíveis. Entretanto, fazendo uso da noção 

de “self pontual” do filósofo canadense Charles Taylor, Souza identifica como fontes 

morais do comportamento de todo indivíduo moderno a busca por dignidade e a 

busca por autenticidade (SOUZA, 2015, p. 180-181). 

 A Revolução Protestante teria sido a responsável por dar à luz à moral e à 

cultura ocidental, redefinindo a hierarquia valorativa a partir das esferas práticas do 

trabalho e da família, e teria engendrado o que Taylor chamou de “self pontual”: uma 

                                                        
11  De acordo com Sodré, “a formação social brasileira é o caso patente, palpável, de 
coexistência e interpenetração multisseculares de duas ordens culturais, a branca e a negra, 
funcionando esta última como fonte permanente de resistência a dispositivos de dominação 
e como mantenedora do equilíbrio afetivo do elemento negro no Brasil (...) [a estratégia 
africana] joga com as ambiguidades do sistema, [age] nos interstícios da coerência 
ideológica. A cultura negro-brasileira emergia tanto de formas originárias quanto dos vazios 
suscitados pelos limites da ordem ideológica vigente. ” (SODRÉ, 1988, p. 92-93). 
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subjetividade desprendida de contextos particulares (como passado, família, 

classes), remodelável por meio da ação metódica e disciplinada (o sujeito liberal 

clássico), que teria como base a calculabilidade, o raciocínio prospectivo, o 

autocontrole, o trabalho produtivo, atributos que teriam passado a ser os 

fundamentos implícitos da autoestima e do reconhecimento social (SOUZA, 2015, p. 

180-181). 

 Assim, conclui Souza, digno no mundo moderno seria aquele passível de ser 

utilizado produtivamente pelo mercado e pelo Estado (SOUZA, 2015, p. 195). Nesse 

sentido, dignidade seria menos um conceito substantivo do que procedural: estaria 

mais próximo de um conjunto de características psicossociais incorporadas de forma 

prática, afetivas, emocionais e cognitivas que fariam com que a autoestima e o 

reconhecimento social fossem possíveis (SOUZA, 2015, p. 235). Sem que o 

indivíduo tivesse incorporado as disposições sociais pressupostas no princípio da 

dignidade (disciplina, autocontrole, pensamento prospectivo), entende o autor, não 

haveria possibilidade de sucesso na escola nem no mercado de trabalho. 

Generalizar essas pré-condições seria, desta forma, o cerne da cidadania (SOUZA, 

2015, p. 184-185).  

Entretanto, embora Souza afirme que a corrupção não seja um traço cultural 

“essencial” do brasileiro, o autor ressalta que há muito o que se avançar 

institucionalmente, pois onde inexistirem mecanismos institucionais eficazes de 

controle, abre-se o espaço para tais práticas (e isso em qualquer lugar do mundo) 

(SOUZA, 2015, p. 93). 

 Assim, abrir mão da excepcionalidade nacional como categoria analítica 

implicaria em confrontar o nacionalismo metodológico e orientar os olhos para as 

conexões (simbólicas, epistêmicas, econômicas, culturais e institucionais) da 

formação brasileira com outros contextos e cenários societais apreendendo as 

correlações que entrelaçam destinos de localidades diversas. 

 A pesquisa de Souza é uma obra que traz discussões significativas para o 

problema, apesar de se considerar que as diferenças de fundo entre os diversos 

contextos societais sejam mais relevantes do que deu a entender o autor e não 

podem ser tributadas exclusivamente, como o autor parece fazer, ao percentual de 

desclassificados (como o autor chama aqueles que não conseguiram reunir as pré-
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condições para o exercício da cidadania) existente em cada um deles (ainda que, 

evidentemente, seja um fator expressivo).  

 Há, além disso, uma questão que permaneceu não enfrentada: a do recurso 

aos mecanismos de controle. Souza não estava se referindo especificamente à 

normatividade jurídica, todavia, no que diz respeito à questão da eficácia de uma lei, 

exigir mecanismos de controle/fiscalização para que uma lei seja cumprida é inviável 

à longo prazo (ainda que possa se fazer necessário num primeiro momento), o que 

parece sempre devolver o problema da efetividade legal para a os modos de ser e 

de fazer do local onde a norma vigorará. Em outras palavras: uma sociedade que 

precisa recorrer sempre à fiscalização para fazer valer uma norma é uma sociedade 

que também precisará fiscalizar o fiscal (e assim por diante).  

 Contudo, de fato, pode-se afirmar que a adesão à normatividade é uma 

questão a ser enfrentada, em maior ou menor grau, em qualquer país. Ela pode não 

se apresentar como sendo um fator que singularize a experiência brasileira perante 

as demais experiências societais, entretanto, seus efeitos não podem ser 

desconsiderados para fins de análise, ainda que as dificuldades não sejam 

autóctones, ainda que elas sejam compartilhadas por outros países. A “cegueira” à 

qual alude Souza pode dizer respeito à excepcionalizar o Brasil tomando como base 

tais características, mas jamais em reconhecer que aqui – ainda que não apenas 

aqui – convive-se com baixa adesão à normatividade jurídica.  

 Evidentemente, toda identidade é uma construção social, não é um dado do 

universo físico. Entretanto, isso não implica em considerá-la um “conto de fadas”, 

uma ilusão subjetiva. Sua construção ocorre “no interior de contextos sociais que 

determinam a posição dos agentes e por isso mesmo orientam suas representações 

e suas escolhas. (...) é dotada de eficácia social, produzindo efeitos reais (CUCHE, 

2002, p. 182). 

 Talvez por isso, obras como Raízes do Brasil, muito embora consideradas 

datadas (às vezes, pelo próprio autor) (COSTA, 2015, p. 220-221) continuam 

relevantes não apenas por revelar as mitologias, os limites da geração e da classe 

social daqueles que as escreveram, mas pelo fato de seu mito permanecer válido no 

imaginário daqueles que interpretam nossa realidade – e isso traz consequências 

reais.  
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3.3  A QUESTÃO DA EDUCAÇÃO E DA RENDA 

 

 É importante ressaltar a existência de uma crença, que se popularizou, 

segundo a qual o grau de instrução e o nível de renda seriam determinantes na 

atitude do brasileiro para combater práticas como o “jeitinho” e para aumentar a 

adesão espontânea à lei.  

 No que diz respeito à educação, e seguindo-se a corrente que a considera 

determinante no combate ao “jeitinho”, Almeida (2007) realizou ampla pesquisa 

quantitativa, publicada posteriormente em livro intitulado “A cabeça do brasileiro” 

para demonstrar que “o país está em transformação e que ela depende das salas de 

aula (...) O Brasil continua em sua trajetória de ampliar a educação formal. Portanto, 

segue rumo a uma mentalidade mais moderna” (ALMEIDA, 2007, p. 21). Uma 

reportagem sobre o livro chegou a afirmar: 

 

O livro traz os resultados da Pesquisa Social Brasileira, 
um levantamento no qual se investigaram os principais 
valores presentes no cotidiano social, econômico e 
político nacional. Enfim, o que se pode denominar de “o 
pensamento do brasileiro”. [...] A parcela mais educada 
da população é menos preconceituosa, menos 
estatizante e tem valores sociais mais sólidos. Se todas 
as pessoas em idade escolar estivessem em sala de aula 
hoje, a pleno vapor, o Brasil acordaria uma nação 
moderna no dia 1º de janeiro de 2025 – depois de um 
ciclo completo de educação. Os brasileiros passariam a 
ter baixíssima tolerância à corrupção. [...] “Hoje, a maioria 
dos brasileiros ainda tem baixa escolarização e, portanto, 
uma visão mais arcaica da sociedade”, afirma Almeida. 
“Mas é evidente que a educação tornará majoritária no 
país a parcela da população que tem uma visão mais 
moderna. O processo é irreversível. ” A divisão entre 
arcaico e moderno, embora em desuso por boa parte dos 
cientistas sociais, é a que define com mais clareza o 
abismo entre as duas visões de mundo. Para verificar a 
profundidade dessas diferenças, o autor de A Cabeça do 
Brasileiro não recorreu a nenhum expediente 
extraordinário. Apenas aferiu, por meio de perguntas, a 
indulgência com situações cotidianas [...] (FRANÇA, 
2007). 
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Contudo, afirmar que as dificuldades do brasileiro referentes à lei e à adesão 

espontânea à normatividade são fruto da falta de escolaridade - como se o simples 

fato de frequentar uma escola nos outorgasse, automaticamente, a qualidade de 

cidadão - não parece a resposta mais acertada. Entretanto, certamente não se está 

afirmando que a (falta de) educação não tem relação com os problemas aqui 

apresentados. Apenas que não se pode a ela atribuir toda a responsabilidade pelos 

citados fenômenos.  

 Isto porque ser cidadão está muito mais ligado à cultura cívica do que à 

escolarização. A primeira é um conjunto de atitudes, hábitos, sentimentos e 

comportamentos ligados ao funcionamento de um regime democrático que não 

necessariamente se encontra na escola. A cultura cívica parte do princípio que, 

muito embora os cidadãos não estejam necessariamente o tempo todo envolvidos 

com politica, eles estão atentos para a extensão de seus direitos e das implicações 

dos processos de decisão que afetam sua vida e a da sociedade. Ela adiciona uma 

dimensão psicológica ao conceito de cidadania. A falta de cultura cívica abala a 

própria qualidade da democracia (MOISÉS, 2011, p. 243). 

A pesquisa elaborada por Almeida adota um posicionamento abertamente 

contrário ao “jeitinho”. Segundo afirma, ele não será combatido simplesmente com a 

elevação do nível de escolaridade da população brasileira. Isso porque a 

porcentagem dos que detêm nível superior que o chancela como válido é de 30% 

(entre os analfabetos o índice é de 60%). Assim: 

 

Pelo que os dados indicam, o aumento da escolaridade 
certamente levará as pessoas a se oporem mais ao 
jeitinho. Porém, os mesmos dados mostram que há 
limites para isso e que esses limites estão justamente na 
faixa mais elevada de educação (ALMEIDA, 2007, p. 66). 

  

 O mesmo autor afirma, em seguida:  

 

Os resultados da pesquisa indicam que se a sociedade 
brasileira continuar a expandir seu sistema educacional e 
a massificar o ensino superior, à medida que as gerações 
mais velhas forem sendo substituídas pelas gerações 
mais novas, haverá uma forte rejeição tanto do jeitinho 
quanto da corrupção. Há, porém, uma ressalva 
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importante: o ponto principal de inflexão nesse 
julgamento está no nível mais elevado de escolaridade, o 
superior. Isso revela o quão forte é o jeitinho na 
sociedade brasileira, e, consequentemente, mostra a 
enorme dificuldade que terão de enfrentar aqueles que o 
consideram um inimigo da cidadania (ALMEIDA, 2007, p. 
69). 

 

 O mesmo parece ocorrer com o argumento em relação à renda. 

   Com o intuito de medir sistematicamente a percepção dos brasileiros no que 

diz respeito ao cumprimento das leis, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) criou um 

índice denominado “Índice de Percepção de Cumprimento de Lei” (IPCL) que se 

subdivide em dois subíndices: um de percepção e outro de comportamento:  

 

A existência dos dois subíndices, o de comportamento e 
o de percepção, permite que, de alguma forma, 
controlemos as respostas dos entrevistados 
minimizando a sobrevalorização das respostas 
referentes ao próprio comportamento. A necessidade de 
um controle das respostas se deve ao fato de que os 
entrevistados, ao se referirem ao próprio 
comportamento, tendem a responder que são mais 
“aderentes” ao comando legal do que quando avaliam o 
mesmo comportamento realizado por outras pessoas 
(FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2015, p. 5). 

 

 Segundo a Fundação Getúlio Vargas (2015, p. 4), o subíndice de percepção foi 

construído a partir de 04 (quatro) indicadores, abaixo declinados: 

a. Instrumentalidade: mede a percepção das perdas geradas pelo 

descumprimento da lei; 

b. Moralidade: mede a percepção sobre o quanto é certo ou errado realizar 

uma determinada conduta ilegal; 

c. Controle social: que mede a percepção de reprovação social a certos 

comportamentos ilegais; 

d. Legitimidade: que mede a percepção sobre a obediência à lei e às 

ordens de autoridades que devem fazer com que a lei seja cumprida. 
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 O subíndice de comportamento retrata a frequência com que os entrevistados 

dizem ter realizado dez condutas ilegais selecionadas pela pesquisa, tais como 

comprar produtos pirateados, dirigir após consumir bebidas alcóolicas, dentre outras 

(FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2015, p. 5). 

 Analisando o Brasil como um todo, a FGV verificou que o IPCL no período 

analisado (primeiro semestre de 2015) é de 7 (sete) pontos (sua variação é de 0 à 

10). Para o mesmo intervalo de tempo, o subíndice de comportamento é de 8,5 

pontos e o de percepção é de 6,6 pontos. É importante, contudo, destacar que 

 

[...] o IPCLBrasil de 7,0 pontos não representa um grau 
superior a 50% de respeito da população às leis, mas, 
sim, que a percepção do cidadão brasileiro em relação ao 
cumprimento das leis chegou a 7,0 pontos em uma 
escala de 0 a 10, sendo 10 um total comprometimento 
com o cumprimento das leis (FUNDAÇÃO GETÚLIO 
VARGAS, 2015, p. 11). 

 

 Feitas estas ressalvas, pode-se afirmar o que se segue:  

 Nessa pesquisa, os grupos de renda mais elevada apresentaram valores mais 

baixos de IPCL: o grupo de renda mais alta apresentou IPCL de 6,7, valor abaixo do 

observado para os entrevistados de renda mais baixa, que apresentaram IPCL igual 

a 7,2 (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2005, p. 14). 
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Gráfico 4 – IPCL Renda 

 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas, 2015 

 

  Ademais, essa mesma pesquisa parece corroborar o entendimento segundo o 

qual o nível de escolaridade não pode ser considerado uma fórmula para resolver os 

problemas do brasileiro no que diz respeito à sua adesão espontânea à 

normatividade: o IPCL dos mais escolarizados foi de 7,0 (sete), mesmo valor 

observado para os entrevistados de escolaridade baixa. 
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Gráfico 5 - IPCL Escolaridade 

 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas, 2015 

 

 Além disso, no geral, se considera fácil desobedecer às leis no Brasil. O 

Amazonas e o Rio de Janeiro possuem as maiores taxas de concordância com esta 

afirmação (83%). Ela é, também, maior entre os homens (82%), brancos (81%), com 

idade entre 18 e 59 anos (82%), ganhando mais de 4 salários mínimos (84%) e com 

escolaridade alta (88%). 

 

Gráfico 6 - IPCL “É fácil desobedecer às leis no Brasil” 

 
Fonte: Fundação Getúlio Vargas, 2015 

 

 É possível perceber, também, que estados que possuem, reconhecidamente, 

níveis de renda e escolaridade superiores aos demais (como por exemplo São 
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Paulo, com IPCL de 6,9), possuem um IPCL menor do que estados mais pobres e 

com educação mais precária (como a Bahia, com IPCL 7,1), de acordo com o gráfico 

abaixo: 

 

Gráfico 7 – Unidades da Federação 
 

 
 Fonte: Fundação Getúlio Vargas, 2015 

  

 Estas pesquisas parecem indicar um cenário onde educação e renda teriam um 

papel limitado na aderência do brasileiro à lei. Diante disso, resta compreender 

como essa situação se reflete na eficácia da LAI.  
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4 METODOLOGIA  

 

  O presente capítulo visa apresentar o quadro metodológico da pesquisa, 

descrevendo, o nível de investigação, o método, a delimitação do universo da 

pesquisa, a técnica, a elaboração do instrumento de coleta de dados e os 

procedimentos de análise de dados. 

   

4.1 NÍVEL DE INVESTIGAÇÃO 

 

  A literatura, em geral, classifica os objetivos das pesquisas em três grandes 

grupos: exploratórias (que são aquelas que visam a proporcionar maior familiaridade 

com o problema, explicitando-o ou constituindo hipóteses), descritivas (investigações 

que buscam primordialmente descrever as características de determinada população 

ou fenômeno) e explicativas (cuja principal preocupação consiste em identificar os 

fatores que determinam/contribuem para a ocorrência dos fenômenos, aprofundando 

o conhecimento da realidade) (GIL, 2002, p. 41-42). 

  Assim, a tese investigou o problema da LAI não encontrar eficácia junto aos 

cidadãos baianos. Considerando entre suas hipóteses que as políticas de acesso à 

informação carecem de visibilidade para que sejam reconhecidas e legitimadas. 

Desta forma, a pesquisa em questão pode ser classificada como explicativa, pois 

reconhece-se que um evento (a baixa aderência à LAI) tem um número de 

condições “determinantes” (conhecimento ou não da existência da citada lei; 

conhecimento ou não de suas possibilidades de aplicação; satisfação ou não com as 

informações públicas disponibilizadas via transparência ativa, relação de crença ou 

descrença na força normativa dessa lei), cuja ação conjunta pode ocasionar um 

provável efeito (transformar a LAI em letra morta) (FERNANDES; GOMES, 2003, p. 

8). 

  Para esclarecer quais fatores contribuem para a ocorrência do fenômeno 

estudado foi imprescindível contar, também, com elementos metodológicos da 

pesquisa descritiva, visando explicitar o relacionamento entre as variáveis 

(FERNANDES; GOMES, 2003, p. 10). 
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  Lakatos e Marconi (2003, p. 188), não utilizam esta terminologia. Na citada 

obra, o que se chamou, aqui, de nível de investigação (exploratório, descritivo e 

explicativo) é considerado pelas autoras como um tipo de pesquisa de campo 

(quantitativa-descritiva, exploratória ou experimental), onde o interesse da pesquisa 

de campo está voltado para o estudo de indivíduos, grupos, comunidades, entre 

outros, visando a compreensão da sociedade. 

 

4.2 MÉTODO 

   

  Considera-se método como sendo o conjunto das atividades que permite ao 

cientista alcançar o objetivo da pesquisa, traçando o caminho a ser seguido 

(LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 83). 

 Lakatos e Marconi (2003) chamam de “métodos de procedimento”, aquelas 

“etapas mais concretas da investigação” (p. 106), de menor abstração. Segundo 

entendem, “pressupõem uma atitude concreta em relação ao fenômeno e estão 

limitados a um domínio particular” (p. 106). Na área das Ciências Sociais, as autoras 

apontam os métodos histórico, comparativo, monográfico, tipológico, funcionalista, 

estruturalista e estatístico. É neste último que se apoiou a pesquisa em questão. 

 O método de procedimento estatístico busca a redução dos fenômenos a 

termos quantitativos, permitindo sua manipulação para comprovar (ou não) as 

relações dos fenômenos entre si, obtendo generalizações sobre sua natureza, 

ocorrência ou significado. Seu papel primordial é o de fornecer uma descrição 

quantitativa da realidade (LAKATOS, MARCONI, 2003, p. 108)12. 

 Por meio desta tese, buscou-se reconhecer um fenômeno (a baixa aderência 

à LAI) por meio de algumas condições “determinantes” – tomadas por hipóteses, a 

saber: conhecimento ou não da existência da citada lei; conhecimento ou não de 

suas possibilidades de aplicação; satisfação ou não com as informações públicas 

disponibilizadas via transparência ativa, relação de crença ou descrença na força 

normativa dessa lei. As hipóteses serão enunciadas na forma de perguntas cujas 

respostas dadas a elas poderão ser quantificadas. Desta forma, acredita-se que a 

                                                        
12 A escolha do método estatístico requereu o apoio de profissional especializado na área de 
estatística para subsidiar o presente estudo quanto à proporcionalidade da amostra e à sua 
representatividade, na elaboração do instrumento de coleta de dados, e no processamento 
dos dados obtidos, visando à apresentação dos resultados alcançados. 
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escolha do método de procedimento foi acertada.  

 

4.3 UNIVERSO DE PESQUISA E SUA DELIMITAÇÃO 

   

  O universo da presente pesquisa englobou os habitantes dos municípios mais 

populosos de cada uma das 07 (sete) mesorregiões geográficas do Estado da 

Bahia.   

  Uma mesorregião é uma realidade criada pelo IBGE. Trata-se de uma área 

individualizada em uma unidade da federação que possua identidade regional. Elas 

são definidas pelas dimensões sociais, naturais e espaciais comuns, mas não se 

constituem em entidades político-administrativas autônomas (IBGE, 1990, p. 8). 

  O Estado da Bahia possui 07 (sete) mesorregiões, quais sejam: a Centro-

Norte, Centro-Sul, Extremo Oeste, Metropolitana, Nordeste, Sul, e a do Vale do São 

Francisco. Os Municípios mais populosos de cada uma são, respectivamente, Feira 

de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras, Salvador, Alagoinhas, Itabuna e 

Juazeiro. No âmbito do Estado da Bahia, estas cidades são locais de relativo 

desenvolvimento econômico e administrativo, polos de referência em suas próprias 

regiões, concentrando, por exemplo, órgãos públicos (especialmente estaduais) e 

universidades. 

 

4.3.1 Proporcionalidade da amostra  

 

  Para garantir que a amostra fosse representativa da população baiana, foi 

proposta uma amostragem estratificada. Calculou-se o número de pesquisados a ser 

selecionado de cada uma das mesorregiões da Bahia, que possuem tamanhos de 

população diferentes. A amostra foi proporcional a esse tamanho, e sua seleção 

ocorreu no maior município de cada mesorregião.  
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Tabela 1 – Mesorregiões da Bahia: população  

Mesorregião 
População 

estimada para 
2015 

Proporção 
em relação 

ao total 
(Wh) 

Maior cidade da 
mesorregião 

Centro-Norte  2.410.803 15,9% Feira de Santana 

Centro-Sul 2.635.631 17,3% Vitória da Conquista 

Extremo Oeste 644.979 4,2% Barreiras 

Nordeste  1.669.018 11,0% Alagoinhas 

Sul  2.147.813 14,1% Itabuna 

Vale do São Francisco 1.053.225 6,9% Juazeiro 

Metropolitana 4.642.465 30,5% Salvador 

Total 15.203.934 100,0% - 

Fonte: IBGE, 2015  

 

  A fórmula de tamanho de amostra depende do tipo de informação que se 

busca estimar, nesse caso, uma proporção. Ademais, calculou-se que, para 95% 

de grau de confiabilidade da pesquisa, seria necessário contar com cerca de 400 

questionários. Dessa forma, segue o erro padrão máximo (ep) que se espera 

dessa estimativa de proporção, de acordo com a seguinte fórmula (COCHRAN, 

1977):  

n =  
∑ Wh. ph. qh

ep2
 

 

a. n = tamanho da amostra 

b. h = identificação do estrato 

c. Wh = Proporção do tamanho da população do estrato em relação total 

d. ph = Proporção estimada dentro do estrato 

e. qh = 1-ph 

 

  O valor de ph é uma estimativa da proporção dentro do estrato, que deveria 

ser procurado em algum estudo anterior correlato. Na ausência deste, utilizou-se 

uma estimativa conservadora, pois não há informações indicando que a proporção é 
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diferente entre os estratos, de forma que se calculou os resultados usando ph = 30%. 

Assim, aplicando-se a fórmula, tem-se: 

 

400 =  

0,159.0,3.0,7 + 0,173.0,3.0,7 + 0,042.0,3.0,7 + 0,11.0,3.0,7 +
0,141.0,3.0,7 + 0,069.0,3.0,7 + 0,305.0,3.0,7

ep2
  →   ep = 0,0229 

 

 Quanto maior o erro padrão, maior o intervalo de confiança e menor precisão 

nas estimativas. 

 Ao dividir proporcionalmente a amostra entre as mesorregiões, verificou-se que 

02 (dois) dos estratos ficaram com tamanho amostral menor que 30 (trinta) 

unidades, que é o tamanho amostral mínimo sugerido na literatura. Assim, decidiu-

se por aumentar a amostra para 30 (trinta). 

 

Tabela 2 – Proporcionalidade da amostra 

Mesorregião 
Proporção 
em relação 

ao total 

Tamanho 
da 

amostra 
calculado 

Tamanho de amostra 
sugerido 

Centro-Norte  15,9% 63,43 64 

Centro-Sul  17,3% 69,34 70 

Extremo Oeste  4,2% 16,97 30 

Nordeste  11,0% 43,91 44 

Sul  14,1% 56,51 57 

Vale do São Francisco 6,9% 27,71 30 

Metropolitana  30,5% 122,14 123 

Total 100,0% 400 418 

 

 Em seguida, adicionou-se uma margem de segurança extra:  

 

Tabela 3 – Proporcionalidade da amostra com margem de segurança 

Mesorregião Município mais populoso 

Quantidade de questionários 
+ 

Margem de segurança 

Centro-Norte Feira de Santana 68 
Centro-Sul Vitória da Conquista 74 
Extremo Oeste Barreiras 32 
Metropolitana Salvador 130 
Nordeste  Alagoinhas 47 
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Sul Itabuna 60 
Vale São Francisco Juazeiro 32 

Total    443 

 

  Totalizou-se, para fins de coleta, 443 (quatrocentos e quarenta e três) 

questionários a serem distribuídos. 

 

4.3.2 Representatividade da amostra  

    

  Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 223), o problema da amostragem é 

escolher uma parte de um todo de forma que ela lhe seja o mais representativo 

possível, gerando inferências legítimas dos resultados da população total.  

  Assim, selecionou-se, dentre traços característicos da população pesquisada, 

renda para que sirva de controle da representatividade da amostra, pois ela é, 

juntamente com a escolaridade, comumente associada, nos estudos de confiança, 

como fator que, supostamente, teria relação direta com o nível de confiança que os 

indivíduos declaram possuir na sua relação com os demais cidadãos bem como em 

sua relação com as instituições (LATINOBARÓMETRO, 2015a). 

  Os dados utilizados para fins de cálculo foram os do Censo Demográfico do 

IBGE (2010c), que classifica renda nos seguintes termos:  

 

a. Sem rendimento; 

b. Até 1/4 de salário mínimo;  

c. Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo;  

d. Mais de 1/2 a 1 salário mínimo; 

e. Mais de 1 a 2 salários mínimos;  

f. Mais de 2 a 3 salários mínimos; 

g. Mais de 3 a 5 salários mínimos;  

h. Mais de 5 a 10 salários mínimos;  

i. Mais de 10 a 15 salários mínimos;  

j. Mais de 15 a 20 salários mínimos;  

k. Mais de 20 a 30 salários mínimos;  

l. Mais de 30 salários mínimos.  
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  Como já se sabia quantos questionários seriam aplicados por mesorregião 

(ver Tabela 3), foi possível utilizar os dados de renda de cada mesorregião para 

calcular aproximadamente quantos instrumentos seriam necessários para 

representar cada estrato (vide coluna “quantidade a ser pesquisada” nas tabelas que 

se seguem) (IBGE, 2010a; 2010b). Na mesorregião Centro-Norte: 

  

Tabela 4 – Mesorregião Centro-Norte – Renda 
Centro Norte 

Renda Total da 
População 

Quantidade a ser 
pesquisada 

Proporção 

Sem rendimento 670282  24,58  36% 

Até 1/4 de salário mínimo 203851  7,47  11% 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 146446  5,37  8% 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 484537  17,77  26% 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 222759  8,17  12% 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 50810  1,86  3% 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 40118  1,47  2% 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 25571  0,94  1% 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 4322  0,16  0% 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 2705  0,10  0% 

Mais de 20 a 30 salários mínimos 1611  0,06  0% 

Mais de 30 salários mínimos 1587  0,06  0% 

 Total   1.854.599,00   68,00  100% 

  

 

  Na mesorregião Centro-Sul: 

 

Tabela 5 – Mesorregião Centro-Sul – Renda 
Centro Sul 

Renda Total da 
População 

Quantidade a ser 
pesquisada 

Proporção 

Sem rendimento 744435  26,46  36% 

Até 1/4 de salário mínimo 222025  7,89  11% 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 169769  6,04  8% 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 601772  21,39  29% 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 224883  7,99  11% 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 49293  1,75  2% 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 37888  1,35  2% 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 22092  0,79  1% 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 4387  0,16  0% 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 2294  0,08  0% 

Mais de 20 a 30 salários mínimos 1403  0,05  0% 

Mais de 30 salários mínimos 1409  0,05  0% 

 Total   2.081.650,00   74,00  100% 
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  Na mesorregião Extremo-Oeste: 

 

 

Tabela 6 – Mesorregião Extremo Oeste – Renda  
Extremo Oeste  

Renda Total da 
População 

Quantidade a ser 
pesquisada 

Proporção 

Sem rendimento 189623  12,70  40% 

Até 1/4 de salário mínimo 44159  2,96  9% 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 29972  2,01  6% 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 113553  7,60  24% 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 61094  4,09  13% 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 15686  1,05  3% 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 12075  0,81  3% 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 8062  0,54  2% 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 1637  0,11  0% 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 1074  0,07  0% 

Mais de 20 a 30 salários mínimos 459  0,03  0% 

Mais de 30 salários mínimos 526  0,04  0% 

 Total   477.920,00   32,00  100% 

 

  Na mesorregião Metropolitana: 

 
Tabela 7 – Mesorregião Metropolitana – Renda  

Metropolitana  

Renda Total da  
População 

Quantidade a ser 
pesquisada 

Proporção 

Sem rendimento 1254343  45,01  35% 

Até 1/4 de salário mínimo 194031  6,96  5% 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 143195  5,14  4% 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 785862  28,20  22% 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 625165  22,43  17% 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 203514  7,30  6% 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 175418  6,29  5% 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 145939  5,24  4% 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 37068  1,33  1% 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 26486  0,95  1% 

Mais de 20 a 30 salários mínimos 17598  0,63  0% 

Mais de 30 salários mínimos 14309  0,51  0% 

 Total   3.622.928,00   130,00  100% 

 

  Na mesorregião Nordeste: 
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Tabela 8 – Mesorregião Nordeste – Renda 
Nordeste  

Renda Total da 
População 

Quantidade a ser 
pesquisada 

Proporção 

Sem rendimento 492709  18,06  38% 

Até 1/4 de salário mínimo 159605  5,85  12% 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 120988  4,43  9% 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 328756  12,05  26% 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 119650  4,39  9% 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 25747  0,94  2% 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 19414  0,71  2% 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 11311  0,41  1% 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 1947  0,07  0% 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 1072  0,04  0% 

Mais de 20 a 30 salários mínimos 528  0,02  0% 

Mais de 30 salários mínimos 462  0,02  0% 

Total   1.282.189,00   47,00  100% 

 

   Na mesorregião Sul: 

 
Tabela 9 – Mesorregião Sul – Renda 

Sul 

Renda Total da 
População 

Quantidade a ser 
pesquisada 

Proporção 

Sem rendimento 583051  21,07  35% 

Até 1/4 de salário mínimo 150223  5,43  9% 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 106018  3,83  6% 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 451692  16,32  27% 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 220489  7,97  13% 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 59347  2,14  4% 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 46847  1,69  3% 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 29683  1,07  2% 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 5683  0,21  0% 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 3323  0,12  0% 

Mais de 20 a 30 salários mínimos 2271  0,08  0% 

Mais de 30 salários mínimos 1891  0,07  0% 

Total   1.660.518,00   60,00  100% 

 

  Na mesorregião Vale do São Francisco: 

 

Tabela 10 – Mesorregião Vale do São Francisco – Renda 
Vale do São Francisco 

Renda Total da 
População 

Quantidade a ser 
pesquisada 

Proporção 

Sem rendimento 321036  13,10  41% 

Até 1/4 de salário mínimo 81490  3,32  10% 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 59873  2,44  8% 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 187277  7,64  24% 
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Mais de 1 a 2 salários mínimos 86176  3,52  11% 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 19685  0,80  3% 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 15275  0,62  2% 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 9393  0,38  1% 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 1976  0,08  0% 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 795  0,03  0% 

Mais de 20 a 30 salários mínimos 746  0,03  0% 

Mais de 30 salários mínimos 577  0,02  0% 

Total   784.299,00   32,00  100% 

 

  Calculou-se as médias que representam o Estado da Bahia em cada estrato:  

Tabela 11 – Estado da Bahia – Renda 
Renda CN CS EO N S VSF M BA 

Sem rendimento 36% 36% 40% 38% 35% 41% 35% 37,28% 

Até 1/4 de salário mínimo 11% 11% 9% 12% 9% 10% 5% 9,57% 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 8% 8% 6% 9% 6% 8% 4% 7,00% 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 26% 29% 24% 26% 27% 24% 22% 25,42% 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 12% 11% 13% 9% 13% 11% 17% 12,28% 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 3% 2% 3% 2% 4% 3% 6% 3,28% 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 2% 2% 3% 2% 3% 2% 5% 2,71% 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 1% 1% 2% 1% 2% 1% 4% 1,71% 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0,14% 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0,14% 

Mais de 20 a 30 salários mínimos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00% 

Mais de 30 salários mínimos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00% 

 

  A escolha dos pesquisados foi aleatória. Assim, o cidadão foi abordado em 

locais com grande fluxo de pessoas, como shoppings, feiras, mercados, ruas de 

comércio popular. Decidiu-se por excluir aeroportos e rodoviárias pelo excesso de 

pessoas não residentes que transitam diariamente por estes locais.  

  Contudo, em alguns casos, foi necessário combinar a escolha aleatória com a 

dirigida. Ademais, houve, eventualmente, a necessidade do pesquisador aplicar o 

questionário como se fosse um formulário, quando ele se deparou com cidadãos 

analfabetos ou que possuíam alguma dificuldade visual ou motora. 
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4.4 TÉCNICA 

 

  Entende-se “técnica” como o conjunto de preceitos ou processos de que se 

serve uma ciência. Sua seleção deve relacionar-se com o problema estudado, com 

hipóteses levantadas e com o tipo de respondente com que se vai entrar em contato. 

Lakatos e Marconi (2003, p. 163; 174) reconhecem 02 (dois) tipos de técnica, quais 

sejam, a documental (direta e indireta) e a observação direta (intensiva e extensiva).  

  No caso desta pesquisa, empreendeu-se uma observação direta extensiva, 

que é aquela realizada através de um questionário, que se constitui numa “série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito” (LAKATOS, 

MARCONI, 2003, p. 202), que será apresentado adiante. 

 

4.4.1 Elaboração do instrumento de coleta de dados  

 

  O instrumento de pesquisa escolhido para subsidiar a coleta de dados foi um 

questionário composto de perguntas fechadas, cujas respostas estão limitadas as 

alternativas apresentadas, padronizadas (GOLDENBERG, 1997, p. 86). 

 O instrumento foi dividido em 06 (seis) seções, abaixo descritas:  

 

a.  Seção 1 - Identificação da coleta;  
 

b.  Seção 2 - Pesquisa sobre a existência ou inexistência de lei específica;  
 

c.  Seção 3 - Pesquisa de opinião;  
 

d. Seção 4 - Pesquisa sobre procedimentos corretos no requerimento de 
informações;  

 
e.  Seção 5 - Pesquisa sobre o uso da internet para acessar informações 

públicas;  
 

f.  Seção 6 - Informações do pesquisado. 
 

  

 A Seção 1 reúne informações sobre a identificação da coleta, quais sejam, data 

na qual o questionário foi aplicado, quem o aplicou, qual a cidade pesquisada e em 

qual local (nome do logradouro, shopping, feira, evento etc.) se deu a coleta.  



83 
 

 Optou-se em integrar ao instrumento uma mensagem informativa “padrão”, nos 

seguintes termos: “Com licença, Sr(a)! Estou realizando uma pesquisa acadêmica, o 

Sr(a) se importaria de participar? Suas respostas serão anônimas. Responder o 

questionário não levará mais que 10 minutos!”.  

 Em seguida, foi incorporada uma orientação de como o questionário deveria 

ser respondido: “Peço a gentileza de responder as questões em sequência, sem 

pular nenhuma, e sem olhar as questões que vêm depois”. Decidiu-se adotar essa 

medida para evitar o chamado “efeito do contágio”, ou seja, a influência da pergunta 

precedente sobre a subsequente (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 211).  

 Na sequência, perguntou-se o local de residência do cidadão. Esta pergunta 

era eliminatória, pois se buscou exprimir a opinião dos residentes destes municípios, 

em função dos dados do IBGE que se possui para fins de análise. 

 
Quadro 2 – Instrumento de pesquisa: Seção 1 

INFORMAÇÕES DE COLETA ABORDAGEM PADRÃO PERGUNTA RESPOSTA 

- Data 

- Nome do Pesquisador 

- Cidade 

- Local 

Com licença, Sr.(a)! Estou realizando uma pesquisa acadêmica, 
o Sr.(a) se importaria de participar? 
Suas respostas serão anônimas. Responder o questionário não 
levará mais que 10 minutos!  
Peço a gentileza de responder as questões em sequência, sem 
pular nenhuma, e sem olhar as questões que vêm depois. 

Você reside em 
(nome da 
cidade)? 

Dicotômica 
“sim”/”não” 
eliminatória 

 

 A Seção 2 traz apenas uma pergunta: “No Brasil, existe e já está em vigor uma 

Lei que foi criada especificamente para regulamentar o acesso do cidadão às 

informações públicas?”, com uma opção dicotômica de resposta: sim e não. 

 

Quadro 3 – Instrumento de pesquisa: Seção 2   

NÚMERO ENUNCIADO RESPOSTA 

1 No Brasil, existe e já está em vigor uma Lei que foi criada especificamente para 
regulamentar o acesso do cidadão às informações públicas? 

Dicotômica “sim” ou “não” 

 

 A Seção 3 abarca as perguntas que vão de 2 a 9. Trata-se de uma pesquisa de 

opinião. Os enunciados foram tem como referência uma pesquisa que fundamentou 

a criação do “Índice de Percepção de Cumprimento de Lei” da Fundação Getúlio 

Vargas (IPCL-FGV), apresentado posteriormente. Deixou-se claro que não existem 

respostas certas ou erradas. As opções de resposta se deram dentro da escala 
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Likert de 04 (quatro) pontos: “concordo totalmente”; “concordo parcialmente”; 

“discordo parcialmente”; “discordo totalmente”. As questões são as que se seguem:  

 

Quadro 4 – Instrumento de pesquisa: Seção 3    
NÚMERO ENUNCIADO RESPOSTA 

2 Cada indivíduo deve cuidar do que é seu e o Estado deve cuidar do que é público. Escala Likert,  
4 pontos 

3 O Estado lida com determinados assuntos que não devem ser de conhecimento da população, 
de forma que alguns tipos de informação deverão permanecer sigilosas. 

Escala Likert,  
4 pontos 

4 As informações produzidas pelo Estado pertencem somente ao Estado. Escala Likert,  
4 pontos 

5 Toda informação produzida pelo Estado é, em princípio, pública. Escala Likert,  
4 pontos 

6 Em princípio, todo indivíduo tem direito de acesso a qualquer informação pública. Escala Likert,  
4 pontos 

7 Caso um indivíduo precise ter acesso a uma determinada informação pública, ele dependerá da 
boa vontade do funcionário que o atendeu e/ou do chefe da repartição pública. 

Escala Likert,  
4 pontos 

8 É mais fácil conseguir informação em uma repartição pública se nela trabalhar um conhecido, 
amigo ou parente. 

Escala Likert,  
4 pontos 

9 O Estado já fornece todas as informações de interesse da sociedade, seja por meio de seus 
sites/redes sociais, seja por meio das postagens nos murais dos órgãos públicos. 

Escala Likert,  
4 pontos 

  

 A Seção 4 (perguntas 10 a 18) foi elaborada tendo como base dúvidas comuns 

acerca dos procedimentos exigidos para que se faça um pedido de acesso. Esse 

levantamento foi realizado em conversas informais com funcionários públicos 

responsáveis pela implementação da LAI em suas respectivas repartições, bem 

como em contato, também informal, com colegas da área dedicados ao estudo da 

citada lei.  

 Assim, esta Seção pede que o cidadão considere corretos ou incorretos 

(respostas dicotômicas, portanto) os seguintes procedimentos de um funcionário 

público hipotético ao receber um requerimento de acesso à informação:  

 

Quadro 5 – Instrumento de pesquisa: Seção 4   

NÚMERO ENUNCIADO RESPOSTA 

10 O funcionário público pergunta ao cidadão o motivo do pedido de acesso à informação; Dicotômica: 
“correto”/“incorreto”  

11 O funcionário público exige do cidadão que o pedido de acesso à informação tenha firma 
reconhecida;  

Dicotômica: 
“correto”/“incorreto” 

12 O funcionário público cobra do cidadão um valor pela busca e fornecimento da informação; Dicotômica: 
“correto”/“incorreto” 

13 O funcionário público nega o pedido de acesso a informação a um cidadão de 17 anos, pois 
ele é menor de idade;  

Dicotômica: 
“correto”/“incorreto” 

14 O funcionário público nega o pedido de acesso a informação a um cidadão pois este não 
apresentou título de eleitor; 

Dicotômica: 
“correto”/“incorreto” 

15 O funcionário público não fornece a informação requerida pelo fato dela ser considerada 
sigilosa pelo Estado; 

Dicotômica: 
“correto”/“incorreto” 

16 O funcionário público é obrigado a responder o requerimento de informação num prazo 
determinado; 

Dicotômica: 
“correto”/“incorreto” 

17 O cidadão pode requerer o acesso à informação do salário de qualquer funcionário público; Dicotômica: 
“correto”/“incorreto” 

18 O cidadão pode requerer informação tanto presencialmente quanto à distância, via internet.  Dicotômica: 
“correto”/“incorreto” 
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 A Seção 5 (questões 19 a 23) versa sobre o uso da internet para acessar 

informações públicas, apresentando opções dicotômicas de resposta (correto/ 

incorreto para as questões 19 a 21 e sim/não para as questões 22 e 23, sendo esta 

última uma pergunta condicional) para os seguintes enunciados:  

 

Quadro 6 – Instrumento de pesquisa: Seção 5   

NÚMERO ENUNCIADO RESPOSTAS 

19 No Brasil, é possível acessar informações públicas sobre um órgão federal no site deste 
órgão; 

Dicotômica: 
“correto”/”incorreto” 

20 Na Bahia, é possível acessar informações públicas sobre os órgãos públicos estaduais pelo 
site da Ouvidoria Geral do Estado13; 

Dicotômica: 
“correto”/”incorreto” 

21 Em (nome da cidade), é possível acessar informações públicas sobre os órgãos públicos 
municipais pelo site (nome do site); 

Dicotômica: 
“correto”/”incorreto” 

22 Você já acessou sites de órgãos federais e/ou o site da Ouvidoria Geral do Estado da Bahia 
e/ou o site do (nome do site) em busca de informação? 

Dicotômica: “sim”/”não” 

23 Responda apenas se tiver respondido “SIM” à questão 22: Você ficou satisfeito com as 
informações disponibilizadas? 

Dicotômica condicional: 
“sim” ou não” 

 

 A Seção 6 (questões 24 a 30) traz as informações pessoais do pesquisado: 

idade, gênero, cor/raça, escolaridade, faixa de renda pessoal, participação (ou não) 

em entidades de representação coletiva e em que setor da economia trabalha (ou 

trabalhou).  

 Optou-se por deixar as perguntas pessoais para o final, com a finalidade de 

que os questionamentos iniciais servissem como “quebra-gelo”, para que o cidadão 

se sentisse confortável para declarar informações normalmente consideradas 

sensíveis, como renda (LAKATOS; MARCONI; 2003, p. 209). 

      

Quadro 7 – Instrumento de pesquisa: Seção 6   

NÚMERO ENUNCIADO RESPOSTA 

24 Idade aberta 

25 Gênero masculino ou feminino 

26 Cor/Raça branca, preta, parda, amarela, indígena 

27 Escolaridade Sem instrução/fundamental incompleto    
Fundamental completo/médio incompleto  
Médio completo/superior incompleto        
Superior completo    
Não determinado    

28 Faixa de Renda Pessoal Sem rendimento 
Até 1/4 de salário mínimo (até R$222) 
Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo (mais de R$222 a R$440) 
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo (mais de R$440 a R$880) 
Mais de 1 a 2 salários mínimos (mais de R$880 a R$1.760) 
Mais de 2 a 3 salários mínimos (mais de R$1.760 a R$2.640) 
Mais de 3 a 5 salários mínimos (mais de R$2.640 a R$4.400) 
Mais de 5 a 10 salários mínimos (mais de R$4.400 a R$8.880) 
Mais de 10 a 15 salários mínimos (mais de R$8.880 a R$13.200) 

                                                        
13  Na Bahia, a Ouvidoria Geral do Estado é o órgão que tem como atribuição a gestão das 
solicitações de acesso à informação no âmbito da administração pública estadual. (OUVIDORIA 
GERAL DO ESTADO DA BAHIA, 2018) 
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Mais de 15 a 20 salários mínimos (mais de R$13.200 a R$17.600) 
Mais de 20 a 30 salários mínimos (mais de R$17.600 a R$26.400) 
Mais de 30 salários mínimos (mais de R$26.400) 

29 Participa ativamente de alguma 
entidade de representação coletiva 
(associações, sindicatos, partidos 
políticos, etc.)? 

Dicotômica: “sim” ou “não”  

30 Onde trabalha atualmente (ou 
trabalhou, caso aposentado ou 
desempregado)?  

setor público 
setor privado 
nunca trabalhou 

   

 Apresentadas as seções do instrumento de pesquisa, tratar-se-á da coleta dos 

dados. 

 

4.4.2 A coleta de dados 

  

  Após a confecção do instrumento de pesquisa, no ano de 2014, se 

operacionalizou duas versões de testes com pesquisandos-beta.  

  A primeira rodada se deu via e-mail. Apenas abarcou pessoas do círculo 

familiar e social da pesquisadora, incluindo colegas do Instituto de Ciência da 

Informação (alguns deles, pesquisadores que também possuíam, ao menos à 

época, a LAI como objeto de estudo).  

  Assim, enviou-se o instrumento de pesquisa por correio eletrônico para cerca 

de 30 pessoas, pedindo-se que estas respondessem o questionário com rigorosa 

observância às instruções e ressalvas constantes nele e que relatassem quaisquer 

dificuldades de compreensão, de leitura, de ritmo. Foi pedido, também, que 

cronometrassem o tempo de resposta e que informassem sobre a adequação  do 

tempo para resposta. Ademais, requereu-se que informassem eventuais 

desconfortos em responder à Seção 6, que trata das informações pessoais. 

  Em cerca de uma semana a pesquisadora recebeu o feedback de todos. Não 

houve relatos de dificuldades de nenhuma espécie. O tempo de resposta declarado 

foi, em geral, em torno de cinco a dez minutos (apenas um pesquisando-beta 

considerou o instrumento longo). Nenhum deles informou constrangimento em 

fornecer informações pessoais. 

  A partir desta acolhida, no ano de 2015, passou-se à segunda rodada do teste. 

Decidiu-se fazer uma simulação de coleta no município de Salvador (representante 

da mesorregião Metropolitana). Desta forma, elegeu-se locais de grande circulação 
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de pessoas, como fins de linha de ônibus, praças e shoppings centers, onde foram 

distribuídos 130 questionários. Aos pesquisandos-beta solicitou-se que informassem 

dificuldades e constrangimentos. 

  Os 130 questionários foram divididos em dois grupos de 75 instrumentos. No 

primeiro grupo, utilizou-se o termo “informação pública” e no outro, “informação 

governamental”. Havia interesse em comparar os resultados encontrados, e se 

suscitaria dúvidas por parte dos respondentes.  

  Não houve relatos de dificuldades (as pessoas se mostravam interessadas no 

tema, fazendo perguntas sobre a pesquisa como um todo, mas sem questionamento 

direto ao instrumento de pesquisa em si). Os tempos de resposta foram 

(discretamente) mensurados, tendo como média, sete minutos. Resistência alguma 

se apresentou em responder as questões pessoais. Observou-se a inexistência de 

diferenças significativas entre aqueles que receberam o instrumento onde constava 

o termo “informação pública” e “informação governamental”.  

  Assim, consolidou-se o instrumento de pesquisa tal qual apresentado alhures, 

que utiliza o termo “informação pública”, consagrado pela LAI. Encerrou-se a fase de 

testes. 

  A coleta dos dados desta pesquisa se deu no decorrer do ano de 2016. 

Evidentemente, repetiu-se a coleta na mesorregião metropolitana, e houve 

deslocamentos para os municípios de Feira de Santana, Vitória da Conquista, 

Barreiras, Alagoinhas, Itabuna e Juazeiro. Tais incursões duravam entre três dias e 

uma semana, a depender da quantidade de questionários que seriam aplicados.  

  Em geral, repetiu-se o que havia ocorrido na fase teste concretizada em 

Salvador, onde os entrevistados mostravam-se interessados na pesquisa como um 

todo, muitas vezes entabulando conversas sobre o assunto. Não era custoso 

encontrar pessoas interessadas em responder ao instrumento.  

 

4.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

   O procedimento de análise constitui-se na forma que o pesquisador utiliza 

para descrever seu objeto. (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 187)  
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  Nesta pesquisa, a análise dos dados coletados caracteriza-se como uma 

abordagem quali-quantitativa. A integração proporcionada pela pesquisa quali-

quantitativa “permite que o pesquisador faça um cruzamento de suas conclusões de 

modo a ter maior confiança que seus dados não são produto de um procedimento 

especifico ou de alguma situação particular” (GOLDENBERG, 1997, p. 62). Desta 

forma, os dados levantados quantitativamente pelo instrumento de pesquisa 

permitem análises qualitativas da realidade em estudo. 

  Ademais, desenvolveu-se uma estratégia de comparação para analisar as 

Seções 2 (pesquisa sobre a existência ou inexistência de lei) e parte da 5 (pesquisa 

sobre o uso da internet para acessar informações públicas), cujas respostas serão 

cotejadas com dados levantados pelo World Justice Project (WJP), conforme será 

explicado adiante. 

  Conforme afirmou-se, anteriormente, esta pesquisa parte de um problema 

segundo o qual o cidadão baiano não aderiu à LAI. Numa tentativa de explicar o 

porquê deste fenômeno, estabeleceu-se 04 (quatro) hipóteses: o cidadão baiano 

desconhece a existência da LAI; o cidadão baiano não conhece suas possibilidades 

de aplicação; o  cidadão baiano pode acreditar que a LAI não possui força normativa 

o suficiente para fazer frente à realidade; o cidadão baiano pode, também, estar 

satisfeito com as informações públicas disponibilizadas via transparência ativa. Tais 

hipóteses estão refletidas em 04 (quatro) das 06 (seis) seções do instrumento de 

pesquisa, bem como em seus respectivos enunciados, a seguir declinados: 

 

Quadro 8 – Hipóteses, Seções e Enunciados 

HIPÓTESE SEÇÃO E PERGUNTAS ENUNCIADOS 

O cidadão baiano desconhece a 
existência da LAI 

Seção 2 - pesquisa sobre a existência ou 
inexistência de lei específica 

P1 - No Brasil, existe e já está em vigor uma 
Lei que foi criada especificamente para 
regulamentar o acesso do cidadão às 

informações públicas? 

O cidadão baiano desconhece aa 
possibilidades de aplicação da LAI 

Seção 4 - pesquisa sobre procedimentos 
corretos no requerimento de informações 

P10 - O funcionário público pergunta ao 
cidadão o motivo do pedido de acesso à 

informação; 

P11 - O funcionário público exige do cidadão 
que o pedido de acesso à informação tenha 

firma reconhecida; 

P12 - O funcionário público cobra do cidadão 
um valor pela busca e fornecimento da 

informação; 

P13 - O funcionário público nega o pedido 
de acesso a informação a um cidadão de 17 

anos, pois ele é menor de idade. 

P14 - O funcionário público nega o pedido 
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de acesso a informação a um cidadão pois 
este não apresentou título de eleitor. 

P15 - O funcionário público não fornece a 
informação requerida pelo fato dela ser 

considerada sigilosa pelo Estado. 

P16 - O funcionário público é obrigado a 
responder o requerimento de informação 

num prazo determinado. 

P17 - O cidadão pode requerer o acesso à 
informação do salário de qualquer 

funcionário público. 

P18 - O cidadão pode requerer informação 
tanto presencialmente quanto à distância, 

via internet. 

O cidadão baiano não acredita que a LAI 
terá força normativa para promover o 
acesso à informação  

Seção 3 - pesquisa de opinião  P2 - Cada indivíduo deve cuidar do que é 
seu e o Estado deve cuidar do que é público; 

P3 - O Estado lida com determinados 
assuntos que não devem ser de 

conhecimento da população, de forma que 
alguns tipos de informação deverão 

permanecer sigilosas; 

P4 - As informações produzidas pelo Estado 
pertencem somente ao Estado; 

P5 - Toda informação produzida pelo Estado 
é, em princípio, pública; 

P6 - Em princípio, todo indivíduo tem direito 
de acesso a qualquer informação pública; 

P7 - Caso um indivíduo precise ter acesso a 
uma determinada informação pública, ele 
dependerá da boa vontade do funcionário 
que o atendeu e/ou do chefe da repartição 

pública; 

P8 - É mais fácil conseguir informação em 
uma repartição pública se nela trabalhar um 

conhecido, amigo ou parente; 

P9 - O Estado já fornece todas as 
informações de interesse da sociedade, seja 

por meio de seus sites/redes sociais, seja 
por meio das postagens nos murais dos 

órgãos públicos; 

O cidadão baiano está satisfeito com as 
informações públicas disponibilizadas via 
transparência ativa 

Seção 5 - pesquisa sobre o uso da internet 
para acessar informações públicas  

P19 - No Brasil, é possível acessar 
informações públicas sobre um órgão federal 

no site deste órgão 

P20 - Na Bahia, é possível acessar 
informações públicas sobre os órgãos 

públicos estaduais pelo site da Ouvidoria 
Geral do Estado 

P21 - Em (nome da cidade), é possível 
acessar informações públicas sobre os 

órgãos públicos municipais pelo site (nome 
do site) 

P22 - Você já acessou sites de órgãos 
federais e/ou o site da Ouvidoria Geral do 
Estado da Bahia e/ou o site do (nome do 

site) em busca de informação? 

P23 - Responda apenas se tiver respondido 
“SIM” à questão 22: Você ficou satisfeito 
com as informações disponibilizadas? 

 

 Cada hipótese está, portanto, vinculada a uma seção do questionário, que 

passaremos a descrever abaixo. 
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4.5.1 Seção 2 - Pesquisa sobre a existência ou inexistência de lei específica  

 

 A segunda seção do instrumento de pesquisa conecta-se à primeira hipótese, 

que visa a mensurar o conhecimento (ou não) do cidadão acerca da existência da 

LAI. Trata-se de um embasamento necessário para a pesquisa na medida em que, 

no caso da transparência passiva, o papel do cidadão deve ser ativo, o que é 

favorecido pelo conhecimento da existência de uma lei que pode lhe garantir o 

acesso às informações públicas.  

 O World Justice Project (2016) criou um índice para mensurar o chamado 

“Império da Lei” (Rule of Law) – cujo núcleo é a noção de igualdade dos indivíduos 

perante as normas jurídicas (O’DONNEL, 2005) – capturando as vivências e 

percepções dos cidadãos comuns em suas experiências com a lei e com as 

autoridades públicas. O Brasil foi um dos 102 (cento e dois) países objetos deste 

estudo. 

 Esse instrumento pretende mensurar o Império da Lei num determinado país 

baseando-se em 08 (oito) fatores: limites aos quais os governos constituídos devem 

se submeter; ausência de corrupção; governo aberto (“open government”); direitos 

fundamentais; segurança e ordem; cumprimento da lei; justiça civil; justiça criminal.  

 Nesse momento, contudo, interessa apenas o terceiro fator: o governo aberto. 

Ele pretende capturar, dentre outras questões, se os cidadãos de um determinado 

país possuem a percepção de que as leis editadas pelo poder público são 

conhecidas. Segundo o World Justice Project (2016, p. 69), em uma escala de zero 

a um, o Brasil pontuou 0,5.  

 Desta forma, considerou-se que a LAI seria uma norma conhecida pela 

população pesquisada caso mais de 50% dos cidadãos respondam “sim” à citada 

pergunta. 

 

4.5.2 Seção 3 - Pesquisa de opinião 

 

 A seção “pesquisa de opinião” vincula-se à terceira hipótese da pesquisa. 

Investiga se o cidadão baiano acredita que a LAI tem força normativa em face da 
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realidade para fazer valer o direito de acesso à informação pública. Portanto, 

indicaria o nível de confiança do cidadão na lei.  

 Conforme já se indicou, utilizou-se como ponto de partida o formato da 

pesquisa que fundamentou a criação do IPCL-FGV. Ele tem como objetivo medir 

sistematicamente “a percepção dos brasileiros em relação ao respeito às leis e às 

determinações de algumas autoridades que estão diretamente envolvidas com o 

cumprimento das leis” (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2015, p. 3).  

 Elaboraram-se perguntas que mesclassem opiniões acerca da LAI com outras 

que dizem respeito ao universo normativo como um todo. 

 

Quadro 9 - Seção 3 - Pesquisa de opinião: perguntas (com modelo de respostas)  

PERGUNTA 
CONCORDO 

TOTALMENTE 
CONCORDO 

PARCIALMENTE 
DISCORDO 

PARCIALMENTE 
DISCORDO 

TOTALMENTE 

P2 - Cada indivíduo deve cuidar do que é seu e o Estado 
deve cuidar do que é público; 

    P3 - O Estado lida com determinados assuntos que não 
devem ser de conhecimento da população, de forma que 
alguns tipos de informação deverão permanecer sigilosas; 

    P4 - As informações produzidas pelo Estado pertencem 
somente ao Estado; 

    P5 - Toda informação produzida pelo Estado é, em princípio, 
pública; 

    P6 - Em princípio, todo indivíduo tem direito de acesso a 
qualquer informação pública; 

    P7 - Caso um indivíduo precise ter acesso a uma 
determinada informação pública, ele dependerá da boa 
vontade do funcionário que o atendeu e/ou do chefe da 
repartição pública; 

    P8 - É mais fácil conseguir informação em uma repartição 
pública se nela trabalhar um conhecido, amigo ou parente; 

    P8 - É mais fácil conseguir informação em uma repartição 
pública se nela trabalhar um conhecido, amigo ou parente; 

    P9 - O Estado já fornece todas as informações de interesse 
da sociedade, seja por meio de seus sites/redes sociais, seja 
por meio das postagens nos murais dos órgãos públicos; 

      

 Nesta parte do instrumento, as respostas seguiram uma escala Likert de 04 

(quatro) pontos, que constituíram um índice. O modelo de cálculo foi o do 

questionário base do IPCL, que tem objetivos semelhantes. Seguem os critérios: 
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a. Todas as perguntas tiveram o mesmo peso na mensuração; 

b. Cada item respondido recebeu um valor de acordo com a categoria 

selecionada. A categoria concordo totalmente equivaleu a 1; concordo 

parcialmente equivaleu a 2; discordo parcialmente equivaleu a 3 e discordo 

totalmente equivaleu a 4. Essa metodologia tem a vantagem de ser simples 

e direta. Sua desvantagem é o fato de que, implicitamente, assume que a 

diferença entre as respostas são iguais, o que pode não ser verdade; 

c. Em seguida, calculou-se a proporção de pessoas que selecionou cada uma 

das alternativas em cada pergunta, cujo valor será representado por w; 

d. A partir de w calculou-se o valor médio de cada pergunta, valor esse que 

varia de 0 a máx (sendo “máx” o valor máximo que alguém atribuiu àquela 

pergunta). Esse valor chama-se média; 

e. Reescalou-se o valor da média, para que ele se transformasse num valor de 

0 a 10, obtendo o índice da pergunta; 

f. Feito o cálculo para cada pergunta, calculou-se a média geral de todas elas, 

resultando no índice geral. 

 

 Apresenta-se, a seguir, exemplo do procedimento do cálculo: partiu-se da 

suposição que o questionário possui apenas 03 (três) perguntas, cujas respostas já 

foram transformadas de acordo com o critério (2), acima explicado. Nesse exemplo, 

o pesquisado 1 respondeu “concordo totalmente” para a pergunta 1 e “discordo 

parcialmente” para as perguntas 2 e 3. 

 

Tabela 12 - Seção 3 - Pesquisa de opinião - exemplo de codificação   

Pesquisado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Pergunta 1 1 2 1 3 4 3 2 1 3 4 2 2 2 1 2 

Pergunta 2 3 3 2 2 3 2 3 3 1 4 3 3 3 3 3 

Pergunta 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 1 4 4 3 4 

 

 Calcula-se a proporção w. Nesse exemplo, a proporção de pessoas que na 

pergunta 1 marcaram a alternativa 2 é representada por w12 = 0,27: 
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Tabela 13 – Seção 3 - Pesquisa de opinião: exemplo de cálculo 

W Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Pergunta 1 0,27 0,40 0,20 0,13 

Pergunta 2 0,07 0,20 0,67 0,07 

Pergunta 3 0,07 0,07 0,27 0,60 

 

 Calcula-se o valor médio da pergunta (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2015):  

 

Mediapergunta = Σ ( valor resposta . wpergunta ) 

Media1 = (0 . 0,27) + (1 . 0,40) + (2 . 0,20) + (3 . 0,13) = 1,20 

Media2 = (0 . 0,07) + (1 . 0,20) + (2 . 0,67) + (3 . 0,07) = 1,73 

Media3 = (0 . 0,07) + (1 . 0,07) + (2 . 0,27) + (3 . 0,60) = 2,40 

 

 Reescala-se as médias (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2015):   

 

Índicepergunta = ( Mediapergunta ÷ Maxpergunta ) . 10 

Índice1 = (1,20 . 3) . 10 = 4,00 

Índice2 = (1,73 . 3) . 10 = 5,78 

Índice3 = (2,40 . 3) . 10 = 8,00 

 

 Calcula-se o índice geral (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2015):  

 

Índiceconfiança = Σ ( Índicepergunta ) ÷ qtdepergunta = (4,00 + 5,78 + 8,00) ÷ 3 = 5,93 

 

 Desta forma foi computado o índice de confiança na LAI, que foi comparado 

com o IPCL-FGV 2015 do Brasil e da Bahia. Foi, também, calculado o intervalo de 

confiança binomial dos índices, com 95% de grau de confiabilidade, utilizando-se de 

teste estatístico de comparação de proporções com distribuição Bernoulli, 

verificando se a confiança estava acima ou abaixo da média brasileira.  
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4.5.3 Seção 4 - Pesquisa sobre procedimentos corretos no requerimento de 

informações 

  

 Essa seção liga-se à segunda hipótese, que investiga se o cidadão baiano 

conhece (ou não) alguns dos procedimentos corretos para fazer um pedido de 

informação com base na LAI (versa sobre o conhecimento acerca das possibilidades 

de aplicação da LAI, portanto). Trata-se de um segundo movimento que deriva do 

primeiro, pois saber se uma determinada norma existe ou não (hipótese 1) não 

necessariamente significa que o cidadão sabe para o que a lei o instrumentaliza.  

 Assim, foi proposta uma série de perguntas que apresentassem situações que 

podem ser vividas pelo cidadão médio no exercício do direito de acesso à 

informação, cujas respostas indicam seu nível de conhecimento a respeito dos 

procedimentos para fazer um requerimento de acesso. Não havendo parâmetros 

comparativos, as perguntas foram elaboradas apresentando respostas dicotômicas, 

possuindo um gabarito de respostas corretas. Assim, a variável analisada foi o 

percentual de acertos dos pesquisados. 

 

Quadro 10 – Seção 4 – Pesquisa sobre procedimentos corretos no requerimento de 
informações: perguntas (com gabarito) 

PERGUNTA CORRETO INCORRETO 

P10 - O funcionário pergunta ao cidadão o motivo do pedido de acesso à informação; 

 

X 

P11 - O funcionário exige do cidadão que o pedido de acesso à informação tenha firma reconhecida; 

 

X 

P12 - O funcionário cobra do cidadão um valor pela busca e fornecimento da informação; 

 

X 

P13 - O funcionário nega o pedido de acesso a informação à um cidadão de 17 anos, pois o rapaz era 
menor de idade; 

 

X 

P14 - O funcionário nega o requerimento de acesso a informação a um cidadão pois este não apresentou 
título de eleitor; 

 

X 

P15 - O funcionário público não fornece a informação requerida pelo fato dela ser considerada sigilosa pelo 
poder público; 

X 

 

P16 - O funcionário é obrigado a responder o requerimento de informação num prazo determinado; 
X 

 

P17 - O cidadão pode requerer acesso à informação do salário de qualquer funcionário público; 
X 

 

P18 - O cidadão pode fazer seu requerimento tanto presencialmente quanto pela internet. 
X 
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 O conhecimento a respeito dos procedimentos foi calculado a partir da 

proporção de acertos nas perguntas elencadas acima, nos seguintes termos 

(formulados pela própria pesquisa):  

 

Índiceconhecimento = Σ ( acertos ) ÷ qtdepergunta = Qtde acertos ÷ 10 

 

 Considerou-se que todas as perguntas tinham o mesmo peso na mensuração 

do nível de conhecimento na LAI. Foi apresentado o percentual de acertos dividido 

por perguntas bem como o índice geral. Calculou-se o intervalo de confiança 

binomial dos índices, com 95% de grau de confiabilidade, tendo uma estimativa do 

percentual de acertos na população da Bahia.  

 

4.5.4 Seção 5 - Pesquisa sobre o uso da internet para acessar informações 

públicas  

  

 A presente seção vincula-se à quarta hipótese, segundo a qual uma baixa 

adesão à LAI, na dimensão da transparência passiva, pode estar sendo motivada 

pelo fato de que o cidadão estaria satisfeito com as informações disponibilizadas via 

transparência ativa.  

 Desta forma, foram elaboradas perguntas que pudessem identificar o 

conhecimento do cidadão acerca da existência dos sites onde ele poderia encontrar 

informações públicas federais, estaduais e municipais apresentando respostas 

dicotômicas, possuindo um gabarito de respostas corretas. Assim, a variável 

analisada foi o percentual de acertos dos pesquisados, nos mesmos termos da 

seção 4 (inclusive quanto aos cálculos). 

 

Quadro 11 – Seção 5 – Pesquisa sobre o uso da internet para acessar informações 
públicas: perguntas (com gabarito) 

PERGUNTA CORRETO INCORRETO 

P19 - No Brasil, é possível acessar informações públicas sobre um órgão federal no site deste órgão; x 
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P20 - Na Bahia, é possível acessar informações públicas sobre os órgãos públicos estaduais pelo site da 
Ouvidoria Geral do Estado; 

x 

 

P21 - Em (nome da cidade), é possível acessar informações públicas sobre os órgãos públicos municipais pelo 
site (nome do site). 

x 

 

  

 Em seguida, elaborou-se pergunta para saber se, na prática, o cidadão utiliza 

tais sites em busca de informação e, em caso positivo, se ele ficou satisfeito com as 

informações disponibilizadas (apresentando respostas dicotômicas).  

 
Quadro 12 – Seção 5 – Pesquisa sobre o uso da internet para acessar informações 
públicas: perguntas (com modelo de resposta)  

Pergunta sim não 

P22 - Você já acessou sites de órgãos federais e/ou o site da Ouvidoria Geral 
do Estado da Bahia e/ou o site do (nome do site) em busca de informação? 

  

P23 - Responda apenas se tiver respondido “SIM” à questão 22: Você ficou 
satisfeito com as informações disponibilizadas? 

  

 

 O resultado encontrado foi comparado ao índice do World Justice Project, 

aquele que pretende mensurar o “Império da Lei” num determinado país baseando-

se em 08 (oito) fatores, sendo um deles o chamado “governo aberto”, ao qual já nos 

referimos alhures. Este fator também inclui, além da já referida questão do 

conhecimento das leis, a dimensão da satisfação do cidadão com a qualidade da 

informação acessada. De acordo com esse documento (2016, p. 69), em uma escala 

de zero a um, o Brasil pontuou 0,5.  

 Assim, considerou-se que o cidadão estaria satisfeito com as informações 

encontradas online caso se obtivesse a resposta “sim” à pergunta 23 em 50% das 

vezes. 

   

4.5.5 Comparação de resultados por categorias de classificação 

 

 Com a finalidade de investigar possíveis relações entre gênero, idade, cor/raça, 

escolaridade, renda, participação em entidades de representação coletiva e 

profissão com os resultados, propôs-se que fosse testado o ajuste de equações de 
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regressão logística, onde foi possível verificar estatisticamente se alguma dessas 

características pode “prever” o nível de confiança e conhecimento do entrevistado. 

 Ambas as variáveis podem ser explicadas como no seguinte par de equações 

(com a ressalva de que as médias, efeitos e erros são diferentes para cada 

equação) (FIELD, 2009): 

 

Logit(Nível de Confiança do Indivíduo) =  

Média + Efeito da Idade + Efeito do Gênero + Efeito da Escolaridade + Efeito da Renda + Efeito 
da Profissão + Efeito Repr Coletiva + Erro Esperado 

 

Logit(Nível de Conhecimento do Indivíduo) =  

Média + Efeito da Idade + Efeito do Gênero + Efeito da Escolaridade + Efeito da Renda + Efeito 
da Profissão + Efeito Repr Coletiva + Erro Esperado 

 

Sendo que: Logit(x) = Log( x / 1-x ) 

 

O nível de confiança é uma variável contínua que pode assumir valores de 0 a 

10, e o nível de conhecimento é uma proporção que pode assumir valores de 0,0 a 

1,0. Na realidade, ambas podem ser tratadas como proporções, uma vez que o 

índice 10 representaria 100% de confiança na LAI. 

Os efeitos de cada variável podem ser abertos como a soma de suas 

categorias. Chama-se essas categorias de variáveis dummy, que assumem valor 1 

se o indivíduo marcou aquela categoria e 0, caso contrário. Associado a cada 

categoria, está um coeficiente, que indica a força da influência desse efeito no 

resultado. Conforme o exemplo: 

 

Efeito do Gênero = CG1.Feminino + CG2.Masculino 

 

Pelo formato do questionário, sabe-se que a variável dummy Feminino será 

diametralmente oposta à variável dummy Masculino (quando uma assumir valor 1 a 

outra assumirá valor 0, e vice-versa). Dessa forma, ambas trazem o mesmo tipo de 

informação para o modelo, sendo redundante a inclusão de ambas. Assim, uma 
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variável não é inclusa e é considerada a categoria de referência (por exemplo, ao 

incluir a variável Feminino no modelo, caso ela apresente-se significativa, concluir-

se-á que o resultado do gênero feminino é significativamente diferente da categoria 

de referência, Masculino). 

Faz-se a ressalva que a inclusão de variáveis demais prejudica a performance 

do modelo, pois cada estimativa de coeficiente de regressão traz consigo um erro, 

que se acumula. Através de diversas tentativas de ajuste de modelos, propôs-se 

agrupar algumas categorias a fim de estimar um modelo com menos parâmetros. 

Segue, então, o modelo final: 

 

Nível de Confiança do Indivíduo = Média + Efeito da Idade +  
C1 . (Branca) + C2 . (Parda) + C3 . (Preta) 

+ CG1.Feminino + CE1 . (Sem Instr e Fundamental Inc) 
+ CE2 . (Fundamental Compl e Médio Inc) + CE3 . (Médio Compl e Sup Inc) 

+  CR1 . (Sem Rend) + CR2 . (até 1/2 s.m.) + CR3 . (até 2 s.m.) + CR4 . (até 5 s.m.) 
 + CP1 . (Público) + CP2 . (Privado) 

+ CC1 . (Coletiva Sim) + CC2 . (Coletiva Não) 
+ Erro Esperado 

 
Nível de Conhecimento do Indivíduo = Média + Efeito da Idade +  

C1 . (Branca) + C2 . (Parda) + C3 . (Preta) 
+ CG1.Feminino + CE1 . (Sem Instr e Fundamental Inc) 

+ CE2 . (Fundamental Compl e Médio Inc) + CE3 . (Médio Compl e Sup Inc) 
+  CR1 . (Sem Rend) + CR2 . (até 1/2 s.m.) + CR3 . (até 2 s.m.) + CR4 . (até 5 s.m.) 

 + CP1 . (Público) + CC1 . (Coletiva Sim) 
+ Erro Esperado 

 

Previamente será avaliada a normalidade das variáveis preditas, para saber 

se elas seguirão distribuição Normal. Caso não sigam, será utilizada a técnica de 

Bootstrapping também na regressão. 

  Assim, apresentada a metodologia que se pretende utilizar, pode-se passar a 

expor os resultados obtidos. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo apresenta os resultados e discussões da pesquisa realizada.  

No intuito de facilitar a clareza de entendimento dos dados obtidos, optou-se 

em estabelecer sub-itens temáticos alinhados com os objetivos (geral e específicos) 

da tese. Destaca-se, também, cada pergunta que integrou o instrumento de coleta 

de dados aplicado, ao longo do ano de 2016. 

Os resultados encontram-se representados em tabelas e gráficos, pontos de 

referência das discussões.  

 

5.1  ESTRATIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO PESQUISADA 

 

 Os cidadãos que compõem a amostra da pesquisa, conforme mencionado no 

Capítulo 4 - Metodologia, residem nos municípios14 identificados pelo IBGE como 

maiores, em termos populacionais, de cada uma das 07 (sete) mesorregiões15 do 

Estado da Bahia.  

Esclarece-se que, inicialmente, foi prevista a aplicação de 443 (quatrocentos 

e quarenta e três) questionários, ampliada para o quantitativo de 455 (quatrocentos 

e cinquenta e cinco). O ajuste justifica-se em razão deste quantitativo representar 

um número mais significativo da população pesquisada. Deve ser lembrado que a 

diferença na quantidade de questionários aplicados por mesorregião visa refletir a 

proporcionalidade da população destes locais em relação à do Estado da Bahia, 

conforme demonstrado na Tabela 14, a seguir: 

 

 

                                                        
14 Alagoinhas, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro, Vitoria da Conquista e Salvador. 
15 Centro-Norte, Centro-Sul, Extremo Oeste, Nordeste, Sul, Vale do São Francisco e Metropolitana. 
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Tabela 14 – Distribuição geográfica da população pesquisada e número 
questionários aplicados por mesorregião 

Mesorregião Município Qtde (%) 

Centro-Norte  Feira de Santana 69 (15,2) 

Centro-Sul  V. Conquista 74 (16,3) 

Extremo Oeste  Barreiras 32 (7) 

Nordeste  Alagoinhas 50 (11) 

Sul  Itabuna 61 (13,4) 

Vale do São Francisco Juazeiro 36 (7,9) 

Metropolitana Salvador 133 (29,2) 

Total 455 (100) 

  

A mesorregião metropolitana, com maior índice populacional, é representada 

pelo município de Salvador, concentrando o quantitativo mais expressivo dos 

questionários. Aplicou-se 133 (cento e trinta e três) questionários, correspondendo a 

29,2% do total. Por sua vez, a mesorregião do Extremo Oeste foi identificada com o 

menor índice populacional. No município de Barreiras, detentor do maior índice 

populacional do Extremo Oeste, foram aplicados 32 questionários, equivalendo a 7% 

do total. 

 A idade média da população que respondeu aos questionários encontra-se na 

faixa entre 23 a 32 anos, como mostra a Tabela 15, que se segue: 

 

Tabela 15 – Idade da população que respondeu aos questionários aplicados 

Variável Qtde Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Idade 455 32,23 13 70 14,2924 

 

No que diz respeito ao gênero dos entrevistados, 52,3% se declarou do sexo 

masculino, ao passo que 47%, do sexo feminino, conforme consta da Tabela 16: 

 

Tabela 16 – Gênero da população que respondeu aos questionários aplicados 

Gênero Qtde (%) 

Masculino 238 (52,3) 

Feminino 214 (47) 

Não informado 3 (0,7) 

Total 455 (100) 
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A cor dos cidadãos respondentes, conforme auto declaração, é 

predominantemente parda (48,8%), seguido de negra (26,6%), branca (21,3%) e 

amarela (1,3%), de acordo com a seguinte tabela: 

 
Tabela 17 – Cor da população que respondeu aos questionários aplicados 

Cor Qtde (%) 

Parda 222 (48,8) 

Preta 121 (26,6) 

Branca 97 (1,3) 

Amarela 6 (1,3) 

Não informado 9 (2) 

Total 455 (100) 

 

No que tange à escolaridade, predominou aqueles cidadãos baianos com 

ensino médio completo (35,2%), seguido de perto por aqueles que possuem o 

ensino fundamental completo/médio incompleto (34,7%). Os sem 

instrução/fundamental incompleto totalizam 15,4%. Apenas 11,6% informaram 

possuir curso superior completo, em conformidade com a tabela abaixo 

apresentada:  

 

Tabela 18 – Escolaridade da população que respondeu aos questionários aplicados 

Escolaridade  Qtde (%) 

Sem instrução / Fundamental incompleto 70 (15,4) 

Fundamental completo / Médio incompleto    158 (34,7) 

Médio completo / Superior incompleto     160 (35,2) 

Superior completo       53 (11,6) 

Não informado 14 (3,1) 

Total 455 (100) 

 

No que diz respeito à renda, houve predomínio dos entrevistados que 

declararam não possuir rendimento (34,1%), seguido daqueles que ganham entre 

meio e um salário mínimo (19,1%) e entre um e dois salários mínimos (14,1%). Os 

indivíduos pesquisados que auferem entre um quarto e meio salário mínimo 

totalizam 13%, acompanhados dos entrevistados que informaram receber entre 2 e 

3 salários mínimos (7,3%), de 3 à 5 salários mínimos (4,8%) e até um quarto de 

salário mínimo (3,5%). Finalmente, tem-se aqueles que indicam ganho de 5 à 10 
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salários mínimos  (2%), de 15 à 20 salários mínimos (0,4%) e de 10 à 15 salários 

mínimos  (0,2%). Nenhum cidadão pesquisado declarou auferir mais de 30 salários 

mínimos. Nesse sentido, vide tabela abaixo apresentada:  

 

Tabela 19 – Renda da população que respondeu aos questionários aplicados. 

Renda  Qtde (%) 

Sem rendimento 155 (34,1) 

Até 1/4 de salário mínimo (até R$222) 16 (3,5) 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo (mais de R$222 a R$440) 59 (13) 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo (mais de R$440 a R$880) 87 (19,1) 

Mais de 1 a 2 salários mínimos (mais de R$880 a R$1.760) 64 (14,1) 

Mais de 2 a 3 salários mínimos (mais de R$1.760 a R$2.640) 33 (7,3) 

Mais de 3 a 5 salários mínimos (mais de R$2.640 a R$4.400) 22 (4,8) 

Mais de 5 a 10 salários mínimos (mais de R$4.400 a R$8.880) 9 (2) 

Mais de 10 a 15 salários mínimos (mais de R$8.880 a R$13.200) 1 (0,2) 

Mais de 15 a 20 salários mínimos (mais de R$13.200 a R$17.600) 2 (0,4) 

Mais de 30 (mais de R$17.600) 0 (0) 

Não informado 7 (1,5) 

Total 455 (100) 

 

Os dados relativos à renda nos interessam sobremaneira, tendo em vista 

serem o balizador da aplicação do instrumento de pesquisa no que diz respeito à 

representatividade da amostra, que consideramos cumprida, de acordo com a tabela 

abaixo: 

 

Tabela 20 – Renda: Comparação Bahia (universo) versus amostra (pesquisa). 
Renda Bahia Amostra 

Sem rendimento 37,28% 34,51% 

Até 1/4 de salário mínimo 9,57% 5,18% 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 7,00% 13,15% 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 25,42% 18,14% 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 12,28% 13,50% 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 3,28% 6,58% 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 2,71% 4,60% 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 1,71% 2,01% 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 0,14% 0,85% 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 0,14% 0 

Mais de 20 a 30 salários mínimos 0,00% 0 

Mais de 30 salários mínimos 0,00% 0 
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Relativamente à participação em entidades de representação coletiva, os 

questionários aplicados mostram que 84,6% dos indivíduos respondentes declaram 

não o fazer, ao passo que 15,2% afirmam que sim.  

 

Tabela 21 - Participação em entidade de representação coletiva da população que 
respondeu aos questionários aplicados. 

29 - Participa ativamente de alguma entidade de representação coletiva 
(associações, sindicatos, partidos políticos, etc.)? 

Qtde (%) 

Sim 69 (15,2) 

Não 385 (84,6) 

Não informado 1 (0,2) 

Total 455 (100) 

  

Acerca do local onde se trabalhou a maior parte da vida, os cidadãos 

pesquisados indicaram predominantemente o setor privado (67,7%), seguido do 

setor público (18,7%), ao passo que aqueles que nunca trabalharam totalizaram o 

percentual de 13,4%, em conformidade com a tabela abaixo declinada: 

 

Tabela 22 - Setor onde trabalha ou trabalhou a maior parte da vida 

29 – Onde trabalha/trabalhou a maior parte da vida? 

 
Qtde (%) 

Privado 308 (67,7) 

Público 85 (18,7) 

Nunca 61 (13,4) 

Não informado 1 (0,2) 

Total 455 (100) 

 

Desta forma, apresentada a estratificação da população-alvo (amostra da 

pesquisa), iniciar-se-á a análise dos resultados relativos às hipóteses desta 

pesquisa. 
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5.2 O CIDADÃO BAIANO DESCONHECE A EXISTÊNCIA DA LAI 

 

Este item visa o enfrentamento da primeira hipótese desta pesquisa, aquela 

segundo a qual o cidadão baiano desconheceria a existência da LAI. Ela está 

localizada na Seção 2 do instrumento de pesquisa, intitulada “Pesquisa sobre a 

existência ou inexistência de lei específica”, possuindo o seguinte enunciado: “No 

Brasil, existe e já está em vigor uma Lei que foi criada especificamente para 

regulamentar o acesso do cidadão às informações públicas?”. As respostas 

possíveis são dicotômicas: “sim” ou “não”. 

 Conforme apontado no capítulo relativo à metodologia, tomou-se como base 

o WJP. Assim, considerar-se-ia a LAI conhecida pela população caso mais de 50% 

dos cidadãos afirmassem ter ciência de sua existência. Seguem, assim, os 

resultados obtidos. 

O primeiro e único enunciado desta Sessão (questão 1) pretende verificar se 

os entrevistados declaram conhecer a existência da LAI:  

 

 
Tabela 23 – Questão 1 

1 - No Brasil, existe e já está em vigor uma Lei que foi criada 
especificamente para regulamentar o acesso do cidadão às 
informações públicas 

Qtde (%) 

Sim 328 (72,1) 

Não 121 (26,6) 

Não informado 6 (1,3) 

Total 455 (100) 

 

Verifica-se que, das 455 respostas auferidas, 328 apontam para o 

conhecimento da existência da LAI. Este número equivale a 72,1% dos pesquisados, 

número significativamente superior a 50%, de forma que pode-se afirmar, com base 

na pesquisa efetuada, que o cidadão baiano sabe que a LAI existe.  

Só se pode falar em sujeito informativo se houver diálogo possível com a 

esfera pública, e esta interface é mediada por políticas de acesso, aqui 

representadas pela LAI. Assim, saber da existência da LAI é o primeiro ponto para 
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que, nos estritos limites desta pesquisa, possamos identificar o cidadão como sujeito 

informativo. Ademais, é interessante notar o formato curioso a partir do qual o direito 

à informação pode se configurar: empunhá-lo implica em possuir o direito de ser 

informado que se tem direito à informação.  

 Sem amplo conhecimento acerca da existência da LAI a noção de 

transparência no Brasil tornar-se-ia precária e o controle vertical (accountability) 

exercido pelo cidadão, prejudicado. A qualidade da democracia, se não reside neste 

momento, certamente depende, em larga medida, desse conhecimento acerca da 

existência de legislações que instrumentalizam o cidadão para exercer o controle.   

 Nesse sentido, destaca-se, aqui, a atuação do próprio poder público no Brasil. 

De fato, no ano em que a LAI entrou em vigor, a CGU engajou-se em diversas 

campanhas informativas (um exemplo delas pode ser observada nas transcrições 

apresentadas no capítulo desta pesquisa intitulado “Além da LAI”), visando dar a 

conhecer a LAI ao cidadão e aos funcionários públicos, bem como explicar seus 

pontos mais relevantes. Evidentemente, houve cobertura midiática à época, mas o 

papel deste órgão foi central. Ademais, seu site tornou-se uma importante fonte de 

informação e pesquisa, oferecendo relatórios, infográficos, cartilhas, vídeos 

explicativos e minicursos online (dentre outras inúmeras iniciativas). Até o dia de 

hoje, continua sendo referência inescapável para o cidadão em geral bem como 

para os funcionários públicos.  

 O poder executivo federal, via CGU, conforme já se explicitou, foi quem 

capitaneou a implementação da LAI nos estados e municípios e nas três esferas do 

poder (executivo, legislativo e judiciário), de forma que a ele deve ser imputado parte 

do sucesso ou do insucesso desta norma. No que diz respeito ao funcionalismo 

público, especialmente no âmbito federal, acredita-se que a atuação tenha sido 

consistente e abrangente – abarcando as duas dimensões da LAI, a ativa e a 

passiva – ainda que haja muito o que se avançar e embora a eficácia desta norma 

não dependa apenas de treinamento e informação, mas também de recursos. 

 Havia que se levar em conta, entretanto, o fato de que a força de um órgão 

como a CGU – ainda que o âmbito de sua atuação seja nacional – costuma se 

fragilizar no relacionamento com estados e municípios, já que estes não possuem o 

mesmo orçamento e estrutura administrativa para implementar com rapidez as 

mudanças necessárias (e aqui não se está falando da mera regulamentação da LAI 
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nos estados e municípios, embora isso também seja importantíssimo na sua 

divulgação, pois suscita debates locais).  

 Ademais, para a CGU, chegar até o cidadão exige estratégias diferentes das 

que são usadas para alcançar o funcionalismo público, até mesmo pelo fato deste 

lhe ser, na falta de melhor palavra, subordinado. Assim, no que se referia ao 

cidadão, pairava a dúvida. No que diz respeito ao cidadão baiano, contudo, não 

mais: o poder público (ainda que não apenas ele, obviamente), representado pela 

CGU, atuou de forma eficaz no sentido de dar conhecimento acerca da existência da 

LAI. 

No item anterior, verificou-se que 67,7% dos cidadãos pesquisados trabalham 

ou trabalharam a maior parte da vida no setor privado. Desta forma, é mais 

significativo ainda o alto percentual de conhecimento da existência da LAI 

encontrado (tendo em vista que aqueles que trabalham para o setor público – ao 

menos os que ainda estão na ativa – dificilmente não saberiam da existência da 

LAI). Da mesma forma ocorre em relação a outra questão do mesmo item, onde 

84,6% dos entrevistados declaram que não fazem parte de entidades de 

representação coletiva. No que diz respeito à LAI, a atuação dessas entidades, ao 

menos em tese, poderia favorecer sua divulgação bem como facilitar o entendimento 

das informações públicas, já que, muitas vezes, sua complexidade exigiria uma 

espécie de “tradutor” para que esta se torne inteligível pelos interessados, papel que 

normalmente poderia ser exercido por um sindicato, por exemplo (FUNG et alii, 

2007, p. 62). Entretanto, os cidadãos pesquisados, em sua grande maioria, não 

contariam com esse tipo de mediação, ao menos não de forma direta.  

 Passa-se, assim, para a análise de cada mesorregião, onde existiram 

destaques, como a mesorregião Nordeste (APÊNDICE D), que apresenta percentual 

de conhecimento acerca da existência da LAI de 88%, seguido da Extremo Oeste 

(APÊNDICE C), que perfaz 87,5%, conforme se observa:  
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Tabela 24 – Questão 1: respostas por mesorregião  
1 - No Brasil, existe e já está em vigor uma Lei que foi criada especificamente 
para regulamentar o acesso do cidadão às informações públicas 

 
(%) "SIM" 

Bahia  (72) 

Centro-Norte (62,3) 

Centro-Sul (63,5) 

Extremo Oeste (87,5) 

Nordeste (88) 

Sul (63,9) 

Vale S. F. (72,2) 

Metropolitana (75,9) 

 

Restou apenas uma questão: poderia ter sido o alto percentual de 

conhecimento da existência da LAI fruto de uma confusão entre a direito à 

informação em abstrato (previsto pela constituição desde 1988, no inciso XXXIII do 

artigo 5°) e a LAI? Poderia o cidadão ter tomado o primeiro pelo segundo? Esta 

pergunta é relevante, tendo em vista que há uma diferença substancial entre uma 

previsão constitucional e uma lei que é editada para regulá-la. O dispositivo 

constitucional já garantia o acesso, genericamente, desde a promulgação da Carta 

(que está próxima de completar 30 anos). Entretanto, o enunciado proposto pelo 

instrumento de pesquisa deixava claro que se estava falando não apenas de uma 

lei, mas de uma lei específica.   

 Há, igualmente, a possibilidade da LAI estar sendo confundida com 

legislações aparentadas, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que está perto de 

completar 20 anos de edição. A preocupação, aqui, reside na terminologia: essa 

norma foi a responsável pela implementação dos portais da transparência, palavra 

chave nas discussões sobre a LAI e que facilmente sequestra a atenção (ainda que 

já se reconheça que a LAI propõe um conceito expandido de transparência, mais 

amplo que o trazido pela LRF). Entretanto, espera-se ter diminuído eventuais 

equívocos pelo fato do instrumento de pesquisa utilizado não mencionar a palavra 

nenhuma vez.  

 Entretanto, não se olvide que saber da existência de uma determinada norma 

é apenas uma das dimensões envolvidas para que se possa falar em eficácia de 

uma lei, e que uma política pública efetiva deve ir além do aspecto normativo. É o 

início daquele processo de “chamamento” para que a sociedade civil desempenhe 
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um papel na democratização da informação ao qual aludia Gonzáles de Gómez 

(2012). 

Resta, assim, refutada a primeira hipótese: se a LAI possui baixa força 

normativa, isso não pode ser tributado à falta de conhecimento de sua existência 

pela população.   

 

5.3 O CIDADÃO BAIANO NÃO CONHECE AS POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO 

DA LAI 

 

 Este item encontra-se vinculado à segunda hipótese da presente pesquisa: a 

eficácia social da LAI seria baixa pelo fato de que o cidadão baiano desconheceria 

suas possibilidades de aplicação. Ela conecta-se à Seção 4 do instrumento de 

pesquisa, onde foram simuladas nove situações que o cidadão poderia enfrentar no 

trato com um funcionário público hipotético ao elaborar um requerimento de acesso 

à informação, que deveriam ser interpretadas como corretas ou incorretas 

(respostas dicotômicas). No caso, vislumbrou-se a confecção de um pedido 

presencial, ainda que pedidos de acesso à informação possam ser feitos online. O 

que se buscou simular foi a hipótese do cidadão ter se direcionado fisicamente ao 

órgão público foco do seu interesse pois, nesse caso, eventuais problemas ficariam 

mais visíveis. 

 O primeiro enunciado desta Sessão (questão 10) visa identificar se o cidadão 

considera correto ou incorreto que um funcionário público pergunte a ele os motivos 

pelos quais se está fazendo um requerimento de acesso (resposta esperada: 

incorreto). A maioria dos entrevistados (63,5%) acertou, segundo se vê:   

 
Tabela 25 – Questão 10 

10 - O funcionário público pergunta ao cidadão o motivo do pedido 
de acesso à informação 

Qtde (%) 

Correto 163 (35,8) 

Incorreto 289 (63,5) 

Não informado 3 (0,7) 

Total 455 (100) 
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O segundo enunciado (questão 11) visa apontar se o cidadão considera 

correto ou não que o funcionário público exija firma reconhecida para aceitar o 

requerimento de informação (resposta esperada: incorreto). O percentual de acerto 

foi da ordem de 73,8%, conforme tabela a seguir: 

 
Tabela 26 – Questão 11 

11 - O funcionário público exige do cidadão que o pedido de acesso à 
informação tenha firma reconhecida 

Qtde (%) 

Correto 114 (25,1) 

Incorreto 336 (73,8) 

Não informado 5 (1,1) 

Total 455 (100) 

 

 O terceiro enunciado (questão 12) quer saber se o indivíduo pesquisado 

considera correto ou incorreto a cobrança, pelo funcionário público, de alguma 

quantia para a busca e fornecimento da informação requerida (resposta esperada: 

incorreto). Nesse sentindo, tem-se que 73,8% dos cidadãos responderam conforme 

o gabarito: 

 

Tabela 27 – Questão 12 

12 - O funcionário público cobra do cidadão um valor pela busca e 
fornecimento da informação 

Qtde (%) 

Correto 117 (25,7) 

Incorreto 336 (73,8) 

Não informado 2 (0,4) 

Total 455 (100) 

 

 O quarto enunciado (questão 13) tem como objetivo verificar se o entrevistado 

considera correto ou incorreto que o funcionário público negue acesso à informação 

a um cidadão pelo fato deste ser menor de idade (resposta esperada: incorreto). A 

maioria (49,9%) dos indivíduos, contudo, respondeu que era correto que o 

funcionário se abstivesse de praticar o ato neste caso: 
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Tabela 28 – Questão 13 

13 - O funcionário público nega o pedido de acesso a informação a 
um cidadão de 17 anos, pois ele é menor de idade 

Qtde (%) 

Correto 227 (49,9) 

Incorreto 225 (49,5) 

Não informado 3 (0,7) 

Total 455 (100) 

 

 O quinto enunciado (questão 14) visa averiguar se o cidadão baiano 

considera correto ou não que o funcionário público negue o pedido de acesso caso o 

interessado não apresente título de eleitor (resposta esperada: incorreto). O 

percentual de acerto foi de 78,7%, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 29 – Questão 14 

14 - O funcionário público nega o pedido de acesso a informação a 
um cidadão pois este não apresentou título de eleitor 

Qtde (%) 

Correto 95 (20,9) 

Incorreto 358 (78,7) 

Não informado 2 (0,4) 

Total 455 (100) 

  

O sexto enunciado (questão 15) objetiva apontar se os indivíduos 

pesquisados consideram correto ou incorreto que o funcionário público negue o 

acesso à informação pelo fato dela ser considerada sigilosa pelo Estado (resposta 

esperada: verdadeiro). Nesse sentido, tem-se que 61,8% respondeu de acordo com 

o gabarito: 

 

Tabela 30 – Questão 15 

15 – O funcionário público não fornece a informação requerida pelo 
fato dela ser considerada sigilosa pelo Estado 

Qtde (%) 

Correto 281 (61,8) 

Incorreto 173 (38) 

Não informado 1 (0,2) 

Total 455 (100) 
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 O sétimo enunciado (questão 16) quer saber se o cidadão baiano considera 

correto ou incorreto que o funcionário público seja obrigado a responder o 

requerimento de informação num prazo determinado (resposta esperada: correto). O 

percentual de acertos foi da ordem de 76%, conforme tabela: 

 

Tabela 31 – Questão 16  

16 - O funcionário público é obrigado a responder o requerimento de 
informação num prazo determinado 

Qtde (%) 

Correto 346 (76) 

Incorreto 107 (23,5) 

Não informado 2 (0,4) 

Total 455 (100) 

 

 O oitavo enunciado (questão 17) tem como objetivo verificar se o entrevistado 

considera correto ou não que o cidadão possa requerer acesso à informação acerca 

do salário de qualquer funcionário público (resposta esperada: correto). A maioria 

dos entrevistados (67%) acertou, segundo se vê:   

 

Tabela 32 – Questão 17 

17 - O cidadão pode requerer o acesso à informação do salário de 
qualquer funcionário público 

Qtde (%) 

Correto 305 (67) 

Incorreto 150 (33) 

Total 455 (100) 

 

 O nono enunciado (questão 18) visa averiguar se o indivíduo pesquisado 

considera correto ou incorreto que o cidadão possa requerer informação tanto 

presencialmente quanto pela internet (resposta esperada: correto). Tem-se que 

70,8% dos entrevistados responderam de acordo com o gabarito:  

 

Tabela 33 – Questão 18 

18 - O cidadão pode requerer informação tanto presencialmente 
quanto à distância, via internet 

Qtde (%) 

Correto 322 (70,8) 

Incorreto 133 (29,2) 

Total 455 (100) 
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Agrupando-se os resultados encontrados, chega-se à seguinte tabela:  

 

Tabela 34 – Cálculo da média de acerto das questões 10 à 18 

  Gabarito Acertos Tot. resp. válidas Perc. acertos 

P10 Incorreto 289 452 63,9% 

P11 Incorreto 336 450 74,7% 

P12 Incorreto 336 453 74,2% 

P13 Incorreto 225 452 49,8% 

P14 Incorreto 358 453 79,0% 

P15 Correto 281 454 61,9% 

P16 Correto 346 453 76,4% 

P17 Correto 305 455 67,0% 

P18 Correto 322 452 71,2% 

 

Desta forma, calcula-se que a Média do percentual de acerto das 10 

perguntas foi de 69,7%. Em seguida, apresenta-se o teste de normalidade para a 

medida: 

 

Tabela 35 – Teste de normalidade para as questões 10 à 18 

Variável 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estatística g.l. p-valor Estatística g.l. p-valor 

Percentual Conhecimento 
sobre a LAI 

0,141 455 < 0,001 0,948 455 < 0,001 

 

Rejeita-se a normalidade dos dados e, por essa razão, apresenta-se cálculo 

de intervalo de confiança de 95% para o conhecimento da aplicação da LAI 

utilizando a técnica de Bootstrapping: 

 

Tabela 36 – Cálculo intervalo confiança conhecimento possibilidades de aplicação da LAI 

Variável 
IC 95% com técnica de Bootstrapping 

Limite Inferior Limite Superior 

Percentual Conhecimento da LAI 67,42% 71,35% 

 

Assim, conclui-se com 95% de confiança que o percentual de conhecimento das 

possibilidades de aplicação da LAI na Bahia varia entre 67,42% e 71,35%. Este 



113 
 

intervalo indica que o percentual de conhecimento é significativamente superior a 

50%, que seria o percentual esperado para respostas aleatórias.  

Apresenta-se, a seguir, os resultados descritivos para o percentual de 

conhecimento das possibilidades de aplicação da LAI por município/mesorregião: 

 
Gráfico 8 – Conhecimento das possibilidades de aplicação da LAI por município  

 

 

Calculou-se, igualmente, o intervalo de confiança de 95% com técnica de 

Bootstrapping para tais medidas: 

 

Tabela 37 - Cálculo intervalo confiança conhecimento possibilidades aplicação LAI por município 

Variável: Percentual 
Conhecimento da LAI 

IC 95% com técnica de Bootstrapping 

Limite Inferior Limite Superior 

Alagoinhas 65,06% 78,54% 

Barreira 51,19% 67,56% 

Feira de Santana 70,69% 80,03% 

Itabuna 63,21% 75,16% 

Juazeiro 61,91% 74,21% 

Salvador 66,44% 74,16% 

Vitória da Conquista 61,90% 69,45% 

 

Resta patente que todas as regiões apresentaram percentual de 

conhecimento significativamente superior a 50%. Desta forma, está refutada a 

segunda hipótese: se a LAI possui baixa força normativa, isso não pode ser tributado 

à falta de conhecimento, pela população das suas possibilidades de aplicação.   
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Entretanto, pode-se extrair bastante informação da análise dos resultados 

desta sessão. Como as questões propostas possuem gabarito, é possível perceber 

onde o cidadão baiano se mostrou equivocado.  

Tal ocorreu na questão de número 13, onde se enuncia que um funcionário 

público poderia negar o pedido de acesso à informação a um cidadão que possuísse 

17 anos pelo fato dele ser menor de idade. Um percentual de 49,9% dos baianos 

consideraram a postura do funcionário público correta (contra 49,5% que 

consideram incorreta). Entretanto, para a LAI, a idade do requisitante é irrelevante. 

Ainda que os percentuais de correção e de incorreção tenham sido próximos, este 

foi o único item, considerando-se todos os demais da mesma sessão, onde a 

resposta foi incompatível com o gabarito. 

Na análise dos dados parciais (os de cada mesorregião), algumas questões 

chamaram atenção. Por exemplo, as mesorregiões Centro-Sul (representada pelo 

município de Vitória da Conquista) (APÊNDICE B) e Extremo Oeste (representada 

pelo município de Barreiras) (APÊNDICE C) consideraram correto o enunciado da 

questão 10 (“o funcionário público pergunta ao cidadão o motivo do pedido de 

acesso à informação”). Entretanto, se esperava incorreto como resposta.  

 

Tabela 38 – Questão 10: respostas por mesorregião 

10 - O funcionário público pergunta ao cidadão o 
motivo do pedido de acesso à informação 
(gabarito: incorreto) 

% 
CORRETO % INCORRETO 

Bahia 35,8 63,5 

Centro-Norte 26,1 71 

Centro-Sul 62,2 37,8 

Extremo Oeste 59,4 37,5 

Nordeste 42 58 

Sul 9,8 90,2 

Vale do S. F. 30,6 69,4 

Metropolitana 31,6 68,4 

 

Ainda que apenas estas mesorregiões tenham entregue este resultado, isso 

serviu para apontar em direção a uma possível reformulação na redação deste 

enunciado.  

Acredita-se que pode não ter ficado claro que o funcionário pode fazer 

perguntas para compreender o requerimento que se está sendo feito, por questões 
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de lógica e clareza, mas que ele não pode questionar as razões pelas quais o 

cidadão está fazendo determinado pedido. Essa diferença é fundamental e pode 

levar a situações cuja interpretação pode pender em uma direção ou em outra. 

Entretanto, acredita-se que os cuidados para que não se criem impasses nesse 

sentido repousam mais no funcionário público do que no cidadão, pois o primeiro 

conhece com maior profundidade o órgão onde trabalha bem como a natureza das 

demandas informacionais do local. 

A mesorregião Metropolitana (representada pelo Município de Salvador) 

(APÊNDICE G), considerou incorreto o enunciado da questão 15: “o funcionário 

público não fornece a informação requerida pelo fato dela ser considerada sigilosa 

pelo Estado” (resposta esperada: correto). Ela foi a única mesorregião que 

respondeu de forma equivocada a este enunciado, ainda que a diferença percentual 

entre as respostas não tenha sido grande (49,6% dos respondentes a considerou 

correta, 50,4%, incorreta).  

Nesse caso, não parece se tratar de uma questão de clareza do enunciado 

(como acima relatado), mas sim de uma certa polarização orientada pelo surgimento 

de uma norma que tem como diretriz facilitar o acesso onde antes se fomentavam 

obstáculos para tanto. Com efeito, durante certo tempo, é razoável que o cidadão 

saia de um entendimento radical (“não consigo ter acesso à informação alguma”) 

para outro (“tenho direito de acesso a qualquer informação pública”), sem levar em 

conta as restrições trazidas pela própria LAI.  

 
Tabela 39 - Questão 15: respostas por mesorregião 
15 - O funcionário público não fornece a informação 
requerida pelo fato dela ser considerada sigilosa 
pelo Estado (gabarito: correto) 

 
 

% CORRETO 

 
          % 
INCORRETO 

Bahia 61,8 38 

Centro-Norte 78,3 21,7 

Centro-Sul 51,4 48,6 

Extremo Oeste 54,8 45,2 

Nordeste 82 18 

Sul 60,7 39,3 

Vale S. F. 77,8 22,2 

Metropolitana 49,6 50,4 
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A mesorregião Extremo Oeste (representada pelo município de Barreiras) 

(APÊNDICE C) considerou incorreto o enunciado da questão 17: “o cidadão pode 

requerer o acesso à informação do salário de qualquer funcionário público” (resposta 

esperada: correto). Aqui a surpresa foi verificar que a Bahia como um todo acertou a 

questão (percentual de 67% de acerto): tinha-se a expectativa de que, em geral, as 

respostas estariam mais alinhadas com as da mesorregião Extremo Oeste, dada a 

polêmica que esta determinação suscita. 

 

Tabela 40 - Questão 17: respostas por mesorregião 

17 - O cidadão pode requerer o acesso à 
informação do salário de qualquer funcionário 
público (gabarito: correto) % CORRETO % INCORRETO 

Bahia 67 33 

Centro-Norte 71 29 

Centro-Sul 52,7 47,3 

Extremo Oeste 34,4 65,6 

Nordeste 80 20 

Sul 73,8 26,2 

Vale S. F. 72,2 27,8 

Metropolitana 71,4 28,6 

 

Nesse caso, a polêmica em si pode ter sido a responsável por divulgar essa 

informação: durante algum tempo após a edição da LAI, havia dúvidas se o poder 

público deveria divulgar os salários dos servidores via transparência ativa (isto é, 

espontaneamente, independentemente de ter havido pedido para tanto), se 

disponibilizaria o valor do salário individual ou somente por cargo, etc. A imprensa 

cobriu exaustivamente o assunto até o posicionamento final do STF em 2015 

(BRASIL, 2015), o que pode ter contribuído para espalhar o entendimento correto, 

que é legal e legítimo, mas também contra-intuitivo para muitos, como ficou claro na 

citada mesorregião 16 . De qualquer maneira, nesta sessão do instrumento de 

pesquisa, não se estava buscando a opinião subjetiva do cidadão sobre o assunto, 

mas sim se ele sabia se era correto ou não requerer o acesso à tal informação. 

                                                        
16  Em geral, prevaleceu o entendimento segundo o qual “o servidor público não pode 
pretender ter a mesma privacidade que tem o cidadão comum. É princípio básico da 
Administração Pública, no que visa a eficiência – outro princípio –, o da publicidade. O 
servidor público, o agente público, o agente político, todos estão na vitrina. São, de início, 
um livro aberto. Entre o interesse individual e o coletivo, o público, prevalece o coletivo” 
(BRASIL, 2015). 
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As mesorregiões que apresentaram níveis mais altos de conhecimento das 

possibilidades de aplicação da LAI foram a Centro-Norte (representada pelo 

município de Feira de Santana) (APÊNDICE A), com 75% e a Nordeste 

(representada pelo município de Alagoinhas) (APÊNDICE D), com 72%. A 

mesorregião metropolitana está em terceiro lugar (70%) (APÊNDICE G). 

 
Tabela 41 – Percentual conhecimento possibilidades de aplicação LAI por 
mesorregião  

Local % conhecimento possibilidades de aplicação da LAI 

Bahia 69,7 

Centro-Norte 75 

Nordeste 72 

Metropolitana 70 

Sul 69 

Vale S. F. 68 

Centro-Sul 66 

Extremo Oeste 59 

 

 Desta forma, pode-se avançar para a análise acerca do próximo foco de 

interesse da presente pesquisa: a questão do nível de confiança do cidadão baiano 

na LAI. 

 

5.4 O CIDADÃO BAIANO NÃO ACREDITA QUE A LAI POSSUI FORÇA 

NORMATIVA PARA PROMOVER O ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

 A questão em epígrafe relaciona-se à terceira hipótese desta pesquisa, qual 

seja, a eficácia social da LAI seria baixa pelo fato de que o cidadão baiano não 

acreditaria que esta norma teria força normativa para promover o acesso à 

informação. Ela conecta-se à Seção 3 do instrumento de pesquisa, e trata-se de 

uma pesquisa de opinião (não existem respostas certas ou erradas): oito enunciados 

foram propostos em relação aos quais os entrevistados deveriam responder fazendo 

uso de uma escala (Likert) de quatro pontos, onde o indivíduo pesquisado declararia 

se “concorda totalmente”, “concorda parcialmente”, “discorda parcialmente” ou 

“discorda totalmente” dos enunciados apresentados.  
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  O primeiro enunciado (questão 2) objetivou captar a opinião do cidadão baiano 

em relação à seguinte proposição: “Cada indivíduo deve cuidar do que é seu e o 

Estado deve cuidar do que é público”. Os que concordaram parcialmente foram 

maioria (37,4%).   

 

Tabela 42 – Questão 2  

2 - Cada indivíduo deve cuidar do que é seu e o Estado deve cuidar 
do que é público 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 121 (26,6) 

Concordo parcialmente 170 (37,4) 

Discordo parcialmente 115 (25,3) 

Discordo totalmente 47 (10,3) 

Não informado 2 (0,4) 

Total 455 (100) 

 

 O segundo enunciado (questão 3) visa averiguar a opinião dos entrevistados 

sobre a proposição a seguir: “O Estado lida com determinados assuntos que não 

devem ser de conhecimento da população, de forma que alguns tipos de informação 

deverão permanecer sigilosas”. Aqueles que discordaram parcialmente formaram a 

maior parte dos respondentes (31,2%). 

 
 
Tabela 43 – Questão 3 

3 - O Estado lida com determinados assuntos que não devem ser de 
conhecimento da população, de forma que alguns tipos de 
informação deverão permanecer sigilosas 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 84 (18,5) 

Concordo parcialmente 134 (29,5) 

Discordo parcialmente 142 (31,2) 

Discordo totalmente 92 (20,2) 

Não informado 3 (0,7) 

Total 455 (100) 

 

O terceiro enunciado (questão 4) quer captar a opinião dos indivíduos 

pesquisados acerca da proposição: “As informações produzidas pelo Estado 

pertencem somente ao Estado”. Os que concordaram parcialmente foram maioria 

(29,2%). 
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Tabela 44 – Questão 4 

4 - As informações produzidas pelo Estado pertencem somente ao 
Estado 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 70 (15,4) 

Concordo parcialmente 133 (29,2) 

Discordo parcialmente 125 (27,5) 

Discordo totalmente 118 (25,9) 

Não informado 9 (2) 

Total 455 (100) 

 

 O quarto enunciado (questão 5) pretende apontar a opinião dos cidadãos 

baianos acerca da proposição: “Toda informação produzida pelo Estado é, em 

princípio, pública”. Aqueles que concordaram parcialmente formaram a maior parte 

dos respondentes (33,2%). 

 
Tabela 45 – Questão 5 

5 - Toda informação produzida pelo Estado é, em princípio, pública Qtde (%) 

Concordo totalmente 131 (28,8) 

Concordo parcialmente 151 (33,2) 

Discordo parcialmente 115 (25,3) 

Discordo totalmente 51 (11,2) 

Não informado 7 (1,5) 

Total 455 (100) 

 

 O quinto enunciado (questão 6) tem como objetivo saber a opinião dos 

entrevistados acerca da proposição: “Em princípio, todo indivíduo tem direito de 

acesso a qualquer informação pública”. Os que concordaram totalmente foram 

maioria (35,6%). 

Tabela 46 – Questão 6 

6 – Em princípio, todo indivíduo tem direito de acesso a qualquer 
informação pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 162 (35,6) 

Concordo parcialmente 154 (33,8) 

Discordo parcialmente 91 (20) 

Discordo totalmente 44 (9,7) 

Não informado 4 (0,9) 

Total 455 (100) 
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 O sexto enunciado (questão 7) tem como finalidade apontar a opinião dos 

indivíduos pesquisados sobre a proposição a seguir: “Caso um indivíduo precise ter 

acesso a uma determinada informação pública, ele dependerá da boa vontade do 

funcionário que o atendeu e/ou do chefe da repartição pública”. Aqueles que 

concordam totalmente formam a maior parte dos respondentes (37,6%). 

 

Tabela 47 – Questão 7 

7 - Caso um indivíduo precise ter acesso a uma determinada 
informação pública, ele dependerá da boa vontade do funcionário 
que o atendeu e/ou do chefe da repartição pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 171 (37,6) 

Concordo parcialmente 143 (31,4) 

Discordo parcialmente 72 (15,8) 

Discordo totalmente 63 (13,8) 

Não informado 6 (1,3) 

Total 455 (100) 

 

 O sétimo enunciado (questão 8) visa colher a opinião dos cidadãos baianos 

acerca da proposição que se segue: “É mais fácil conseguir informação em uma 

repartição pública se nela trabalhar um conhecido, amigo ou parente”. Os que 

concordaram totalmente foram maioria (52,3%). 

 

Tabela 48 – Questão 8 

8 – É mais fácil conseguir informação em uma repartição pública se 
nela trabalhar um conhecido, amigo ou parente 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 238 (52,3) 

Concordo parcialmente 145 (31,9) 

Discordo parcialmente 53 (11,6) 

Discordo totalmente 17 (3,7) 

Não informado 2 (0,4) 

Total 455 (100) 

 

 O oitavo enunciado (questão 9) busca averiguar a opinião dos entrevistados 

acerca da proposição a seguir: “O Estado já fornece todas as informações de 

interesse da sociedade, seja por meio de seus sites/redes sociais, seja por meio das 
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postagens nos murais dos órgãos públicos”. Aqueles que concordaram parcialmente 

formaram a maior parte dos respondentes (37,6%). 

 

Tabela 49 – Questão 9 

9 - O Estado já fornece todas as informações de interesse da 
sociedade, seja por meio de seus sites/redes sociais, seja por meio 
das postagens nos murais dos órgãos públicos 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 165 (36,3) 

Concordo parcialmente 171 (37,6) 

Discordo parcialmente 82 (18) 

Discordo totalmente 35 (7,7) 

Não informado 2 (0,4) 

Total 455 (100) 

 

De acordo com os resultados acima, consolidou-se a seguinte tabela:  

 

Tabela 50 - Cálculo das respostas válidas às questões 2 à 9 

  conc. tot.  conc. parc. disc. parc. 
disc.  
tot. 

Tot. resp.  
válidas 

P2 121 170 115 47 453 

P3 84 134 142 92 452 

P4 70 133 125 118 446 

P5 131 151 115 51 448 

P6 162 154 91 44 451 

P7 171 143 72 63 449 

P8 238 145 53 17 453 

P9 165 171 82 35 453 

 

Em seguida, calculou-se a média ponderada: 

 

Tabela 51 – Média ponderada das respostas dadas às questões 2 à 9 

Valor 1 2 3 4 
 

  

 
concordo 
totalmente 

concordo 
parcialmente 

discordo 
parcialmente 

discordo 
totalmente 

Total 

 

Média 
ponderada 

P1 26,7% 37,5% 25,4% 10,4% 100% 
 

1,19 

P2 18,6% 29,6% 31,4% 20,4% 100% 
 

1,54 

P3 15,7% 29,8% 28,0% 26,5% 100% 
 

1,65 

P4 29,2% 33,7% 25,7% 11,4% 100% 
 

1,19 

P5 35,9% 34,1% 20,2% 9,8% 100% 
 

1,04 
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P6 38,1% 31,8% 16,0% 14,0% 100% 
 

1,06 

P7 52,5% 32,0% 11,7% 3,8% 100% 
 

0,67 

P8 36,4% 37,7% 18,1% 7,7% 100% 
 

0,97 

  

Após a qual calculou-se a média reescalada: 

 

Tabela 52 - Média reescalada das respostas dadas às questões 2 à 9 

  Média reescalada 

P1 3,98 

P2 5,12 

P3 5,51 

P4 3,97 

P5 3,46 

P6 3,53 

P7 2,22 

P8 3,24 

 

Obteve-se, como resposta final, 3,88. O que isso representa? A resposta final 

representa a medida pontual da confiança da LAI na Bahia, de acordo com a 

amostra. A fim de expandir as conclusões para a população, calculou-se um 

intervalo com 95% de confiança para essa estimativa. Como a medida de interesse 

(índice de confiança na LAI) varia de 0 a 10 propôs-se calcular o intervalo de 

confiança comumente utilizado, que se baseia no pressuposto que a medida segue 

distribuição Normal.  

Então, primeiramente avaliou-se se a medida segue distribuição Normal com 

os testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk. Estes testes avaliam a 

hipótese nula de que a medida segue distribuição de formato Normal. Se o p-valor 

do teste fosse menor que 0,05, rejeitar-se-ia a hipótese nula com 95% de confiança, 

e concluiria-se que a medida não segue a distribuição referida. 

Seguem os resultados: 

 
Tabela 53 - Teste de normalidade para as questões 2 à 9 

Variável 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estatística g.l. p-valor Estatística g.l. p-valor 

Índice 
Confiança  

0,057 455 0,001 0,986 455 < 0,001 
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Assim, sendo rejeitada a hipótese de normalidade, foi necessário buscar 

alternativas para a estimação do intervalo de confiança. A opção utilizada para obter 

resultados mais confiáveis sem o aumento da amostra foi a aplicação da técnica de 

Bootstrapping, que consiste no processo de reamostragem com reposição e cálculo 

das estatísticas a partir dessas subamostras, a fim de obter estimativas sobre 

parâmetros com formato “não comportado”. 

Utilizando técnica de Bootstrapping com 1000 subamostras com reposição, 

calculou-se o intervalo com 95% de confiança para o Índice de confiança da LAI, nos 

seguintes termos: 

 

Tabela 54 - Cálculo do intervalo de confiança para confiança na LAI 

Variável 
IC 95% com técnica de Bootstrapping 

Limite Inferior Limite Superior 

Índice Confiança na LAI 3,6746 4,0452 

 

Assim, pode-se concluir, com 95% de confiança, que o índice de confiança na 

LAI na Bahia varia entre 3,6746 e 4,0452. Comparando o intervalo com o IPCL 2015 

do Brasil e da Bahia, cujos valores são 7,3 e 7,2 respectivamente, considerando que 

nossa medida e o IPCL são comparáveis, vemos que 7,2 e 7,3 são números fora do 

intervalo [3,6746 e 4,0452], e com isso pode-se afirmar que o índice de confiança na 

LAI é significativamente diferente do IPCL no Brasil e na Bahia. 

Seguem os resultados descritivos para o índice de confiança na LAI por 

município pesquisado: 
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Gráfico 9 – Nível de confiança na LAI por município

 

 

De maneira semelhante, calculou-se o intervalo de confiança 95% com 

técnica de Bootstrapping para essas medidas: 

 

Tabela 55 – Índice de confiança na LAI por mesorregião 

Variável: Índice Confiança na LAI 
IC 95% com técnica de Bootstrapping 

Limite Inferior Limite Superior 

Nordeste 1,1073 1,8712 

Extremo Oeste 2,4214 3,6612 

Centro Norte 3,5961 4,4508 

Sul 3,4860 4,6190 

Vale do São Francisco 4,2738 5,4022 

Metropolitana 3,6536 4,3539 

Centro-sul 4,5048 5,0351 

 

Analisando a tabela acima, destacou-se a mesorregião do Nordeste, 

representada pelo município de Alagoinhas, que apresentou índice 

significativamente menor que as demais regiões e que a média baiana. É o que se 

pode afirmar em termos comparativos (visto que os intervalos se sobrepõem). 

Assim, está confirmada a terceira hipótese: se a LAI possui baixa força 

normativa na Bahia, isso pode ser atribuído à falta de confiança de que esta norma 

possua força normativa para promover o acesso à informação.   

Na análise dos resultados apresentados à presente Sessão, pode-se observar 

que os enunciados foram propositalmente construídos de forma contraditória e/ou 

complementar (com exceção da questão 9), para que uma questão ou bloco de 

questões possa(m) atuar como “controle” das demais. Eles dizem respeito ao 
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acesso à informação de forma geral, contudo, são relevantes também no que se 

refere à relação do cidadão com a esfera pública como um todo. 

 Se observarmos, por exemplo, o enunciado da questão 2 (“cada indivíduo 

deve cuidar do que é seu e o Estado deve cuidar do que é público”), percebe-se que 

trata-se de um enunciado genérico (não diz respeito essencialmente à questão do 

acesso às informações públicas), mas que ilumina aspectos como a visão do 

cidadão em relação à oposição “público” versus “privado”: como estas esferas se 

delimitam, suas diferentes lógicas de atuação e gestão e o quanto de tolerância (ou 

não) ao patrimonialismo se pode identificar na opinião do cidadão comum. É preciso 

lembrar, em relação a este último, que ele possui uma relação próxima com a 

corrupção, de forma que que “quanto mais alguém acha correto e defende valores 

patrimonialistas, mais tenderá a ser tolerante com a corrupção e práticas correlatas” 

(ALMEIDA, 2007, p. 109).   

 Apartar essas duas dimensões da vida nos moldes deste enunciado é 

indesejável na prática e incompatível, inclusive, com a noção de controle pelo 

cidadão dos atos da administração pública que a LAI pretende fortalecer. Assim, 

quanto menor a concordância do cidadão com este enunciado, mais estaria ele 

pronto para compreender a diretriz da LAI segundo a qual “toda informação 

produzida pelo estado é, em princípio, pública” (questão 5).  

 Nesse caso, os baianos foram consistentes nas respostas (em ambas, o 

concordo parcialmente prevaleceu com, respectivamente, 37,4% e 33,2%). 

Entretanto, concordar, ainda que parcialmente, com o enunciado da questão 2 pode 

sugerir a perpetuação daquele entendimento, oposto à visão republicana, segundo o 

qual aquilo é público não pertenceria a ninguém, e o quanto ainda é preciso avançar 

nesse sentido. O cidadão que aceita que o Estado cuide do que é público enquanto 

ele trata de seus próprios interesses individuais está oferecendo a coisa pública aos 

seus governantes sem se mostrar disposto a exercer controle sobre eles (ALMEIDA, 

2007, p.102-110). Nesse caso, pode denotar, também, um baixo espírito público (“se 

o governo não faz a parte dele, então não há por que fazer minha parte”) (ALMEIDA, 

2007, p. 113). 

 Analisando as respostas dadas à questão 2 em cada mesorregião é possível 

verificar discrepâncias significativas. Houve uma polarização de respostas “concordo 

totalmente” no Extremo Oeste (75%) (APÊNDICE C) e Nordeste (66%) (APÊNDICE 
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D). Nas Mesorregiões Sul (APÊNDICE E) e Vale do São Francisco (APÊNDICE F) 

predominou a discordância parcial (respectivamente, 41% e 47,2%), ao passo que 

na mesorregião Metropolitana (APÊNDICE G), o percentual de respostas “concordo 

parcialmente” (36,8%) e “discordo parcialmente” (35,3%) foi próximo.  

 A resposta que mais favoreceria a confiança na LAI (“discordo totalmente”), 

contudo, foi a menos escolhida em cinco das sete mesorregiões pesquisadas, sendo 

que, na mesorregião Nordeste (APÊNDICE D) essa opção de resposta não foi 

escolhida por nenhum dos respondentes. 

 

Tabela 56 – Questão 2: respostas por mesorregião 
2 - Cada indivíduo deve cuidar do que é seu 
e o Estado deve cuidar do que é público 

%  
conc. tot. 

%  
conc. parc. 

%  
disc. parc. 

%  
disc. tot. 

Bahia 26,6 37,4 25,3 10,3 

Centro-Norte 4,3 46,4 21,7 24,6 

Centro-Sul 25,7 47,3 10,8 16,2 

Extremo Oeste 75 12,5 6,3 6,3 

Nordeste 66 32 2 0 

Sul 14,8 36,1 41 8,2 

Vale S. F. 13,9 33,3 47,2 5,6 

Metropolitana 21,1 36,8 35,3 6,8 

 

A análise conjugada das respostas oferecidas à questão 5 também oferece 

pontos de interesse. A resposta que mostraria mais confiança na LAI, nesse caso, 

seria “concordo totalmente” que foi a mais escolhida pelos respondentes da 

mesorregião Extremo Oeste (62,5%) (APÊNDICE C) e na Centro-Sul (50%) 

(APÊNDICE B). Nas mesorregiões Metropolitana e Sul, contudo, predominou 

discordância, ainda que parcial (totalizando, em cada uma, 39,8% e 32,8%) 

(APÊNDICES G e E). 

 

Tabela 57 - Questão 5: respostas por mesorregião 
5 - Toda informação produzida pelo Estado 
é, em princípio, pública 

% conc. 
tot. 

% conc. 
parc. 

% disc. 
parc. 

% disc. 
tot. 

Bahia 28,8 33,2 25,3 11,2 

Centro-Norte 21,7 39,1 31,9 2,9 

Centro-Sul 50 23 18,9 6,8 

Extremo Oeste 62,5 18,8 0 12,5 

Nordeste 44 56 0 0 
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Sul 23 29,5 32,8 14,8 

Vale S. F. 16,7 30,6 16,7 36,1 

Metropolitana 12,8 33,1 39,8 13,5 

 

 

O caso da mesorregião Extremo Oeste (APÊNDICE C) chama a atenção, 

tendo em vista que haveria, nesta análise, contradição entre os 75% de 

concordância total apresentado como resposta à questão 2 e os 65% de 

concordância total apontados como resposta ao enunciado da questão 5. Não é 

esperado que uma população que acredite, com alto percentual, que “cada indivíduo 

deve cuidar do que é seu e o Estado deve cuidar do que é público” também creia 

(igualmente com alto percentual) que “toda informação produzida pelo Estado é, em 

princípio, pública”. São duas respostas em tese incompatíveis e que obtiveram 

respostas bastante polarizadas quando comparadas com as demais mesorregiões. 

 Merece destaque, igualmente, os 36,1% de discordância total ao enunciado 

da questão 5 por parte da mesorregião do Vale do São Francisco (APÊNDICE F). 

Entretanto, essa resposta é, de certa forma, compatível com os 47,2% de 

predominância de respostas do tipo “discordo parcialmente” oferecido ao enunciado 

da questão 2. 

 Por sua vez, o enunciado da questão 3 (“O Estado lida com determinados 

assuntos que não devem ser de conhecimento da população, de forma que alguns 

tipos de informação deverão permanecer sigilosas”) conecta-se diretamente ao da 

questão 4 (“as informações produzidas pelo Estado pertencem somente ao Estado). 

A população pesquisada demonstraria maior crença na força da LAI quanto maior 

fosse a discordância demonstrada: esta norma não admite mais a existência de 

informações eternamente sigilosas, ao tempo em que visa fomentar o entendimento 

de que as informações produzidas pelo Estado pertencem, em princípio, ao cidadão.  

 Entretanto, apenas o enunciado da questão 3 gerou opinião discordante, na 

modalidade parcial (totalizando 31,2%). Os cidadãos pesquisados concordaram 

parcialmente com o enunciado da questão 4 (no percentual de 29,2%).  

 As noções de transparência como regra e de opacidade como exceção não 

aparentam terem sido firmadas, preservando a ideia de uma “tendência ao segredo” 

em oposição à uma “visibilidade social do Estado” (JARDIM, 2001, p. 17), como se 
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ambas possuíssem a mesma força, e não como se a segunda devesse prevalecer 

sobre a primeira. A própria existência de uma norma como a LAI já desautorizaria a 

concordância com os enunciados em comento.  

 Analisando as respostas dadas à questão 3 em cada mesorregião, pode-se 

verificar um alto percentual de concordância total e parcial na mesorregião Nordeste 

(respectivamente, 58% e 38%) (APÊNDICE D), totalizando 96% de concordância 

com a existência de informações eternamente sigilosas. Apenas em duas 

mesorregiões predominou a discordância total: Centro-Sul (44,6%) e Extremo Oeste 

(59,4%) (APÊNDICES B e C). 

 

Tabela 58 - Questão 3: respostas por mesorregião 
3 - O Estado lida com determinados 
assuntos que não devem ser de 
conhecimento da população, de forma que 
alguns tipos de informação deverão 
permanecer sigilosas 

 
 
 
%  
conc. tot. 

 
 
 
% 
conc. parc. 

 
 
 
%  
disc. parc. 

 
 
 
% 
disc. tot. 

Bahia 18,5 29,5 31,2 20,2 

Centro-Norte 7,2 29 37,7 21,7 

Centro-Sul 4,1 32,4 18,9 44,6 

Extremo Oeste 25 9,4 6,3 59,4 

Nordeste 58 38 2 2 

Sul 21,3 27,9 39,3 11,5 

Vale S. F. 11,1 25 52,8 11,1 

Metropolitana 16,5 31,6 42,1 9,8 

 

A análise em paralelo das respostas à questão 4 indicam significativo 

percentual de discordância total nas mesorregiões Centro-Sul (62,2%) (APÊNDICE 

B) e Extremo Oeste (62,5%) (APÊNDICE C), mas também um alto percentual de 

concordância total e parcial na mesorregião Nordeste (respectivamente, 44% e 52%) 

(APÊNDICE D), totalizando, neste local, 96% de concordância com o enunciado em 

comento. Deve ser apontado, também, o percentual de 41% de concordância parcial 

na mesorregião Sul (APÊNDICE E) e, na mesorregião Metropolitana, a proximidade 

entre os valores encontrados para concordância parcial (32,3%) e discordância 

parcial (36,1%) (APÊNDICE G). 
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Tabela 59 – Questão 4: respostas por mesorregião  
4 - As informações produzidas pelo Estado 
pertencem somente ao Estado 

% conc. 
tot. 

% conc. 
parc. 

% disc. 
parc. 

% disc. 
tot. 

Bahia 15,4 29,2 27,5 25,9 

Centro-Norte 4,3 24,6 42 24,6 

Centro-Sul 2,7 13,5 21,6 62,2 

Extremo Oeste 21,9 6,3 6,3 62,5 

Nordeste 44 52 2 2 

Sul 18 41 24,6 14,8 

Vale S. F. 8,3 27,8 38,9 25 

Metropolitana 16,5 32,3 36,1 12 

  
 

As questões 5 e 6 trazem enunciados essencialmente idênticos 

(respectivamente, “toda informação produzida pelo Estado é, em princípio, pública” e 

“em princípio, todo indivíduo tem direito de acesso a qualquer informação pública”). 

Quanto maior a concordância total do cidadão com estes, mais se favoreceria a 

confiança na LAI. Contudo, eles ensejaram respostas de natureza diferente por parte 

dos baianos (ao primeiro, 33,2% dos pesquisados responderam que concordam 

parcialmente, ao passo que, ao segundo, 35,6% indicaram que concordam 

totalmente). Isso revela que as diferenças entre os grupos não é de opinião, mas de 

intensidade. 

 Não predominou a discordância, o que seria indesejado, contudo, é como se 

não fosse evidente que, se uma informação é de caráter público, qualquer indivíduo 

pode ter acesso a ela. Parece haver certa dificuldade por parte do cidadão em se 

reconhecer como sujeito de direitos (no caso, sujeito informativo), o que pode 

sinalizar baixa disposição em exercê-los. 

 A análise comparativa entre as mesorregiões aponta que há predomínio da 

concordância total com o enunciado da questão 5 nas Mesorregiões Centro-Sul 

(50%) (APÊNDICE B) e Extremo Oeste (62,5%) (APÊNDICE C). Nas mesorregiões 

Sul e Metropolitana predomina a discordância parcial (respectivamente 32,8% e 

39,8%) (APÊNDICES E e G) e na mesorregião do Vale do São Francisco predomina 

a discordância total (36,1%) (APÊNDICE F). 
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Tabela 60 - Questão 5: respostas por mesorregião 
5 - Toda informação produzida pelo Estado 
é, em princípio, pública 

% conc. 
tot. 

% conc. 
parc. 

% disc. 
parc. 

% disc. 
tot. 

Bahia 28,8 33,2 25,3 11,2 

Centro-Norte 21,7 39,1 31,9 2,9 

Centro-Sul 50 23 18,9 6,8 

Extremo Oeste 62,5 18,8 0 12,5 

Nordeste 44 56 0 0 

Sul 23 29,5 32,8 14,8 

Vale S. F. 16,7 30,6 16,7 36,1 

Metropolitana 12,8 33,1 39,8 13,5 

 

No que diz respeito à questão 6, aponta-se a predominância do “concordo 

totalmente” com significativo percentual de adesão nas mesorregiões Centro-Sul 

(77%) (APÊNDICE B), Extremo Oeste (84,4%) (APÊNDICE C), bem como alto 

percentual de concordância parcial na mesorregião Nordeste (60%) (APÊNDICE D). 

Salienta-se, igualmente, consideráveis 27,8% de respostas “discordo totalmente” na 

mesorregião do Vale do São Francisco (APÊNDICE F). 

 

Tabela 61 - Questão 6: respostas por mesorregião 
6 - Em princípio, todo indivíduo tem direito 
de acesso à qualquer informação pública 

% conc. 
tot. 

% conc. 
parc. 

% disc. 
parc. 

% disc. 
tot. 

Bahia 35,6 33,8 20 9,7 

Centro-Norte 34,8 33,3 18,8 7,2 

Centro-Sul 77 16,2 4,1 2,7 

Extremo Oeste 84,4 12,5 3,1 0 

Nordeste 38 60 2 0 

Sul 21,3 36,1 24,6 18 

Vale S. F. 13,9 25 33,3 27,8 

Metropolitana 12,8 40,6 34,6 12 

 

As questões 7 e 8 também trazem enunciados afins. Na primeira, se afirma, 

em linhas gerais, que para ter acesso à uma informação pública, o cidadão precisará 

se sujeitar (usou-se o verbo “depender”) à boa vontade do funcionário público. Na 

segunda, afirma-se que seria “mais fácil” conseguir uma informação numa repartição 

pública se o cidadão conhecer alguém (“conhecido, amigo ou parente”) que lá 

trabalhe.  

 Nos dois casos, quanto menor fosse a concordância com tais afirmações, 

maior seria a confiança na LAI. Isso porque a própria razão de ser de uma norma 
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desta natureza é institucionalizar, despersonalizar o acesso do cidadão às 

informações de caráter público, fazer com que não se dependa de “jeitinhos” para 

tanto. Aqui o que estaria em jogo seria não a confiança do cidadão em pessoas, mas 

sim na lei como instituição capaz de operacionalizar o acesso. Entretanto, o cidadão 

baiano concorda totalmente com os dois enunciados, totalizando, respectivamente, 

37,6% e 52,3% (nesse último caso, o maior percentual de respostas encontrado 

nesta Sessão). 

 Evidentemente, uma coisa é se afirmar que algo “depende de” (como na 

questão 7) e outra é dizer que algo “fica mais fácil” (como na questão 8). Os dois 

enunciados foram construídos para representar diferentes dimensões da realidade, e 

as respostas refletiram isso.  

 Entretanto, crê-se que os percentuais encontrados refletem exatamente a 

grandiosidade do desafio, em termos de confiança, que a LAI enfrentará para se 

fazer valer no Brasil. Como foram altos os percentuais de concordância total 

encontrados nessas duas questões, e como ambas se referem ao cidadão no trato 

com o funcionalismo público, não parece temerário apontar esse aspecto como um 

fator relevante a ser considerado nesta análise, pois é como se a reputação do 

Estado enquanto divulgador/discloser estivesse em jogo (FUNG et alii, 2007, p. 67). 

Tanto “depender da boa vontade” quanto “ter um conhecido, parente ou 

amigo trabalhando numa repartição” parece apontar para uma ausência de 

confiança mais ampla do que uma “mera” falta de confiança na LAI. Durante 15 

anos, de 1995 a 2015, o Latinobarômetro mediu, numa escala de 100 pontos, a 

confiança dos países latinos, inclusive o Brasil, no que eles chamaram de 

“instituições democráticas”: partidos políticos, congresso, poder judiciário e governo. 

Observando a pesquisa, percebe-se, na verdade, que se trata de uma análise dos 

três poderes que constituem o Estado: legislativo (“congresso”), judiciário e 

executivo (chamado de “governo”). No decorrer dos anos compreendidos pela 

pesquisa nenhuma dessas instituições atingiu sequer 50 pontos no índice. O 

primeiro teria oscilado de 21 à 40 pontos, o segundo sofreu variação de 24 à 40 

pontos, e o terceiro, de 28 à 45 pontos (LATINOBAROMETRO, 2015b).  

É como se houvesse falta de confiança no Estado como um todo, bem como 

nos indivíduos que agem em seu nome (o que incluiria, evidentemente, os 

funcionários públicos). Entretanto, enquanto não há crença nas instituições públicas, 
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a presente pesquisa verificou que a questão pode ser amenizada pelo recurso às 

relações pessoais do interessado. Isso representa um grave desafio para a noção de 

Império da Lei e seu primado da impessoalidade e da igualdade formal, bem como 

para a qualidade da democracia. Ademais, no que diz respeito especificamente à 

LAI, mostra o quão relevante será o trato com os funcionários públicos que 

intermediarão os pedidos de acesso do cidadão para a eficácia desta norma, ao 

menos em sua dimensão passiva.   

 No Brasil, o apelo às relações pessoais (“boa vontade do funcionário público”, 

“ter um conhecido, parente ou amigo trabalhando numa repartição”) para resolver 

um problema burocrático não costuma ser considerado corrupção (ela estaria 

reservada para os atos de facilitação que envolvessem dinheiro, não 

necessariamente relações pessoais). Entretanto, tudo dependerá do contexto 

(ALMEIDA, 2007, p. 57). Apesar disso, observe-se a ironia: o cidadão acredita que 

para ter acesso à uma informação pública (demanda regulada por uma lei que surgiu 

para combater a corrupção) ele deve contar com a boa vontade ou conhecer alguém 

que facilite a empreitada (atitudes que, a depender da peculiaridade da situação, 

pode ser considerada corrupção). 

 Ao mesmo tempo, é preciso apontar que o recurso às relações pessoais é um 

eficaz mecanismo de navegação social, e que ele será utilizado em qualquer país 

onde o cidadão se veja enfraquecido por um Estado fortemente burocratizado.  

Ademais, a própria atuação do cidadão pode com o tempo, obrigar o Estado a 

caminhar em direção à concretização do interesse público (FUNG et alii, 2007, p. 

73), na medida em que este não existe no vácuo, sendo formado e conformado, 

também, na lida com as demandas do cidadão. 

 Analisando os resultados oferecidos por cada mesorregião à questão 7, 

observa-se quantidade de respostas bastante polarizadas Extremo Oeste e 

Nordeste (68,8% e 70%, respectivamente concordam totalmente com o enunciado 

da questão 7) (APÊNDICES C e D). O mesmo pode ser dito em relação à 

mesorregião Centro-Sul, ainda que as respostas se concentrem em outra direção da 

escala (nesse caso, 58,1% discordam totalmente do enunciado da presente 

questão) (APÊNDICE B). 
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Tabela 62 - Questão 7: respostas por mesorregião 
7 - Caso um indivíduo precise ter acesso a 
uma determinada informação pública, ele 
dependerá da boa vontade do funcionário 
que o atendeu e/ou do chefe da repartição 
pública 

 
 
 
%  
conc. tot. 

 
 
 
%  
conc. parc. 

 
 
 
%  
disc. parc. 

 
 
 
%  
disc. tot. 

Bahia 37,6 31,4 15,8 13,8 

Centro-Norte 33,3 37,7 15,9 8,7 

Centro-Sul 12,2 20,3 8,1 58,1 

Extremo Oeste 68,8 12,5 6,3 12,5 

Nordeste 70 22 2 2 

Sul 37,7 31,1 23 8,2 

Vale S. F. 19,4 44,4 36,1 0 

Metropolitana 42,1 39,1 17,3 1,5 

 

A questão 8 foi aquela que obteve as respostas mais concentradas em 

extremos: com exceção da mesorregião do Vale do São Francisco (que concorda 

parcialmente com o enunciado proposto, no percentual de 47,2%) (APÊNDICE F), 

em todas as mesorregiões predominou o “concordo totalmente” e com números 

consideravelmente mais altos que os que foram atribuídos às demais modalidades 

de respostas. Ressalte-se, nesse sentido, as mesorregiões Extremo Oeste e 

Nordeste, que apresentam respectivamente, 75% e 78% de concordância total com 

o enunciado.  

 Ademais, somando-se os percentuais de concordância em geral (a partir do 

somatório daqueles que concordam totalmente com aqueles que concordam 

parcialmente), os valores tornam-se bastante elevados: 84,2% (Bahia); 86,9% 

(Centro Norte); 87,8% (Centro-Sul); 93,8% (Extremo Oeste); 98% (Nordeste); 73,9% 

(Sul); 72,2% (Vale do São Francisco); 81,2% (Metropolitana).   

 

Tabela 63 - Questão 8: respostas por mesorregião 
8 - É mais fácil conseguir informação em 
uma repartição pública se nela trabalhar um 
conhecido, amigo ou  parente 

 
%  
conc. tot. 

 
%  
conc. parc. 

 
% 
disc. parc. 

 
%  
disc. tot. 

Bahia 52,3 31,9 11,6 3,7 

Centro-Norte 53,6 33,3 7,2 2,9 

Centro-Sul 60,8 27 1,4 10,8 

Extremo Oeste 75 18,8 3,1 3,1 

Nordeste 78 20 2 0 

Sul 45,9 27,9 19,7 6,6 
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Vale S. F. 25 47,2 27,8 0 

Metropolitana 42,1 39,1 17,3 1,5 

 

A questão 9, ainda que diga respeito ao fornecimento de informações 

prestadas via transparência ativa (tema da Seção 4), propõe analisar a questão da 

satisfação em abstrato (e não em concreto, como se faz adiante), para verificar a 

confiança do cidadão de que o Estado já está cumprindo seu papel como promotor 

do acesso na modalidade ativa. Como esta pesquisa se concentra na dimensão da 

transparência passiva, a resposta que mais favoreceria a confiança na LAI seria 

“discordo totalmente”, pois quanto mais o cidadão concordar com o enunciado, mais 

ele acreditaria que não há mais nada a ser feito, o que não é verdade. Entretanto, 

37,6% dos respondentes concordam parcialmente com o enunciado da questão. 

 A análise em paralelo das respostas oferecidas por cada mesorregião indica 

que a mesorregião Nordeste (APÊNDICE D) é aquela que mais confia que o Estado 

já divulga todas as informações de interesse público (percentual de 70%), enquanto 

que a Centro-Sul (APÊNDICE B) é a que obteve o menor percentual de 

concordância total com o enunciado da referida questão (1,4%). 

 

Tabela 64 - Questão 9: respostas por mesorregião 
9 - O Estado já fornece todas as informações 
de interesse da sociedade, seja por meio de 
seus sites/redes sociais, seja por meio das 
postagens nos murais dos órgãos públicos 

 
 
 
%  
conc. tot. 

 
 
 
% 
conc. parc. 

 
 
 
%  
disc. parc. 

 
 
 
%  
disc. tot. 

Bahia 36,3 37,6 18 7,7 

Centro-Norte 37,7 42 11,6 5,8 

Centro-Sul 1,4 36,5 33,8 28,4 

Extremo Oeste 31,3 46,9 12,5 9,4 

Nordeste 76 18 4 2 

Sul 47,5 27,9 18 6,6 

Vale S. F. 25 44,4 30,6 0 

Metropolitana 39,1 43,6 15,8 1,5 

 

Diante do exposto, passa-se para a análise da questão acerca das satisfação 

ou não do cidadão com as informações prestadas pelo Estado via transparência 

ativa. 
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5.5 O CIDADÃO BAIANO ESTÁ SATISFEITO COM AS INFORMAÇÕES 
PRESTADAS PELO ESTADO VIA TRANSPARÊNCIA ATIVA 

 

 O presente item encontra-se vinculado à quarta hipótese: a eficácia social da 

LAI seria baixa pelo fato de que o cidadão baiano já estaria satisfeito com as 

informações prestadas pelo Estado via transparência ativa. Ela conecta-se à Seção 

5 do instrumento de pesquisa, que versa sobre o uso da internet para acessar 

informações públicas, apresentando opções dicotômicas de resposta (correto/ 

incorreto e sim/não, com uma pergunta condicional). 

 Conforme já informado no capítulo que versa sobre a metodologia, e de acordo 

com o índice do WJP, considerar-se-á que o cidadão está satisfeito com as 

informações encontradas online caso se obtenha a resposta “sim” à pergunta 23 em 

50% das vezes. 

 Para alcançar esta fase, optou-se por elaborar perguntas sobre o 

conhecimento da existência de sítios federais, estaduais e municipais que 

possibilitassem acesso às informações públicas (questões 19, 20 e 21). E, então, 

trabalhar as questões específicas relativas à satisfação com as informações 

disponibilizadas (questões 22 e 23). 

O primeiro enunciado (questão 19) tem como objetivo averiguar se os 

cidadãos baianos estão cientes de que, caso desejem acessar informações públicas 

sobre um órgão federal, podem fazê-lo no site deste órgão (gabarito: correto). Nesse 

sentido, 78,9% dos respondentes alinharam-se ao gabarito: 

 
Tabela 65 – Questão 19 

19 – No Brasil, é possível acessar informações públicas sobre um 
órgão federal no site deste órgão 

Qtde (%) 

Correto 359 (78,9) 

Incorreto 96 (21,1) 

Total 455 (100) 

 

O segundo enunciado (questão 20) quer identificar se os entrevistados sabem 

que, na Bahia, é possível acessar informações públicas sobre os órgãos públicos 

estaduais pelo site da Ouvidoria Geral do Estado (resposta esperada: correto). O 

percentual de acertos foi da ordem de 69,9%. 
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Tabela 66 – Questão 20 

20 – Na Bahia, é possível acessar informações públicas sobre os 
órgãos públicos estaduais pelo site da Ouvidoria Geral do Estado 

Qtde (%) 

Correto 318 (69,9) 

Incorreto 135 (29,7) 

Não informado 2 (0,4) 

Total 455 (100) 

 

O terceiro enunciado (questão 21) visa saber se os entrevistados estão 

cientes de que é possível acessar informações públicas sobre órgãos municipais em 

um site ligado à administração municipal, normalmente o da Prefeitura (gabarito: 

correto). A resposta foi correta em 53% das vezes. 

 

Tabela 67 – Questão 21 
21 – Em (nome da cidade) é possível acessar informações publicas 
sobre os órgãos municipais no site (nome do site)  

Qtde (%) 

Correto    241 (53) 

Incorreto 

    211 (46,4) 

Não informado 3 (0,7) 

Total 455 (100) 

 

O terceiro enunciado (questão 22) quer verificar se os indivíduos pesquisados 

já acessaram os sites apresentados acima em busca de informações públicas 

(73,7% responderam que não).  

 
Tabela 68 – Questão 22 
22 - Você já acessou sites de órgãos federais e/ou o site da 
Ouvidoria Geral do Estado da Bahia  Qtd (%) 

Sim  117 (25,7) 
Não  335 (73,7) 
Não respondeu 3 (0,7) 

Total 455 100 

 

Para aqueles que responderam que “sim”, seguia-se uma pergunta 

condicional (questão 23) que tinha como objetivo saber se o cidadão havia ficado 
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satisfeito com as informações disponibilizadas. Dos 117 pesquisados, 67 

responderam que sim (representando 14,7% do universo dos entrevistados). 

 

Tabela 69 – Questão 23 
23 - Você ficou satisfeito com as informações disponibilizadas? Qtd (%) 

Sim  67 (14,7) 
Não  47 (10,3) 
Não informado 3 (0,7) 

Total 455 100 

 

Desta forma, está refutada a quarta hipótese: se a LAI possui baixa força 

normativa, isso não pode ser tributado à satisfação do cidadão com as informações 

prestadas online, tendo em vista que apenas 25,7% o fazem e aqueles que estão 

satisfeitos totalizam apenas 14,7% dos entrevistados.  

A obrigatoriedade de se disponibilizar informações de órgãos públicos na 

internet não foi inaugurada pela LAI. Conforme já se salientou, a LRF já exigia do 

Estado a publicação online de dados de natureza fiscal há quase duas décadas. A 

LAI apenas ampliou esta prática para abranger informações que possibilitem ao 

cidadão auxiliar no processo de melhoria da gestão pública e no controle da 

qualidade dos serviços prestados.  

 Os resultados mostram, contudo, que o conhecimento acerca do site 

específico onde se pode encontrar informações online vai diminuindo a medida que 

se deixa a esfera federal: 78,9% dos baianos sabem que podem encontrar 

informações acerca dos órgãos federais nos sites desses mesmos órgãos, 

percentual que cai para 69,9% quando se trata do local onde podem encontrar 

informações sobre órgãos estaduais e para 53% no caso das informações sobre 

órgãos municipais.  

 Analisando-se os dados coletados mesorregião por mesorregião, verifica-se 

que em duas delas (Sul e Nordeste) (APÊNDICES E e D), e com um percentual alto 

de equívoco (respectivamente 77% e 72%) os cidadãos consideraram incorreto o 

enunciado segundo o qual as informações acerca dos órgãos municipais poderiam 

ser acessadas nos sites da prefeitura do respectivo município (no caso, nos sites 

das prefeituras de Itabuna e Alagoinhas):  

 



138 
 

Tabela 70 - Questão 21 
21 - Em (nome da cidade) é possível acessar 
informações públicas sobre os órgãos públicos 
municipais no site (nome do site) (gabarito: correto) 

 
 

% CORRETO 

 
 

% INCORRETO 

Bahia 53 46,4 

Centro-Norte 55,1 44,9 

Centro-Sul 66,2 29,7 

Extremo Oeste 50 50 

Nordeste 28 72 

Sul 23 77 

Vale S. F. 55,6 44,4 

Metropolitana 67,7 32,3 

 

Esses dados parecem confirmar as dificuldades que as municipalidades vêm 

enfrentando em fazer valer a transparência ativa. Em outra ocasião, também no ano 

de 2016, realizou-se pesquisa com o intuito de se verificar se os sites das prefeituras 

dos municípios baianos com mais de 50.000 habitantes estavam cumprindo as 

exigências mínimas de transparência ativa determinadas pelo artigo 8°, § 1° e 2° da 

LAI, que indica um rol não exaustivo de informações que devem ser disponibilizados 

online por todo órgão público. O universo analisado abrangeu os sites da prefeitura 

de 48 municípios, incluindo todos os municípios objeto da presente pesquisa 

(MATTOS, 2016). 

 Assim, o referido artigo obriga que todo município com mais de 10.000 

habitantes divulgue, na internet, espontaneamente, as informações a seguir: 

competências e estrutura organizacional do órgão, endereços e telefones das 

respectivas unidades e horários de atendimento ao público; repasses ou 

transferências de recursos financeiros; despesas; informações concernentes a 

procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a 

todos os contratos celebrados; dados gerais para o acompanhamento de programas, 

ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e respostas a perguntas mais 

frequentes da sociedade.  

 Analisando estas exigências, observa-se que muitas destas informações já 

tinham sido objeto da Lei de Responsabilidade Fiscal e das alterações trazidas pela 

Lei Complementar nº 131/2009, que já foram apontadas anteriormente. Como já se 

afirmou, a LAI não criou tal obrigação, ela a ampliou.  
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 Criou-se uma escala de 12 pontos onde “0” significaria que a municipalidade 

não cumpriu nenhuma das exigências elencadas no artigo 8°, § 1° e 2°, e “12” 

significa que todas estas teriam sido cumpridas. Apenas 15% das páginas 

eletrônicas das prefeituras obtiveram nota “12”, que foram aquelas pertencentes aos 

seguintes municípios: Araci, Brumado, Jacobina, Jequié, Porto Seguro, Santo 

Antônio de Jesus e Simões Filho. Nenhuma delas é a maior cidade de alguma das 

sete mesorregiões baianas. 

 Acesso à informação não é apenas uma questão de vontade política ou de 

legalidade. É, igualmente, uma questão de recursos. Entretanto, dito isso, como se 

justifica que os maiores municípios do Estado, tanto em termos de receita quanto em 

termos de máquina administrativa, não façam parte desta lista?  

Ademais, já se afirmou que a mera disponibilização da informação em 

domínio público não é garantia de que elas serão úteis nem de que, quando o forem, 

serão manejadas com sabedoria. Entretanto, a divulgação da informação via 

transparência ativa favorece o baixo custo de busca e uso da nova informação, que 

deve ser baixo o suficiente para justificar o esforço dos usuários (FUNG et alii, 2007, 

p. 56). 

 

5.6 COMPARAÇÃO POR CATEGORIA DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Conforme já explicitado no capítulo que versa sobre a metodologia desta 

pesquisa, este item propõe-se a investigar possíveis relações entre gênero, idade, 

escolaridade, renda, profissão e participação em entidades de representação 

coletiva, com os resultados de confiança na LAI e conhecimento das possibilidades 

de aplicação da LAI.  

Previamente já foi avaliada a normalidade das variáveis preditas, logo, sabe-

se que não seguem distribuição Normal. Então, tomou-se a decisão de aplicar a 

técnica de Bootstrapping também na regressão. 

Seguem os resultados no que diz respeito ao nível de confiança na LAI: 
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Tabela 71 – Cálculo do erro padrão de estimativa para nível de confiança na LAI 

R R quadrado R quadrado ajustado Erro padrão da estimativa 

0,398 0,159 0,132 0,1873 

 

O Coeficiente R (e suas variações) consiste numa medida de ajuste do 

modelo de regressão aos dados. Pode-se dizer que, de acordo com o R quadrado, 

15,9% dos resultados da variável dependente nível de confiança na LAI depende 

dos preditores inclusos no modelo. 

 

Tabela 72 – Cálculo do modelo ajustado para o nível de confiança na LAI 

Modelo 
Soma dos 
Quadrados 

g.l. 
Quadrado 

Médio 
F p-valor 

Regressão 2,907 14 0,208 5,917 < 0,001 

Resíduos 15,405 439 0,035 
  

Total 18,312 453 
   

 

A análise acima (uma ANOVA) avalia se o modelo ajustado, de forma geral, é 

significativo para explicar o resultado da variável predita, (no caso, o nível de 

confiança na LAI). Define-se que os resultados serão apurados com 95% de 

confiança, e como o p-valor identificado foi menor que 0,05, conclui-se que o modelo 

é, de fato, significativo. 

 
Tabela 73 – Análise de regressão para nível de confiança na LAI 

Análise de Regressão com Bootstrapping 

Preditor B p-valor 

(Média) 0,625 0,001 

Idade -0,003 0,002 

Gênero (Feminino) -0,022 0,271 

Cor (Branca) -0,033 0,470 

Cor (Parda) -0,030 0,483 

Cor (Preta) -0,009 0,842 

Escolaridade (Sem Instr. e Fund. Inc.) -0,144 0,002 

Escolaridade (Fund. Comp. e Méd. Inc.) -0,007 0,834 

Escolaridade (Médio Comp. e Sup. Inc.) -0,036 0,266 

Renda (Sem Renda) -0,077 0,053 

Renda (até ½ s.m.) -0,142 0,001 

Renda (até 2 s.m.) -0,082 0,032 

Renda (até 5 s.m.) -0,032 0,372 
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Trabalho (Público) -0,001 0,987 

Representação Coletiva (Sim) -0,012 0,657 

 

Com 95% de confiança, foi identificado que a média, Idade, Gênero 

(Feminino), Escolaridade (Sem Instrução e Fundamental Incompleto), Renda (de ½ 

até 2 salários mínimos) mostraram-se como fatores significativos, influenciando o 

resultado do nível de confiança na LAI. 

No que diz respeito ao conhecimento das possibilidades de aplicação da LAI, 

seguem os resultados: 

 

Tabela 74 – Cálculo erro padrão estimativa conhecimento possibilidades de 
aplicação LAI 

R R quadrado R quadrado ajustado Erro padrão da estimativa 

0,263 0,069 0,040 0,2092 

 

Como já afirmado, o coeficiente R (e suas variações) consiste numa medida 

de ajuste do modelo de regressão aos dados. Pode-se dizer que, de acordo com o R 

quadrado, 6,9% dos resultados da variável dependente “percentual de conhecimento 

das possibilidades de aplicação da LAI” depende dos preditores inclusos no modelo. 

 

Tabela 75 - Cálculo modelo ajustado para conhecimento  possibilidades aplicação 
LAI 

Modelo 
Soma dos 
Quadrados 

g.l. 
Quadrado 

Médio 
F p-valor 

Regressão 1,432 14 0,102 2,338 0,004 

Resíduos 19,213 439 0,044   

Total 20,645 453       

 

A análise acima (uma ANOVA) avalia se o modelo ajustado, de forma geral, é 

significativo para explicar o resultado da variável predita, o “percentual de 

conhecimento das possibilidades de aplicação da LAI”. Define-se que os resultados 

serão apurados com 95% de confiança, e como o p-valor identificado foi menor que 

0,05, conclui-se que o modelo é, de fato, significativo. 
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Tabela 76 - Análise de regressão para conhecimento possibilidades de aplicação 
LAI 

Análise de Regressão com Bootstrapping 

Preditor B p-valor 

(Média) 0,802 0,001 

Idade -0,003 0,003 

Gênero (Feminino) -0,013 0,578 

Cor (Branca) -0,033 0,586 

Cor (Parda) 0,016 0,762 

Cor (Preta) -0,011 0,862 

Escolaridade (Sem Instr. e Fund. Inc.) -0,003 0,953 

Escolaridade (Fund. Compl e Médio Inc) -0,078 0,026 

Escolaridade (Médio Compl. e Sup. Inc.) -0,002 0,955 

Renda (Sem Renda) 0,004 0,918 

Renda (até ½ s.m.) 0,026 0,602 

Renda (até 2 s.m.) 0,041 0,309 

Renda (até 5 s.m.) 0,014 0,756 

Trabalho (Público) 0,017 0,556 

Representação Coletiva (Sim) 0,029 0,426 

 

Com 95% de confiança, foi identificado que apenas média e Idade mostraram-

se como fatores significativos, influenciando o resultado do conhecimento acerca 

das possibilidades de aplicação da LAI. 
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6  CONCLUSÃO 

 

  Nesse momento, retoma-se o problema proposto: por que a LAI não encontrou 

eficácia quando considera-se a transparência passiva e o cidadão?   

  Para que se possa responder à questão da pesquisa, foi preciso, num primeiro 

momento, construir um percurso que criasse um vínculo entre a sociedade da 

informação, Estado e a administração burocrática e como essa articulação, 

originariamente, acarretou na opacidade informacional. Apresentou-se, ainda, como 

no decorrer da história o papel do Estado foi se alterando e as gerações de direitos 

(individuais, sociais, coletivos) foram se acumulando a ponto de se poder falar em 

um “direito à informação” e em um “sujeito informativo”.  

  Analisou-se, também, o conceito de democracia como uma Poliarquia, isto é, 

como um regime de descentralização de poder que se constrói em oposição aos 

regimes monocráticos, constituindo-se num método para se estabelecer um governo 

e para se tomar decisões a partir de arranjos coletivos, um modelo de exercício de 

poder que é compatível com um amplo leque de ideologias.  

  Contudo, salientou-se, também, que, hodiernamente, a responsividade do 

governo às preferências dos cidadãos erigiu-se como tema central. Para que isso 

possa ocorrer, apontou-se que o conceito de transparência é estruturante, pois é ela 

quem permite o controle dos atos daqueles que agem em nome do Estado, quer 

seja este controle exercido verticalmente (pelos cidadãos) quer seja exercido 

horizontalmente (pelo próprio poder público).  

  Apontou-se, assim, o conceito de accountability como essa obrigação dos 

líderes políticos de prestar contas de suas decisões. Indicou-se, igualmente, que, 

para que a accountability possa ser operacionalizada, um dos requisitos seria que o 

cidadão possuísse acesso às informações de caráter público, e que isso estaria 

vinculado a noções de qualidade da democracia e de combate à corrupção.    

  Passou-se, assim, ao tema das políticas públicas de acesso à informação, 

consideradas durante muito tempo um “não assunto” no Brasil, relacionando-se 

normas internacionais e nacionais que tratam da questão, analisando-se a 

Constituição Federal de 1988, a LRF e a LAI, ao tempo em que se salientou que a 

mera existência de normas tendo um determinado assunto como objeto não 
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operacionaliza uma política pública, de forma que a sociedade civil deve ser 

chamada à ação.  

  A LAI foi foco de especial interesse analítico, indicando-se o ineditismo e a 

ambição de suas diretrizes, especialmente aquela que diz respeito a indicar o sigilo 

das informações públicas como exceção. Analisou-se suas duas dimensões, quais 

sejam, a ativa e a passiva, identificando-se a presente pesquisa como circunscrita à 

segunda. Buscou-se, ainda, demonstrar a ampliação do conceito de transparência 

trazido pela LAI, que foi além da LRF: não se trata apenas de combate à corrupção, 

visa-se, também, a melhoria da gestão pública e da qualidade dos serviços 

prestados aos cidadãos. Indicou-se, também, pontos importantes a serem 

observados numa análise acerca de políticas de transparência.   

  Em seguida, num segundo momento, passou-se a analisar outra noção 

fundamental para esta pesquisa: o chamado “Império da Lei”, quando se discutiu 

sua vinculação aos movimentos liberais que propunham a limitação do poder do 

Estado com base na lei universal, geral e abstrata, tendo como base a igualdade 

formal, engendrando as noções de cidadania e de eficácia (ou não) das normas 

jurídicas. 

  A eficácia das normas jurídicas foi analisada como adequação do 

comportamento do cidadão à lei nas perspectivas instrumental e normativa, bem 

como a questão da adesão espontânea às leis, ocasião na qual firmou-se o 

entendimento de que o direito não pode se aplicar à força a cada momento, que 

deve existir no cidadão uma convicção de que as regras devem ser cumpridas, e 

que esta é uma questão de crença, de legitimidade, e não de mera obediência ou 

submissão. Contudo, estaria em falta a uma parcela significativa da população um 

grau de consenso que assegurasse a obediência sem a necessidade de recorrer ao 

uso da força.  

 Enfrentou-se, ainda, o tema da eficácia das normas jurídicas no Brasil sob as 

perspectivas do que decidiu-se chamar de análise tradicional e análise crítica da 

questão. Em relação à primeira, apontou-se que esta interpretava a relação do 

Estado com o cidadão no Brasil por meio de uma abordagem dualista 

(individualismo versus holismo), responsável pela visão que se tem do país como o 

império do “jeitinho”, da pessoalidade e das mediações tradicionais.  
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 A segunda consideraria a primeira fruto de uma visão preconceituosa do Brasil, 

pois não leva em consideração a existência de diversos programas culturais 

coexistindo na modernidade, ignorando a necessidade de se fazer um estudo que 

ponha em relevo as condições institucionais de eficácia (com base nos mesmos 

mecanismos simbólicos que operam independentemente do país onde se esteja), 

bem como enfatizando sobremaneira um nacionalismo metodológico (enquanto a 

globalização questionou o status de unidade de análise da nação).  

 Contudo, apontou-se que muito embora se considere a análise crítica como 

acertada no sentido de apontar a existência de um preconceito que os estudos sobre 

o Brasil apresentam, ela não pode ser de todo acolhida por esta pesquisa tendo em 

vista que os efeitos da baixa adesão à normatividade no Brasil não podem ser 

desconsiderados para fins de análise, ainda que se possa discutir seus efeitos sem 

que, para isso, se considere o Brasil e o brasileiro como “pré-modernos”. 

 Em seguida, discutiu-se a questão da educação e da renda, muitas vezes 

apontadas como fatores determinantes na atitude do brasileiro para “combater” 

práticas como o jeitinho e para aumentar a adesão espontânea à lei, onde se 

apontou que esta pesquisa não se inclina a acolher nenhum dos dois argumentos de 

forma absoluta, ainda que sejam, evidentemente, de importância para a análise.  

 A partir deste arcabouço teórico, formulou-se o instrumento de pesquisa e 

empreendeu-se a pesquisa de campo para testar as hipóteses levantadas para a 

baixa aderência da LAI, quais sejam, 1) o cidadão baiano desconhece a existência 

da LAI e/ou 2) o cidadão baiano não conhece as possibilidades de aplicação da LAI 

e/ou 3) o cidadão baiano não acredita que a LAI possui força normativa para 

promover o acesso à informação e/ou 4) o cidadão baiano está satisfeito com as 

informações prestadas pelo Estado via transparência ativa.  

 Cada hipótese vincula-se aos objetivos de pesquisa, que foram cumpridos. 

Tinha-se como objetivo geral investigar e analisar os motivos pelos quais o cidadão 

baiano não aderiu à LAI no estado da Bahia e, como objetivos específicos: a)  

identificar se o cidadão baiano tem conhecimento da existência da LAI; b) verificar 

se o cidadão baiano conhece as possibilidades de aplicação da LAI; c) identificar a 

crença ou descrença que o cidadão baiano possui na força que a LAI tem (ou não) 

para promover o acesso à informação pública; d) identificar se o cidadão baiano está 

satisfeito com as informações disponibilizadas via transparência ativa. 
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No que diz respeito à primeira hipótese (que se vincula ao primeiro objetivo 

específico), a análise dos dados apurou que 72,1% dos pesquisados declarou saber 

da existência da LAI, de forma que se pode afirmar, com base na pesquisa efetuada, 

que o cidadão baiano sabe que a LAI existe. Assim, refutou-se a primeira hipótese: 

se a LAI possui baixa força normativa, isso não pode ser tributado à falta de 

conhecimento de sua existência pela população.   

Por sua vez, pode-se afirmar que a segunda hipótese (relacionada ao 

segundo objetivo específico) também foi refutada:  concluiu-se que o percentual de 

conhecimento das possibilidades de aplicação da LAI na Bahia varia entre 67,42% e 

71,35%, de forma que, se a LAI possui baixa força normativa, isso não pode ser 

tributado à falta de conhecimento, pela população das suas possibilidades de 

aplicação.  Ademais, a pesquisa salientou que, dentre os fatores que o influenciam, 

apenas média e idade mostraram-se significativos. 

No que tange à terceira hipótese (que se liga ao terceiro objetivo específico), 

de acordo com os dados coletados, calculou-se o índice de confiança na LAI na 

Bahia, que variou entre 3,6746 e 4,0452. Esses valores foram comparados com o 

IPCL 2015 do Brasil e da Bahia (respectivamente 7,3 e 7,2), e são significativamente 

diferentes, confirmando a terceira hipótese: se a LAI possui baixa força normativa na 

Bahia, isso pode ser atribuído à falta de confiança de que esta norma possua força 

normativa para alterar a realidade.  

A presente pesquisa apontou, ainda, que, dentre os fatores que influenciam a 

confiança na LAI, média, idade, gênero, escolaridade e renda mostraram-se como 

fatores significativos. Entretanto, no âmbito do presente trabalho, optou-se por 

concentrar os esforços interpretativos nos aspectos vinculados diretamente ao 

problema e aos objetivos de pesquisa, de forma que estes fatores são aspectos que 

serão tratados em momento ulterior.  

Por seu turno, a quarta hipótese (conectada ao quarto objetivo específico) foi 

refutada, tendo em vista que 73,7% dos indivíduos pesquisados declararam nunca 

terem acessado os sites apresentados acima em busca de informações públicas e 

os que acessaram e ficaram satisfeitos com as informações totalizaram apenas 

14,7% dos entrevistados. Assim, se a LAI possui baixa força normativa, isso não 

pode ser tributado à satisfação do cidadão com as informações prestadas via 

transparência ativa.  
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Desta forma, após análise dos dados obtidos via pesquisa de campo, pode-se 

afirmar que a baixa força normativa da LAI não se deve à falta de conhecimento da 

população quanto à sua existência, à falta de conhecimento da população acerca de 

suas possibilidades de aplicação, nem à satisfação do cidadão com as informações 

prestadas via transparência ativa. A questão a ser superada diz respeito à confiança, 

à crença.  

Dentro deste espectro, contudo, existem desafios específicos a serem 

enfrentados. Os dados apontam para a persistência de uma mentalidade 

patrimonialista, ainda que a situação pareça indicar, igualmente, que se está num 

processo de fortalecimento do espírito público. É como se os pesquisados se 

encontrassem num patamar intermediário entre duas realidades que se entrelaçam 

com fluidez, onde se pode verificar a existência concomitante de práticas e 

mentalidades antagônicas convivendo entre si.  

Foi possível verificar, também, nesta seara, certa dificuldade do cidadão em 

incorporar a diretriz da LAI segundo a qual o sigilo passa a ser exceção, o que é 

compreensível nesse momento, pois trata-se de uma mudança de orientação 

significativa. Esta pesquisa reiterou em diversas oportunidades o ineditismo da LAI 

nesse sentido, bem como a amplitude desta diretriz.  

A isto pode se relacionar a dificuldade apresentada pelos pesquisados em se 

reconhecerem como sujeitos informativos em potencial, também apontada pelos 

dados coletados. Não se trata de mudança de pouca monta, será necessário tempo 

(e, claro, interesse do cidadão) para que esta alteração se consolide, como acontece 

com legislações que pretendem inaugurar um estado de coisas significativamente 

diferente do que existe (há um paralelo possível de ser feito com, por exemplo, a 

vigência do Código de Defesa do Consumidor. Não se está comparando “cidadão” a 

“consumidor”, são dois tipos de sujeitos ativos diferentes. Entretanto, a edição do 

citado Código alterou, consideravelmente, as relações de consumo no Brasil. 

Contudo, para isso, além de tempo, foi necessário que o cidadão se reconhecesse 

como sujeito de direitos). 

Ademais, a pesquisa também mostrou alto percentual de desconfiança do 

cidadão no trato com os funcionários públicos, bem como a força do personalismo 

na relação entre cidadãos e o poder público. Na verdade, dentre os aspectos que 

foram levantados no que diz respeito à questão da crença, estes pareceram ser os 
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mais significativos, tendo em vista os percentuais e polaridades encontradas nas 

respostas. Em larga medida, foram os valores indicados pelas questões do 

instrumento de pesquisa que trataram destes assuntos que diminuíram 

consideravelmente o nível de confiança da LAI na Bahia.  

Entretanto, não se deve enxergar este fato, necessariamente, de forma 

pessimista. O próprio funcionalismo público vem passando por mudanças nos 

últimos vinte anos, e não apenas na esfera federal (como por exemplo, exigência de 

concurso público para acesso à maioria dos cargos, informatização e, ainda que de 

forma incipiente nos estados e municípios, o enfrentamento dos problemas de 

gestão). Entretanto, por ora, permanece a desconfiança.  

Evidentemente, não se está afirmando que, por conta da desconfiança que os 

cidadãos apresentaram em relação à LAI, a implementação de uma política de 

transparência no Brasil está fadada à ineficácia. O que se está fazendo é apontar, 

num caso específico, as dificuldades a serem enfrentadas. É dizer, como em 

qualquer análise de políticas públicas, existe uma dimensão normativa que precisa 

ser avaliada. É necessário observar se os comportamentos estão sendo alterados e 

se estas alterações servem ao interesse público. No caso de políticas públicas de 

acesso à informação, em geral, deve-se verificar se elas estão logrando êxito em 

diminuir a assimetria informacional entre o Estado (aqui entendido como 

divulgador/discloser) e o cidadão (neste momento, visto como usuário).  

Em princípio, uma norma nos moldes da LAI, que contempla uma dimensão 

ativa – isto é, que obriga o estado a fornecer espontaneamente informações 

públicas, já cumpriria, independentemente de provocação pelo cidadão, essa 

exigência de diminuição da assimetria informacional. Entretanto, não se trata apenas 

de disponibilizar informações de caráter público. Este é apenas um polo da questão. 

O outro diz respeito ao cidadão/usuário: estaria ele incorporando a informação 

obtida em seus processos de tomada de decisão?  

Em alguns sentidos, pode-se afirmar que sim. Por exemplo, no primeiro ano 

de vigência da LAI, o órgão federal que recebeu maior quantidade de pedidos de 

acesso foi a SUSEP, autarquia do governo federal responsável pela regulação do 

mercado de seguros. O cidadão buscava, essencialmente, tirar dúvidas acerca da 

credibilidade da seguradora que o consumidor estava prestes a contratar (MATOS, 
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2013). Ao mesmo tempo, esta pesquisa demonstra que subjaz uma questão de falta 

de confiança que precisa ser enfrentada. 

Assim, dentro da classificação de Fung et alli (2007), por exemplo, acredita-se 

que a LAI seria parte de uma política de transparência moderadamente eficaz (os 

autores do estudo não utilizam o termo “alta” ou “baixa” eficácia), na medida que 

existe alteração de comportamentos sendo operada pela norma, mas sem a 

intensidade necessária para que, neste momento, ela seja apontada como plena.   

 Naturalmente, esta pesquisa não esgota o tema. Ela abarca os maiores 

municípios de cada uma das sete mesorregiões da Bahia. Contudo, este estado é 

composto por 417 municipalidades, de forma que a extensão dos argumentos ao 

estado como um todo recomendaria cautela. Entretanto, pelo fato de ter envolvido as 

municipalidades economicamente e administrativamente mais desenvolvidas, e pelo 

fato dos dados serem representativos de várias realidades geográficas, econômicas 

e sociais distintas, mas dentro de um universo determinado, acredita-se que é 

possível afirmar que os dados representam a Bahia. 

 Algumas questões levantadas pela análise dos dados desta pesquisa podem, 

ainda, render futuros desdobramentos em novas investigações. Por exemplo, as 

mesorregiões Nordeste e Centro Oeste muitas vezes apresentaram resultados 

bastante polarizados, outras vezes bastante contraditórios. A mesorregião nordeste, 

também, foi a que apresentou menor índice de confiança na LAI. Por que isso teria 

ocorrido? 

 A metodologia utilizada se mostrou acertada. O método estatístico, 

assegurando-se a proporcionalidade e a representatividade da amostra, combinado 

com o procedimento de análise de dados quali-quantitativo permitiu inferências 

legítimas dos resultados oferecidos pela população pesquisada, adequado ao nível 

de investigação explicativo proposto pelo problema que foi enfrentado (que 

reconhece a existência de um evento e suas condições “determinantes”, as quais, 

conjuntamente, podem ocasionar efeitos prováveis).   

 A técnica de coleta de dados – observação direta extensiva, realizada através 

de um questionário – também se mostrou oportuna. Sua escolha possibilita que a 

pesquisa de campo empreendida com base no instrumento elaborado possa, 

inclusive, continuar a ser efetuada no intuito de acompanhar no decorrer do tempo a 
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questão da eficácia da LAI, abrindo o caminho para que pesquisas comparativas 

futuras possam ser construídas.  

 Entretanto, gostaríamos de registrar algumas questões que surgiram no 

decorrer desta pesquisa que podem render desdobramentos, novas pesquisas, bem 

como planos de ação. 

Por exemplo, existem dados que podem ser incorporados pelo poder público 

em campanhas de conscientização. É dizer, com base nas respostas equivocadas 

acerca do nível de conhecimento acerca das hipóteses de incidência da LAI, o 

Estado da Bahia, em suas comunicações sobre o tema, poderia enfatizar que: o 

cidadão baiano menor de idade pode fazer pedido de acesso à informação; o 

funcionário público não deve perguntar ao cidadão os motivos do pedido de acesso 

(especialmente nas mesorregiões Centro-Sul e Extremo Oeste); se a informação for 

considerada sigilosa pelo Estado, o funcionário não deve fornecê-la (focalizando a 

mesorregião Metropolitana); o cidadão pode requerer acesso à informação do 

salário de qualquer funcionário público (direcionando para a mesorregião Centro 

Oeste). 

 No que tange a desdobramentos em termos de investigação, acredita-se que 

uma possibilidade de trabalho seria a ampliação do número de instrumentos de 

pesquisa distribuídos para refinar a pesquisa dentro da Bahia. Pode-se fomentar, 

ainda, o acompanhamento de mesorregiões específicas, até mesmo como forma de 

aprofundar o entendimento acerca de resultados bastante polarizados encontrados 

em algumas delas, especialmente na mesorregião Nordeste (que foi a que 

apresentou, inclusive, o maior percentual de conhecimento da existência da LAI, o 

segundo maior no que diz respeito ao conhecimento das hipóteses de incidência 

desta lei, combinado como o menor índice de confiança global nesta norma) e a 

Extremo Oeste. 

 Acredita-se, ainda, que os enunciados das questões 7 e 8 (que afirmam, em 

linhas gerais, que para ter acesso à uma informação pública, o cidadão precisará se 

sujeitar à boa vontade do funcionário público e que seria “mais fácil” conseguir uma 

informação numa repartição pública se o cidadão conhecer alguém - “conhecido, 

amigo ou parente” - que lá trabalhe) merecem um tratamento aprofundado e à parte, 

também pela polarização das respostas encontradas. 
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  No decorrer desta pesquisa, contudo, identificaram-se limitações que precisam 

ser explicitadas, até como forma de se iniciar um processo de superação. 

Legislações como a LAI são uma resposta local a um problema global: a corrupção. 

Em reconhecimento a este fato, desde 2004 a ONU incentiva que o combate a esta 

se dê de forma integrada e transacional, partindo do entendimento segundo o qual 

tais práticas nefastas vinculam-se ao crime organizado e a crimes contra a ordem 

econômica (incluindo, por exemplo, lavagem de dinheiro), não se tratando de 

assunto local, exigindo, portanto, cooperação internacional e fortalecimento 

institucional para evitá-la e controlá-la (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 

2004, p. 4).  

 Entretanto, o próprio recorte e objeto da presente pesquisa insere o tema 

dentro de um certo nacionalismo metodológico como se as dificuldades enfrentadas 

pelo Brasil no trato da lei em geral (e da LAI em especial) fossem autóctones. Não 

são.  

 Todavia, isso não significa dizer que, futuramente, não se possa direcionar as 

pesquisas dentro deste tema para as conexões que o Brasil possui com outras 

sociedades, especialmente aquelas onde não se logrou universalizar os 

pressupostos da cidadania (TAVOLARO, 2014; SOUZA, 2015). No que diz respeito 

à América Latina, por exemplo, compartilharíamos o mesmo tipo de colonização, 

uma elite desinteressada (COSTA, 2015, p. 222), o sofrimento com ditaduras que, 

dentre outros atos de violências, limitaram injustificadamente o acesso à informação 

pública, bem como processos de redemocratização não-lineares e dolorosos.  

 Assim, reconhecendo a existência de uma “história compartilhada” (TRATADO, 

2011), os governos sul-americanos criaram instâncias no plano internacional dentro 

de eixos institucionais comuns: a União de Nações Sul-Americanas (UNIASUL) e a 

Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), e o Brasil faz 

parte de ambas.  

 Em verdade, tanto a UNIASUL quanto a CELAC fazem valer, no que diz à 

atuação do Brasil no plano regional, o reflexo do artigo 4º, parágrafo único, da 

Constituição Federal, para quem "a República Federativa do Brasil buscará a 

integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, 

visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações" (BRASIL, 

1988). 
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 Organizações que vão além das fronteiras do Estado-Nação, como a UNIASUL 

e a CELAC, seriam fóruns privilegiados para a discussão e o enfrentamento da 

corrupção. A segunda, inclusive, já se pronunciou em algumas ocasiões sobre o 

tema, reiterando a importância da transparência na administração pública, bem 

como encorajando que os países membros se engajem na construção de políticas 

públicas de combate a tais práticas de forma sinérgica (SPECIAL, 2015; 

DECLARACIÓN, 2016). 

 Os parágrafos acima representam uma abertura para que se possa finalizar 

esta pesquisa fazendo perguntas: será que na compreensão e no enfrentamento dos 

desafios postos não teria chegado a hora de privilegiar análises mais amplas? Se, 

de fato, a América Latina possui problemas comuns, não será razoável compreender 

e enfrentar tais problemas, também, de forma compartilhada? Este, contudo, é 

trabalho para uma outra empreitada. 
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APÊNDICE A – Tabelas mesorregião Centro-Norte (Feira de Santana) 
 

 

1 - No Brasil, existe e já está em vigor uma Lei que foi criada 
especificamente para regulamentar o acesso do cidadão às 
informações públicas 

Qtde (%) 

Sim 43 (62,3) 

Não 26 (37,7) 

Não informado 0 (0) 

Total 69 (100) 

 

2 - Cada indivíduo deve cuidar do que é seu e o Estado deve 
cuidar do que é público 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 3 (4,3) 

Concordo parcialmente 32 (46,4) 

Discordo parcialmente 15 (21,7) 

Discordo totalmente 17 (24,6) 

Não informado 2 (2,9) 

Total 69 (100) 

   

3 - O Estado lida com determinados assuntos que não devem ser 
de conhecimento da população, de forma que alguns tipos de 
informação deverão permanecer sigilosas 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 5 (7,2) 

Concordo parcialmente 20 (29) 

Discordo parcialmente 26 (37,7) 

Discordo totalmente 15 (21,7) 

Não informado 3 (4,3) 

Total 69 (100) 

   4 - As informações produzidas pelo Estado pertencem somente 
ao Estado 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 3 (4,3) 

Concordo parcialmente 17 (24,6) 

Discordo parcialmente 29 (42) 

Discordo totalmente 17 (24,6) 

Não informado 3 (4,3) 

Total 69 (100) 

   5 - Toda informação produzida pelo Estado é, em princípio, 
pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 15 (21,7) 

Concordo parcialmente 27 (39,1) 

Discordo parcialmente 22 (31,9) 

Discordo totalmente 2 (2,9) 

Não informado 3 (4,3) 

Total 69 (100) 

   

6 – Em princípio, todo indivíduo tem direito de acesso a qualquer 
informação pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 24 (34,8) 
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Concordo parcialmente 23 (33,3) 

Discordo parcialmente 13 (18,8) 

Discordo totalmente 5 (7,2) 

Não informado 4 (5,8) 

Total 69 (100) 

   

7 - Caso um indivíduo precise ter acesso a uma determinada 
informação pública, ele dependerá da boa vontade do 
funcionário que o atendeu e/ou do chefe da repartição pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 23 (33,3) 

Concordo parcialmente 26 (37,7) 

Discordo parcialmente 11 (15,9) 

Discordo totalmente 6 (8,7) 

Não informado 3 (4,3) 

Total 69 (100) 

   

8 - É mais fácil conseguir informação em uma repartição pública 
se nela trabalhar um conhecido, amigo ou parente 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 37 (53,6) 

Concordo parcialmente 23 (33,3) 

Discordo parcialmente 5 (7,2) 

Discordo totalmente 2 (2,9) 

Não informado 2 (2,9) 

Total 69 (100) 

   

9 - O Estado já fornece todas as informações de interesse da 
sociedade, seja por meio de seus sites/redes sociais, seja por 
meio das postagens nos murais dos órgãos públicos 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 26 (37,7) 

Concordo parcialmente 29 (42) 

Discordo parcialmente 8 (11,6) 

Discordo totalmente 4 (5,8) 

Não informado 2 (2,9) 

Total 69 (100) 
 

 

10 - O funcionário público pergunta ao cidadão o motivo do 
pedido de acesso à informação 

Qtde (%) 

Correto 18 (26,1) 

Incorreto 49 (71) 

Não informado 2 (2,9) 

Total 69 (100) 

   

11 - O funcionário público exige do cidadão que o pedido de 
acesso à informação tenha firma reconhecida 

Qtde (%) 

Correto 8 (11,6) 

Incorreto 59 (85,5) 

Não informado 2 (2,9) 

Total 69 (100) 
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12 - O funcionário público cobra do cidadão um valor pela busca 
e fornecimento da informação 

Qtde (%) 

Correto 13 (18,8) 

Incorreto 54 (78,3) 

Não informado 2 (2,9) 

Total 69 (100) 

   

13 - O funcionário público nega o pedido de acesso a informação 
a um cidadão de 17 anos, pois ele é menor de idade 

Qtde (%) 

Correto 28 (40,6) 

Incorreto 39 (56,5) 

Não informado 2 (2,9) 

Total 69 (100) 

   

14 - O funcionário público nega o pedido de acesso a informação 
a um cidadão pois este não apresentou título de eleitor 

Qtde (%) 

Correto 8 (11,6) 

Incorreto 59 (85,5) 

Não informado 2 (2,9) 

Total 69 (100) 

   

15 - O funcionário público não fornece a informação requerida 
pelo fato dela ser considerada sigilosa pelo Estado 

Qtde (%) 

Correto 54 (78,3) 

Incorreto 15 (21,7) 

Não informado 0 (0) 

Total 69 (100) 

   

16 - O funcionário público é obrigado a responder o 
requerimento de informação num prazo determinado 

Qtde (%) 

Correto 57 (82,6) 

Incorreto 10 (14,5) 

Não informado 2 (2,9) 

Total 69 (100) 

   

17 - O cidadão pode requerer o acesso à informação do salário 
de qualquer funcionário público 

Qtde (%) 

Correto 49 (71) 

Incorreto 20 (29) 

Total 69 (100) 

   

18 - O cidadão pode requerer informação tanto presencialmente 
quanto à distância, via internet 

Qtde (%) 

Correto 43 (62,3) 

Incorreto 26 (37,7) 

Total 69 (100) 
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19 - No Brasil, é possível acessar informações públicas sobre 
um órgão federal no site deste órgão 

Qtde (%) 

Correto 57 (82,6) 

Incorreto 12 (17,4) 

Não informado 0 (0) 

Total 69 (100) 
 

 

19 - No Brasil, é possível acessar informações públicas sobre um órgão federal no 
site deste órgão 

Qtde (%) 

Correto 57 (82,6) 

Incorreto 12 (17,4) 

Não informado 0 (0) 

Total 69 (100) 

   

20 -Na Bahia, é possível acessar informações públicas sobre os órgãos públicos 
estaduais pelo site da Ouvidoria Geral do Estado 

Qtde (%) 

Correto 46 (66,7) 

Incorreto 23 (33,3) 

Não informado 0 (0) 

Total 69 (100) 

   

21 – Em Feira de Santana, é possível acessar informações públicas sobre os órgãos 
públicos municipais no site da Prefeitura Municipal de Feira de Santana  

Qtde (%) 

Correto 38 (55,1) 

Incorreto 31 (44,9) 

Não informado 0 (0) 

Total 69 (100) 

 

22 - Você já acessou sites de órgãos 
federais e/ou o site da Ouvidoria Geral 
do Estado da Bahia e/ou o site da 
Prefeitura Municipal de Feira de 
Santana? 

Você ficou 
satisfeito com as 
informações 
disponibilizadas? Qtde (%) 

Sim 
Sim 2 (2,9) 

Não 10 (14,5) 

Não informado 0 (0) 

Não 
Sim 1 (1,4) 

Não 6 (8,7) 

Não informado 50 (72,5) 

Não informado Não informado 0 (0) 

Total 69 (100) 

 

Variável Qtde Média Mínimo Máximo 
Desvio 
Padrão 

Idade 69 31,63768116 13 61 12,4481196 

 

Gênero Qtde (%) 

Masculino 41 (59,4) 

Feminino 27 (39,1) 

Não informado 1 (1,4) 

Total 69 (100) 
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Cor Qtde (%) 

Parda 30 (43,5) 

Preta 28 (40,6) 

Branca 8 (11,6) 

Amarela 1 (1,4) 

Não informado 2 (2,9) 

Total 69 (100) 

 

Escolaridade Qtde (%) 

Sem instrução / Fundamental incompleto 15 (21,7) 

Fundamental completo / Médio incompleto    16 (23,2) 

Médio completo / Superior incompleto     32 (46,4) 

Superior completo       5 (7,2) 

Não informado 1 (1,4) 

Total 69 (100) 

 

Renda 
Qtde (%) 

Sem rendimento 38 (55,1) 

Até 1/4 de salário mínimo (até R$222) 1 (1,4) 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo (mais de R$222 a R$440) 1 (1,4) 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo (mais de R$440 a R$880) 9 (13) 

Mais de 1 a 2 salários mínimos (mais de R$880 a R$1.760) 7 (10,1) 

Mais de 2 a 3 salários mínimos (mais de R$1.760 a R$2.640) 3 (4,3) 

Mais de 3 a 5 salários mínimos (mais de R$2.640 a R$4.400) 4 (5,8) 

Mais de 5 a 10 salários mínimos (mais de R$4.400 a R$8.880) 2 (2,9) 

Mais de 10 a 15 salários mínimos (mais de R$8.880 a R$13.200) 2 (2,9) 

Mais de 15 a 20 salários mínimos (mais de R$13.200 a R$17.600) 0 (0) 
 
Mais de 30 salários mínimos 0 (0) 
 
Não informado 2 (2,9) 

Total 69 (100) 

29 - Participa ativamente de alguma entidade de representação coletiva 
(associações, sindicatos, partidos políticos, etc.)? 

Qtde (%) 

Sim 6 (8,7) 

Não 63 (91,3) 

Não informado 0 (0) 

Total 69 (100) 

   

30 - Onde trabalha atualmente (ou trabalhou na maior parte da vida, caso esteja 
aposentado ou desempregado)?  

Qtde (%) 

Privado 50 (72,5) 

Público 9 (13) 

Nunca 10 (14,5) 

Total 69 (100) 
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APÊNDICE B – Tabelas mesorregião Centro-Sul (Vitória da Conquista) 
 
 

1 - No Brasil, existe e já está em vigor uma Lei que foi 
criada especificamente para regulamentar o acesso do 
cidadão às informações públicas 

Qtde (%) 

Sim 47 (63,5) 

Não 23 (31,1) 

Não informado 4 (5,4) 

Total 74 (100) 

 

2 - Cada indivíduo deve cuidar do que é seu e o Estado 
deve cuidar do que é público 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 19 (25,7) 

Concordo parcialmente 35 (47,3) 

Discordo parcialmente 8 (10,8) 

Discordo totalmente 12 (16,2) 

Não informado 0 (0) 

Total 74 (100) 

   3 - O Estado lida com determinados assuntos que não 
devem ser de conhecimento da população, de forma que 
alguns tipos de informação deverão permanecer sigilosas 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 3 (4,1) 

Concordo parcialmente 24 (32,4) 

Discordo parcialmente 14 (18,9) 

Discordo totalmente 33 (44,6) 

Não informado 0 (0) 

Total 74 (100) 

   4 - As informações produzidas pelo Estado pertencem 
somente ao Estado 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 2 (2,7) 

Concordo parcialmente 10 (13,5) 

Discordo parcialmente 16 (21,6) 

Discordo totalmente 46 (62,2) 

Não informado 0 (0) 

Total 74 (100) 

   5 - Toda informação produzida pelo Estado é, em princípio, 
pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 37 (50) 

Concordo parcialmente 17 (23) 

Discordo parcialmente 14 (18,9) 

Discordo totalmente 5 (6,8) 

Não informado 1 (1,4) 

Total 74 (100) 

   6 – Em princípio, todo indivíduo tem direito de acesso a 
qualquer informação pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 57 (77) 

Concordo parcialmente 12 (16,2) 

Discordo parcialmente 3 (4,1) 

Discordo totalmente 2 (2,7) 
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Não informado 0 (0) 

Total 74 (100) 

   
7 - Caso um indivíduo precise ter acesso a uma 
determinada informação pública, ele dependerá da boa 
vontade do funcionário que o atendeu e/ou do chefe da 
repartição pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 9 (12,2) 

Concordo parcialmente 15 (20,3) 

Discordo parcialmente 6 (8,1) 

Discordo totalmente 43 (58,1) 

Não informado 1 (1,4) 

Total 74 (100) 

   

8 - É mais fácil conseguir informação em uma repartição 
pública se nela trabalhar um conhecido, amigo ou parente 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 45 (60,8) 

Concordo parcialmente 20 (27) 

Discordo parcialmente 1 (1,4) 

Discordo totalmente 8 (10,8) 

Não informado 0 (0) 

Total 74 (100) 

   9 - O Estado já fornece todas as informações de interesse 
da sociedade, seja por meio de seus sites/redes sociais, 
seja por meio das postagens nos murais dos órgãos 
públicos 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 1 (1,4) 

Concordo parcialmente 27 (36,5) 

Discordo parcialmente 25 (33,8) 

Discordo totalmente 21 (28,4) 

Não informado 0 (0) 

Total 74 (100) 
 

 

10 - O funcionário público pergunta ao cidadão o motivo do 
pedido de acesso à informação 

Qtde (%) 

Correto 46 (62,2) 

Incorreto 28 (37,8) 

Não informado 0 (0) 

Total 74 (100) 

   

11 - O funcionário público exige do cidadão que o pedido de 
acesso à informação tenha firma reconhecida 

Qtde (%) 

Correto 30 (40,5) 

Incorreto 42 (56,8) 

Não informado 2 (2,7) 

Total 74 (100) 

   

12 - O funcionário público cobra do cidadão um valor pela 
busca e fornecimento da informação 

Qtde (%) 

Correto 15 (20,3) 

Incorreto 59 (79,7) 
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19 - No Brasil, é possível acessar informações públicas 
sobre um órgão federal no site deste órgão 

Qtde (%) 

Correto 55 (74,3) 

Incorreto 17 (23) 

Não informado 2 (2,7) 

Total 74 (100) 

Não informado 0 (0) 

Total 74 (100) 

   13 - O funcionário público nega o pedido de acesso a 
informação a um cidadão de 17 anos, pois ele é menor de 
idade 

Qtde (%) 

Correto 22 (29,7) 

Incorreto 51 (68,9) 

Não informado 1 (1,4) 

Total 74 (100) 

   14 - O funcionário público nega o pedido de acesso a 
informação a um cidadão pois este não apresentou título de 
eleitor 

Qtde (%) 

Correto 13 (17,6) 

Incorreto 61 (82,4) 

Não informado 0 (0) 

Total 74 (100) 

   

15 - O funcionário público não fornece a informação requerida 
pelo fato dela ser considerada sigilosa pelo Estado 

Qtde (%) 

Correto 38 (51,4) 

Incorreto 36 (48,6) 

Não informado 0 (0) 

Total 74 (100) 

   

16 - O funcionário público é obrigado a responder o 
requerimento de informação num prazo determinado 

Qtde (%) 

Correto 60 (81,1) 

Incorreto 14 (18,9) 

Não informado 0 (0) 

Total 74 (100) 

   

17 - O cidadão pode requerer o acesso à informação do 
salário de qualquer funcionário público 

Qtde (%) 

Correto 39 (52,7) 

Incorreto 35 (47,3) 

Total 74 (100) 

   

18 - O cidadão pode requerer informação tanto 
presencialmente quanto à distância, via internet 

Qtde (%) 

Correto 53 (71,6) 

Incorreto 21 (28,4) 

Total 74 (100) 
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20 -Na Bahia, é possível acessar informações públicas 
sobre os órgãos públicos estaduais pelo site da Ouvidoria 
Geral do Estado 

Qtde (%) 

Correto 53 (71,6) 

Incorreto 19 (25,7) 

Não informado 2 (2,7) 

Total 74 (100) 

   

21 – Em Vitória da Conquista, é possível acessar 
informações públicas sobre os órgãos públicos municipais 
no site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

Qtde (%) 

Correto 49 (66,2) 

Incorreto 22 (29,7) 

Não informado 3 (4,1) 

Total 74 (100) 

 

22 - Você já acessou sites de órgãos federais e/ou o 
site da Ouvidoria Geral do Estado da Bahia e/ou o 
site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista? 

Você ficou 
satisfeito com as 
informações 
disponibilizadas? Qtde (%) 

Sim 
Sim 19 (25,7) 

Não 29 (39,2) 

Não informado 1 (1,4) 

Não 
Sim 2 (2,7) 

Não 6 (8,1) 

Não informado 17 (23) 

Não informado Não informado 0 (0) 

Total 74 (100) 

 

Variável Qtde Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Idade 74 27,98630137 13 52 9,698881662 

 

Gênero Qtde (%) 

Masculino 31 (41,9) 

Feminino 43 (58,1) 

Não informado 0 (0) 

Total 74 (100) 

   
Cor Qtde (%) 

Parda 24 (32,4) 

Preta 6 (8,1) 

Branca 40 (54,1) 

Amarela 3 (4,1) 

Não informado 1 (1,4) 

Total 74 (100) 

 

Escolaridade Qtde (%) 

Sem instrução / Fundamental incompleto 1 (1,4) 

Fundamental completo / Médio incompleto    5 (6,8) 

Médio completo / Superior incompleto     38 (51,4) 
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Superior completo       28 (37,8) 

Não informado 2 (2,7) 

Total 74 (100) 

 

Renda Qtde (%) 

Sem rendimento 15 (20,3) 

Até 1/4 de salário mínimo (até R$222) 3 (4,1) 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo (mais de R$222 a R$440) 3 (4,1) 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo (mais de R$440 a R$880) 10 (13,5) 

Mais de 1 a 2 salários mínimos (mais de R$880 a R$1.760) 14 (18,9) 

Mais de 2 a 3 salários mínimos (mais de R$1.760 a R$2.640) 9 (12,2) 

Mais de 3 a 5 salários mínimos (mais de R$2.640 a R$4.400) 10 (13,5) 

Mais de 5 a 10 salários mínimos (mais de R$4.400 a R$8.880) 6 (8,1) 

Mais de 10 a 15 salários mínimos (mais de R$8.880 a R$13.200) 0 (0) 

Mais de 15 a 20 salários mínimos (mais de R$13.200 a R$17.600) 0 (0) 

Mais de 30 salários mínimos 0 (0) 

Não informado 4 (5,4) 

Total 74 (100) 

29 - Participa ativamente de alguma entidade de representação coletiva 
(associações, sindicatos, partidos políticos, etc.)? 

Qtde (%) 

Sim 12 (16,2) 

Não 62 (83,8) 

Não informado 0 (0) 

Total 74 (100) 

   

30 - Onde trabalha atualmente (ou trabalhou na maior parte da vida, caso esteja 
aposentado ou desempregado)?  

Qtde (%) 

Privado 47 (63,5) 

Público 14 (18,9) 

Nunca 13 (17,6) 

Total 74 (100) 
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APÊNDICE C – Tabelas mesorregião Extremo Oeste (Barreiras) 
 

 

1 - No Brasil, existe e já está em vigor uma Lei que foi criada 
especificamente para regulamentar o acesso do cidadão às 
informações públicas 

Qtde (%) 

Sim 28 (87,5) 

Não 4 (12,5) 

Não informado 0 (0) 

Total 32 (100) 

   

2 - Cada indivíduo deve cuidar do que é seu e o Estado deve cuidar do 
que é público 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 24 (75) 

Concordo parcialmente 4 (12,5) 

Discordo parcialmente 2 (6,3) 

Discordo totalmente 2 (6,3) 

Não informado 0 (0) 

Total 32 (100) 

   

3 - O Estado lida com determinados assuntos que não devem ser de 
conhecimento da população, de forma que alguns tipos de informação 
deverão permanecer sigilosas 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 8 (25) 

Concordo parcialmente 3 (9,4) 

Discordo parcialmente 2 (6,3) 

Discordo totalmente 19 (59,4) 

Não informado 0 (0) 

Total 32 (100) 

  

4 - As informações produzidas pelo Estado pertencem somente ao 
Estado 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 7 (21,9) 

Concordo parcialmente 2 (6,3) 

Discordo parcialmente 2 (6,3) 

Discordo totalmente 20 (62,5) 

Não informado 1 (3,1) 

Total 32 (100) 

   

5 - Toda informação produzida pelo Estado é, em princípio, pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 20 (62,5) 

Concordo parcialmente 6 (18,8) 

Discordo parcialmente 0 (0) 

Discordo totalmente 4 (12,5) 

Não informado 2 (6,3) 

Total 32 (100) 

   



179 
 

6 – Em princípio, todo indivíduo tem direito de acesso a qualquer 
informação pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 27 (84,4) 

Concordo parcialmente 4 (12,5) 

Discordo parcialmente 1 (3,1) 

Discordo totalmente 0 (0) 

Não informado 0 (0) 

Total 32 (100) 

   

7 - Caso um indivíduo precise ter acesso a uma determinada 
informação pública, ele dependerá da boa vontade do funcionário que o 
atendeu e/ou do chefe da repartição pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 22 (68,8) 

Concordo parcialmente 4 (12,5) 

Discordo parcialmente 2 (6,3) 

Discordo totalmente 4 (12,5) 

Não informado 0 (0) 

Total 32 (100) 

   

8 - É mais fácil conseguir informação em uma repartição pública se nela 
trabalhar um conhecido, amigo ou parente 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 24 (75) 

Concordo parcialmente 6 (18,8) 

Discordo parcialmente 1 (3,1) 

Discordo totalmente 1 (3,1) 

Não informado 0 (0) 

Total 32 (100) 

   

9 - O Estado já fornece todas as informações de interesse da 
sociedade, seja por meio de seus sites/redes sociais, seja por meio das 
postagens nos murais dos órgãos públicos 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 10 (31,3) 

Concordo parcialmente 15 (46,9) 

Discordo parcialmente 4 (12,5) 

Discordo totalmente 3 (9,4) 

Não informado 0 (0) 

Total 32 (100) 

 

10 - O funcionário público pergunta ao cidadão o motivo do pedido de 
acesso à informação 

Qtde (%) 

Correto 19 (59,4) 

Incorreto 12 (37,5) 

Não informado 1 (3,1) 

Total 32 (100) 

   

11 - O funcionário público exige do cidadão que o pedido de acesso à 
informação tenha firma reconhecida 

Qtde (%) 

Correto 8 (25) 
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Incorreto 24 (75) 

Não informado 0 (0) 

Total 32 (100) 

   

12 - O funcionário público cobra do cidadão um valor pela busca e 
fornecimento da informação 

Qtde (%) 

Correto 5 (15,6) 

Incorreto 27 (84,4) 

Não informado 0 (0) 

Total 32 (100) 

   

13 - O funcionário público nega o pedido de acesso a informação a um 
cidadão de 17 anos, pois ele é menor de idade 

Qtde (%) 

Correto 20 (62,5) 

Incorreto 12 (37,5) 

Não informado 0 (0) 

Total 32 (100) 

   

14 - O funcionário público nega o pedido de acesso a informação a um 
cidadão pois este não apresentou título de eleitor 

Qtde (%) 

Correto 7 (21,9) 

Incorreto 25 (78,1) 

Não informado 0 (0) 

Total 32 (100) 

   

15 - O funcionário público não fornece a informação requerida pelo fato 
dela ser considerada sigilosa pelo Estado 

Qtde (%) 

Correto 17 (54,8) 

Incorreto 14 (45,2) 

Não informado 0 (0) 

Total 31 (100) 

   

16 - O funcionário público é obrigado a responder o requerimento de 
informação num prazo determinado 

Qtde (%) 

Correto 21 (65,6) 

Incorreto 11 (34,4) 

Não informado 0 (0) 

Total 32 (100) 

   

17 - O cidadão pode requerer o acesso à informação do salário de 
qualquer funcionário público 

Qtde (%) 

Correto 11 (34,4) 

Incorreto 21 (65,6) 

Total 32 (100) 

   

18 - O cidadão pode requerer informação tanto presencialmente quanto 
à distância, via internet 

Qtde (%) 
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Correto 22 (68,8) 

Incorreto 10 (31,3) 

Total 32 (100) 

 

19 - No Brasil, é possível acessar informações públicas sobre um órgão 
federal no site deste órgão 

Qtde (%) 

Correto 19 (59,4) 

Incorreto 13 (40,6) 

Não informado 0 (0) 

Total 32 (100) 

   

20 -Na Bahia, é possível acessar informações públicas sobre os órgãos 
públicos estaduais pelo site da Ouvidoria Geral do Estado 

Qtde (%) 

Correto 21 (65,6) 

Incorreto 11 (34,4) 

Não informado 0 (0) 

Total 32 (100) 

   

21 – Na sua cidade, não há um site onde é possível acessar 
informações públicas sobre os órgãos públicos municipais  

Qtde (%) 

Correto 16 (50) 

Incorreto 16 (50) 

Não informado 0 (0) 

Total 32 (100) 

 

22 - Você já acessou sites de órgãos federais e/ou o site da Ouvidoria 
Geral do Estado da Bahia? 

Você ficou 
satisfeito com as 
informações 
disponibilizadas? Qtde (%) 

Sim 
Sim 4 (12,5) 

Não 3 (9,4) 

Não informado 0 (0) 

Não 
Sim 0 (0) 

Não 1 (3,1) 

Não informado 24 (75) 

Não informado Não informado 0 (0) 

Total 32 (100) 

 

Variável Qtde Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Idade 32 48,75 19 70 15,45355946 

 

Gênero Qtde (%) 

Masculino 21 (65,6) 

Feminino 11 (34,4) 

Não informado 0 (0) 

Total 32 (100) 

 

Cor Qtde (%) 

Parda 8 (25) 

Preta 15 (46,9) 
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Branca 7 (21,9) 

Amarela 1 (3,1) 

Não informado 1 (3,1) 

Total 32 (100) 

   
Escolaridade Qtde (%) 

Sem instrução / Fundamental incompleto 16 (50) 

Fundamental completo / Médio incompleto    3 (9,4) 

Médio completo / Superior incompleto     8 (25) 

Superior completo       3 (9,4) 

Não informado 2 (6,3) 

Total 32 (100) 

 

Renda Qtde (%) 

Sem rendimento 9 (28,1) 

Até 1/4 de salário mínimo (até R$222) 6 (18,8) 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo (mais de R$222 a R$440) 4 (12,5) 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo (mais de R$440 a R$880) 5 (15,6) 

Mais de 1 a 2 salários mínimos (mais de R$880 a R$1.760) 4 (12,5) 

Mais de 2 a 3 salários mínimos (mais de R$1.760 a R$2.640) 0 (0) 

Mais de 3 a 5 salários mínimos (mais de R$2.640 a R$4.400) 2 (6,3) 

Mais de 5 a 10 salários mínimos (mais de R$4.400 a R$8.880) 1 (3,1) 

Mais de 10 a 15 salários mínimos (mais de R$8.880 a R$13.200) 1 (3,1) 

Mais de 15 a 20 salários mínimos (mais de R$13.200 a R$17.600) 0 (0) 

Mais de 30 salários mínimos 0 (0) 

Não informado 0 (0) 

Total 32 (100) 

29 - Participa ativamente de alguma entidade de representação coletiva 
(associações, sindicatos, partidos políticos, etc.)? 

Qtde (%) 

Sim 6 (18,8) 

Não 26 (81,3) 

Não informado 0 (0) 

Total 32 (100) 

   

30 - Onde trabalha atualmente (ou trabalhou na maior parte da vida, caso 
esteja aposentado ou desempregado)?  

Qtde (%) 

Privado 26 (81,3) 

Público 6 (18,8) 

Total 32 (100) 
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APÊNDICE D – Tabelas mesorregião Nordeste (Alagoinhas) 
 
 

1 - No Brasil, existe e já está em vigor uma Lei que foi criada 
especificamente para regulamentar o acesso do cidadão às 
informações públicas 

Qtde (%) 

Sim 44 (88) 

Não 4 (8) 

Não informado 2 (4) 

Total 50 (100) 

   

2 - Cada indivíduo deve cuidar do que é seu e o Estado deve cuidar do 
que é público 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 33 (66) 

Concordo parcialmente 16 (32) 

Discordo parcialmente 1 (2) 

Discordo totalmente 0 (0) 

Não informado 0 (0) 

Total 50 (100) 

   

3 - O Estado lida com determinados assuntos que não devem ser de 
conhecimento da população, de forma que alguns tipos de informação 
deverão permanecer sigilosas 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 29 (58) 

Concordo parcialmente 19 (38) 

Discordo parcialmente 1 (2) 

Discordo totalmente 1 (2) 

Não informado 0 (0) 

Total 50 (100) 

   

4 - As informações produzidas pelo Estado pertencem somente ao 
Estado 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 22 (44) 

Concordo parcialmente 26 (52) 

Discordo parcialmente 1 (2) 

Discordo totalmente 1 (2) 

Não informado 0 (0) 

Total 50 (100) 

   

5 - Toda informação produzida pelo Estado é, em princípio, pública 
Qtde (%) 

Concordo totalmente 22 (44) 

Concordo parcialmente 28 (56) 

Discordo parcialmente 0 (0) 

Discordo totalmente 0 (0) 

Não informado 0 (0) 

Total 50 (100) 
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6 – Em princípio, todo indivíduo tem direito de acesso a qualquer 
informação pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 19 (38) 

Concordo parcialmente 30 (60) 

Discordo parcialmente 1 (2) 

Discordo totalmente 0 (0) 

Não informado 0 (0) 

Total 50 (100) 

   

7 - Caso um indivíduo precise ter acesso a uma determinada 
informação pública, ele dependerá da boa vontade do funcionário que 
o atendeu e/ou do chefe da repartição pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 35 (70) 

Concordo parcialmente 11 (22) 

Discordo parcialmente 1 (2) 

Discordo totalmente 1 (2) 

Não informado 2 (4) 

Total 50 (100) 

   

8 - É mais fácil conseguir informação em uma repartição pública se 
nela trabalhar um conhecido, amigo ou parente 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 39 (78) 

Concordo parcialmente 10 (20) 

Discordo parcialmente 1 (2) 

Discordo totalmente 0 (0) 

Não informado 0 (0) 

Total 50 (100) 

 
 

  

9 - O Estado já fornece todas as informações de interesse da 
sociedade, seja por meio de seus sites/redes sociais, seja por meio das 
postagens nos murais dos órgãos públicos 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 38 (76) 

Concordo parcialmente 9 (18) 

Discordo parcialmente 2 (4) 

Discordo totalmente 1 (2) 

Não informado 0 (0) 

Total 50 (100) 

   

10 - O funcionário público pergunta ao cidadão o motivo do pedido de 
acesso à informação 

Qtde (%) 

Correto 21 (42) 

Incorreto 29 (58) 

Não informado 0 (0) 

Total 50 (100) 

   

11 - O funcionário público exige do cidadão que o pedido de acesso à 
informação tenha firma reconhecida 

Qtde (%) 

Correto 14 (28) 
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Incorreto 35 (70) 

Não informado 1 (2) 

Total 50 (100) 

   

12 - O funcionário público cobra do cidadão um valor pela busca e 
fornecimento da informação 

Qtde (%) 

Correto 11 (22) 

Incorreto 39 (78) 

Não informado 0 (0) 

Total 50 (100) 

   

13 - O funcionário público nega o pedido de acesso a informação a um 
cidadão de 17 anos, pois ele é menor de idade 

Qtde (%) 

Correto 22 (44) 

Incorreto 28 (56) 

Não informado 0 (0) 

Total 50 (100) 

   

14 - O funcionário público nega o pedido de acesso a informação a um 
cidadão pois este não apresentou título de eleitor 

Qtde (%) 

Correto 14 (28) 

Incorreto 36 (72) 

Não informado 0 (0) 

Total 50 (100) 

   

15 - O funcionário público não fornece a informação requerida pelo fato 
dela ser considerada sigilosa pelo Estado 

Qtde (%) 

Correto 41 (82) 

Incorreto 9 (18) 

Não informado 0 (0) 

Total 50 (100) 

   

16 - O funcionário público é obrigado a responder o requerimento de 
informação num prazo determinado 

Qtde (%) 

Correto 47 (94) 

Incorreto 3 (6) 

Não informado 0 (0) 

Total 50 (100) 

   

17 - O cidadão pode requerer o acesso à informação do salário de 
qualquer funcionário público 

Qtde (%) 

Correto 40 (80) 

Incorreto 10 (20) 

Total 50 (100) 

   

18 - O cidadão pode requerer informação tanto presencialmente quanto 
à distância, via internet 

Qtde (%) 

Correto 28 (56) 

Incorreto 22 (44) 
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Total 50 (100) 

   

19 - No Brasil, é possível acessar informações públicas sobre um órgão 
federal no site deste órgão 

Qtde (%) 

Correto 36 (72) 

Incorreto 13 (26) 

Não informado 1 (2) 

Total 50 (100) 

   

20 -Na Bahia, é possível acessar informações públicas sobre os órgãos 
públicos estaduais pelo site da Ouvidoria Geral do Estado 

Qtde (%) 

Correto 29 (58) 

Incorreto 21 (42) 

Não informado 0 (0) 

Total 50 (100) 

   21 – Em Alagoinhas, é possível acessar informações públicas sobre os 
órgãos públicos municipais no site da Prefeitura Municipal de 
Alagoinhas 

Qtde (%) 

Correto 14 (28) 

Incorreto 36 (72) 

Não informado 0 (0) 

Total 50 (100) 

 

22 - Você já acessou sites de 
órgãos federais e/ou o site da 
Ouvidoria Geral do Estado da 
Bahia e/ou o site da Prefeitura 
Municipal de Alagoinhas? 

Você ficou satisfeito 
com as informações 
disponibilizadas? Qtde (%) 

Sim 
Sim 3 (6) 

Não 1 (2) 

Não informado 0 (0) 

Não 
Sim 0 (0) 

Não 0 (0) 

Não informado 45 (90) 

Não informado Não informado 1 (2) 

Total 50 (100) 

 
 

Variável Qtde Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Idade 50 45,94 17 63 14,85585406 

 

Gênero Qtde (%) 

Masculino 31 (62) 

Feminino 17 (34) 

Não informado 2 (4) 

Total 50 (100) 

   
Cor Qtde (%) 

Parda 28 (56) 

Preta 12 (24) 

Branca 7 (14) 



187 
 

Não informado 3 (6) 

Total 50 (100) 

   
Escolaridade Qtde (%) 

Sem instrução / Fundamental incompleto 31 (62) 

Fundamental completo / Médio incompleto    6 (12) 

Médio completo / Superior incompleto     7 (14) 

Superior completo       2 (4) 

Não informado 4 (8) 

Total 50 (100) 

 
 

  
Renda Qtde (%) 

Sem rendimento 24 (48) 
 
Até 1/4 de salário mínimo (até R$222) 6 (12) 
 
Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo (mais de R$222 a R$440) 12 (24) 
 
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo (mais de R$440 a R$880) 4 (8) 
 
Mais de 1 a 2 salários mínimos (mais de R$880 a R$1.760) 1 (2) 
 
Mais de 2 a 3 salários mínimos (mais de R$1.760 a R$2.640) 1 (2) 
 
Mais de 3 a 5 salários mínimos (mais de R$2.640 a R$4.400) 1 (2) 
 
Mais de 5 a 10 salários mínimos (mais de R$4.400 a R$8.880) 0 (0) 
 
Mais de 10 a 15 salários mínimos (mais de R$8.880 a R$13.200) 0 (0) 
 
Mais de 15 a 20 salários mínimos (mais de R$13.200 R$17.600) 0 (0) 
 
Mais de 30 salários mínimos 0 (0) 
 
Não informado 1 (2) 

Total 50 (100) 

   

29 - Participa ativamente de alguma entidade de representação coletiva 
(associações, sindicatos, partidos políticos, etc.)? 

Qtde (%) 

Sim 4 (8) 

Não 46 (92) 

Não informado 0 (0) 

Total 50 (100) 

   

30 - Onde trabalha atualmente (ou trabalhou na maior parte da vida, caso 
esteja aposentado ou desempregado)?  

Qtde (%) 

Privado 44 (88) 

Público 6 (12) 

Total 50 (100) 
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APÊNDICE E – Tabelas mesorregião Sul (Itabuna) 
 

 

1 - No Brasil, existe e já está em vigor uma Lei que foi criada 
especificamente para regulamentar o acesso do cidadão às 
informações públicas 

Qtde (%) 

Sim 39 (63,9) 

Não 22 (36,1) 

Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 

 

2 - Cada indivíduo deve cuidar do que é seu e o Estado deve 
cuidar do que é público 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 9 (14,8) 

Concordo parcialmente 22 (36,1) 

Discordo parcialmente 25 (41) 

Discordo totalmente 5 (8,2) 

Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 

   3 - O Estado lida com determinados assuntos que não devem ser 
de conhecimento da população, de forma que alguns tipos de 
informação deverão permanecer sigilosas 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 13 (21,3) 

Concordo parcialmente 17 (27,9) 

Discordo parcialmente 24 (39,3) 

Discordo totalmente 7 (11,5) 

Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 

   4 - As informações produzidas pelo Estado pertencem somente 
ao Estado 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 11 (18) 

Concordo parcialmente 25 (41) 

Discordo parcialmente 15 (24,6) 

Discordo totalmente 9 (14,8) 

Não informado 1 (1,6) 

Total 61 (100) 

   5 - Toda informação produzida pelo Estado é, em princípio, 
pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 14 (23) 

Concordo parcialmente 18 (29,5) 

Discordo parcialmente 20 (32,8) 

Discordo totalmente 9 (14,8) 

Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 

   6 – Em princípio, todo indivíduo tem direito de acesso a qualquer 
informação pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 13 (21,3) 

Concordo parcialmente 22 (36,1) 

Discordo parcialmente 15 (24,6) 

Discordo totalmente 11 (18) 
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Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 

   7 - Caso um indivíduo precise ter acesso a uma determinada 
informação pública, ele dependerá da boa vontade do funcionário 
que o atendeu e/ou do chefe da repartição pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 23 (37,7) 

Concordo parcialmente 19 (31,1) 

Discordo parcialmente 14 (23) 

Discordo totalmente 5 (8,2) 

Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 

   8 - É mais fácil conseguir informação em uma repartição pública 
se nela trabalhar um conhecido, amigo ou parente 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 28 (45,9) 

Concordo parcialmente 17 (27,9) 

Discordo parcialmente 12 (19,7) 

Discordo totalmente 4 (6,6) 

Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 

   9 - O Estado já fornece todas as informações de interesse da 
sociedade, seja por meio de seus sites/redes sociais, seja por 
meio das postagens nos murais dos órgãos públicos 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 29 (47,5) 

Concordo parcialmente 17 (27,9) 

Discordo parcialmente 11 (18) 

Discordo totalmente 4 (6,6) 

Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 
 

 

10 - O funcionário público pergunta ao cidadão o motivo do pedido de 
acesso à informação 

Qtde (%) 

Correto 6 (9,8) 

Incorreto 55 (90,2) 

Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 

 

11 - O funcionário público exige do cidadão que o pedido de acesso à 
informação tenha firma reconhecida 

Qtde (%) 

Correto 11 (18) 

Incorreto 50 (82) 

Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 

   12 - O funcionário público cobra do cidadão um valor pela busca e 
fornecimento da informação 

Qtde (%) 

Correto 22 (36,1) 

Incorreto 39 (63,9) 

Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 

   13 - O funcionário público nega o pedido de acesso a informação a 
um cidadão de 17 anos, pois ele é menor de idade 

Qtde (%) 
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Correto 36 (59) 

Incorreto 25 (41) 

Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 

   14 - O funcionário público nega o pedido de acesso a informação a 
um cidadão pois este não apresentou título de eleitor 

Qtde (%) 

Correto 11 (18) 

Incorreto 50 (82) 

Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 

   15 - O funcionário público não fornece a informação requerida pelo 
fato dela ser considerada sigilosa pelo Estado 

Qtde (%) 

Correto 37 (60,7) 

Incorreto 24 (39,3) 

Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 

   16 - O funcionário público é obrigado a responder o requerimento de 
informação num prazo determinado 

Qtde (%) 

Correto 37 (60,7) 

Incorreto 24 (39,3) 

Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 

   17 - O cidadão pode requerer o acesso à informação do salário de 
qualquer funcionário público 

Qtde (%) 

Correto 45 (73,8) 

Incorreto 16 (26,2) 

Total 61 (100) 

   18 - O cidadão pode requerer informação tanto presencialmente 
quanto à distância, via internet 

Qtde (%) 

Correto 39 (63,9) 

Incorreto 22 (36,1) 

Total 61 (100) 
 

 

19 - No Brasil, é possível acessar informações públicas sobre um 
órgão federal no site deste órgão 

Qtde (%) 

Correto 45 (73,8) 

Incorreto 16 (26,2) 

Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 

   

20 -Na Bahia, é possível acessar informações públicas sobre os 
órgãos públicos estaduais pelo site da Ouvidoria Geral do Estado 

Qtde (%) 

Correto 41 (67,2) 

Incorreto 20 (32,8) 

Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 
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21 – Em Itabuna, é possível acessar informações públicas sobre os 
órgãos públicos municipais no site da Prefeitura Municipal de Itabuna  

Qtde (%) 

Correto 14 (23) 

Incorreto 47 (77) 

Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 

 

22 - Você já acessou sites de órgãos federais e/ou o site 
da Ouvidoria Geral do Estado da Bahia e/ou o site da 
Prefeitura Municipal de Itabuna? 

Você ficou satisfeito 
com as informações 
disponibilizadas? Qtde (%) 

Sim 
Sim 6 (9,8) 

Não 0 (0) 

Não informado 1 (1,6) 

Não 
Sim 0 (0) 

Não 2 (3,3) 

Não informado 50 (82) 

Não informado Não informado 2 (3,3) 

Total 61 (100) 

 

Variável Qtde Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Idade 61 28,6557377 16 56 9,962034893 

 

Gênero Qtde (%) 

Masculino 28 (45,9) 

Feminino 33 (54,1) 

Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 

   
Cor Qtde (%) 

Parda 34 (55,7) 

Preta 16 (26,2) 

Branca 10 (16,4) 

Não informado 1 (1,6) 

Total 61 (100) 

 

Escolaridade Qtde (%) 

Sem instrução / Fundamental incompleto 1 (1,6) 

Fundamental completo / Médio incompleto    31 (50,8) 

Médio completo / Superior incompleto     22 (36,1) 

Superior completo       6 (9,8) 

Não informado 1 (1,6) 

Total 61 (100) 

 

Renda 
Qtde (%) 

Sem rendimento 2 (3,3) 

Até 1/4 de salário mínimo (até R$222) 0 (0) 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo (mais de R$222 a R$440) 12 (19,7) 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo (mais de R$440 a R$880) 18 (29,5) 
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Mais de 1 a 2 salários mínimos (mais de R$880 a R$1.760) 23 (37,7) 

Mais de 2 a 3 salários mínimos (mais de R$1.760 a R$2.640) 5 (8,2) 

Mais de 3 a 5 salários mínimos (mais de R$2.640 a R$4.400) 1 (1,6) 

Mais de 5 a 10 salários mínimos (mais de R$4.400 a R$8.880) 0 (0) 

Mais de 10 a 15 salários mínimos (mais de R$8.880 a R$13.200) 0 (0) 

Mais de 15 a 20 salários mínimos (mais de R$13.200 a R$17.600) 0 (0) 

Mais de 30 salários mínimos 0 (0) 

Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 

   29 - Participa ativamente de alguma entidade de representação coletiva 
(associações, sindicatos, partidos políticos, etc.)? 

Qtde (%) 

Sim 7 (11,5) 

Não 54 (88,5) 

Não informado 0 (0) 

Total 61 (100) 

   30 - Onde trabalha atualmente (ou trabalhou na maior parte da vida, caso 
esteja aposentado ou desempregado)?  

Qtde (%) 

Privado 38 (62,3) 

Público 9 (14,8) 

Nunca 14 (23) 

Total 61 (100) 
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APÊNDICE F – Tabelas mesorregião Vale do São Francisco (Juazeiro) 
 
 

1 - No Brasil, existe e já está em vigor uma Lei que foi criada 
especificamente para regulamentar o acesso do cidadão às 
informações públicas 

Qtde (%) 

Sim 26 (72,2) 

Não 10 (27,8) 

Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

 

2 - Cada indivíduo deve cuidar do que é seu e o Estado deve 
cuidar do que é público 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 5 (13,9) 

Concordo parcialmente 12 (33,3) 

Discordo parcialmente 17 (47,2) 

Discordo totalmente 2 (5,6) 

Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

   3 - O Estado lida com determinados assuntos que não devem ser 
de conhecimento da população, de forma que alguns tipos de 
informação deverão permanecer sigilosas 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 4 (11,1) 

Concordo parcialmente 9 (25) 

Discordo parcialmente 19 (52,8) 

Discordo totalmente 4 (11,1) 

Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

   4 - As informações produzidas pelo Estado pertencem somente 
ao Estado 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 3 (8,3) 

Concordo parcialmente 10 (27,8) 

Discordo parcialmente 14 (38,9) 

Discordo totalmente 9 (25) 

Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

   5 - Toda informação produzida pelo Estado é, em princípio, 
pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 6 (16,7) 

Concordo parcialmente 11 (30,6) 

Discordo parcialmente 6 (16,7) 

Discordo totalmente 13 (36,1) 

Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

   6 – Em princípio, todo indivíduo tem direito de acesso a qualquer 
informação pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 5 (13,9) 

Concordo parcialmente 9 (25) 

Discordo parcialmente 12 (33,3) 

Discordo totalmente 10 (27,8) 
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Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

   7 - Caso um indivíduo precise ter acesso a uma determinada 
informação pública, ele dependerá da boa vontade do 
funcionário que o atendeu e/ou do chefe da repartição pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 7 (19,4) 

Concordo parcialmente 16 (44,4) 

Discordo parcialmente 13 (36,1) 

Discordo totalmente 0 (0) 

Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

   8 - É mais fácil conseguir informação em uma repartição pública 
se nela trabalhar um conhecido, amigo ou parente 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 9 (25) 

Concordo parcialmente 17 (47,2) 

Discordo parcialmente 10 (27,8) 

Discordo totalmente 0 (0) 

Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

   9 - O Estado já fornece todas as informações de interesse da 
sociedade, seja por meio de seus sites/redes sociais, seja por 
meio das postagens nos murais dos órgãos públicos 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 9 (25) 

Concordo parcialmente 16 (44,4) 

Discordo parcialmente 11 (30,6) 

Discordo totalmente 0 (0) 

Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 
 

 

10 - O funcionário público pergunta ao cidadão o motivo do pedido 
de acesso à informação 

Qtde (%) 

Correto 11 (30,6) 

Incorreto 25 (69,4) 

Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

   11 - O funcionário público exige do cidadão que o pedido de acesso 
à informação tenha firma reconhecida 

Qtde (%) 

Correto 11 (30,6) 

Incorreto 25 (69,4) 

Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

   12 - O funcionário público cobra do cidadão um valor pela busca e 
fornecimento da informação 

Qtde (%) 

Correto 12 (33,3) 

Incorreto 24 (66,7) 

Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

   
13 - O funcionário público nega o pedido de acesso a informação a Qtde (%) 
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um cidadão de 17 anos, pois ele é menor de idade 

Correto 21 (58,3) 

Incorreto 15 (41,7) 

Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

   

14 - O funcionário público nega o pedido de acesso a informação a 
um cidadão pois este não apresentou título de eleitor 

Qtde (%) 

Correto 14 (38,9) 

Incorreto 22 (61,1) 

Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

   15 - O funcionário público não fornece a informação requerida pelo 
fato dela ser considerada sigilosa pelo Estado 

Qtde (%) 

Correto 28 (77,8) 

Incorreto 8 (22,2) 

Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

   16 - O funcionário público é obrigado a responder o requerimento de 
informação num prazo determinado 

Qtde (%) 

Correto 30 (83,3) 

Incorreto 6 (16,7) 

Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

   17 - O cidadão pode requerer o acesso à informação do salário de 
qualquer funcionário público 

Qtde (%) 

Correto 26 (72,2) 

Incorreto 10 (27,8) 

Total 36 (100) 

   18 - O cidadão pode requerer informação tanto presencialmente 
quanto à distância, via internet 

Qtde (%) 

Correto 23 (63,9) 

Incorreto 13 (36,1) 

Total 36 (100) 
 

 

19 - No Brasil, é possível acessar informações públicas sobre um 
órgão federal no site deste órgão 

Qtde (%) 

Correto 27 (75) 

Incorreto 9 (25) 

Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

   

20 -Na Bahia, é possível acessar informações públicas sobre os 
órgãos públicos estaduais pelo site da Ouvidoria Geral do Estado 

Qtde (%) 

Correto 22 
(61,1
) 

Incorreto 14 
(38,9
) 
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Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

   

21 – Em Juazeiro, é possível acessar informações públicas sobre os 
órgãos públicos municipais no site da Prefeitura Municipal de 
Juazeiro 

Qtde (%) 

Correto 20 
(55,6
) 

Incorreto 16 
(44,4
) 

Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

 

22 - Você já acessou sites de órgãos federais 
e/ou o site da Ouvidoria Geral do Estado da 
Bahia e/ou o site da Prefeitura Municipal de 
Juazeiro? 

Você ficou satisfeito 
com as informações 
disponibilizadas? Qtde (%) 

Sim 
Sim 7 (19,4) 

Não 0 (0) 

Não informado 0 (0) 

Não 
Sim 0 (0) 

Não 6 (16,7) 

Não informado 23 (63,9) 

Não informado Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

 

Variável Qtde Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Idade 36 25,97222222 16 56 11,03652046 

 

Gênero Qtde (%) 

Masculino 20 (55,6) 

Feminino 16 (44,4) 

Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

   
Cor Qtde (%) 

Parda 9 (25) 

Preta 18 (50) 

Branca 9 (25) 

Total 36 (100) 

 

Escolaridade Qtde (%) 

Sem instrução / Fundamental incompleto 2 (5,6) 

Fundamental completo / Médio incompleto    27 (75) 

Médio completo / Superior incompleto     5 (13,9) 

Superior completo       1 (2,8) 

Não informado 1 (2,8) 

Total 36 (100) 

 
 
 
 
 



197 
 

Renda Qtde (%) 

Sem rendimento 18 (50) 

Até 1/4 de salário mínimo (até R$222) 0 (0) 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo (mais de R$222 a R$440) 5 (13,9) 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo (mais de R$440 a R$880) 8 (22,2) 

Mais de 1 a 2 salários mínimos (mais de R$880 a R$1.760) 1 (2,8) 

Mais de 2 a 3 salários mínimos (mais de R$1.760 a R$2.640) 4 (11,1) 

Mais de 3 a 5 salários mínimos (mais de R$2.640 a R$4.400) 0 (0) 

Mais de 5 a 10 salários mínimos (mais de R$4.400 a R$8.880) 0 (0) 

Mais de 10 a 15 salários mínimos (mais de R$8.880 a R$13.200) 0 (0) 

Mais de 15 a 20 salários mínimos (mais de R$13.200 a R$17.600) 0 (0) 

Mais de 30 salários mínimos 0 (0) 

Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

 

29 - Participa ativamente de alguma entidade de representação coletiva 
(associações, sindicatos, partidos políticos, etc.)? 

Qtde (%) 

Sim 4 (11,1) 

Não 32 (88,9) 

Não informado 0 (0) 

Total 36 (100) 

   

30 - Onde trabalha atualmente (ou trabalhou na maior parte da vida, caso esteja 
aposentado ou desempregado)?  

Qtde (%) 

Privado 18 (50) 

Público 9 (25) 

Nunca 9 (25) 

Total 36 (100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

APÊNDICE G – Tabelas mesorregião Metropolitana (Salvador) 
 
 

1 - No Brasil, existe e já está em vigor uma Lei que foi criada 
especificamente para regulamentar o acesso do cidadão às 
informações públicas 

Qtde (%) 

Sim 101 (75,9) 

Não 32 (24,1) 

Não informado 0 (0) 

Total 133 (100) 

 

2 - Cada indivíduo deve cuidar do que é seu e o Estado deve 
cuidar do que é público 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 28 (21,1) 

Concordo parcialmente 49 (36,8) 

Discordo parcialmente 47 (35,3) 

Discordo totalmente 9 (6,8) 

Não informado 0 (0) 

Total 133 (100) 

   

3 - O Estado lida com determinados assuntos que não devem 
ser de conhecimento da população, de forma que alguns 
tipos de informação deverão permanecer sigilosas 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 22 (16,5) 

Concordo parcialmente 42 (31,6) 

Discordo parcialmente 56 (42,1) 

Discordo totalmente 13 (9,8) 

Não informado 0 (0) 

Total 133 (100) 

   

4 - As informações produzidas pelo Estado pertencem 
somente ao Estado 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 22 (16,5) 

Concordo parcialmente 43 (32,3) 

Discordo parcialmente 48 (36,1) 

Discordo totalmente 16 (12) 

Não informado 4 (3) 

Total 133 (100) 

   

5 - Toda informação produzida pelo Estado é, em princípio, 
pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 17 (12,8) 

Concordo parcialmente 44 (33,1) 

Discordo parcialmente 53 (39,8) 

Discordo totalmente 18 (13,5) 

Não informado 1 (0,8) 

Total 133 (100) 
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6 – Em princípio, todo indivíduo tem direito de acesso a 
qualquer informação pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 17 (12,8) 

Concordo parcialmente 54 (40,6) 

Discordo parcialmente 46 (34,6) 

Discordo totalmente 16 (12) 

Não informado 0 (0) 

Total 133 (100) 

   

7 - Caso um indivíduo precise ter acesso a uma determinada 
informação pública, ele dependerá da boa vontade do 
funcionário que o atendeu e/ou do chefe da repartição 
pública 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 52 (39,1) 

Concordo parcialmente 52 (39,1) 

Discordo parcialmente 25 (18,8) 

Discordo totalmente 4 (3) 

Não informado 0 (0) 

Total 133 (100) 

   

8 - É mais fácil conseguir informação em uma repartição 
pública se nela trabalhar um conhecido, amigo ou parente 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 56 (42,1) 

Concordo parcialmente 52 (39,1) 

Discordo parcialmente 23 (17,3) 

Discordo totalmente 2 (1,5) 

Não informado 0 (0) 

Total 133 (100) 

   

9 - O Estado já fornece todas as informações de interesse da 
sociedade, seja por meio de seus sites/redes sociais, seja por 
meio das postagens nos murais dos órgãos públicos 

Qtde (%) 

Concordo totalmente 52 (39,1) 

Concordo parcialmente 58 (43,6) 

Discordo parcialmente 21 (15,8) 

Discordo totalmente 2 (1,5) 

Não informado 0 (0) 

Total 133 (100) 

 

10 - O funcionário público pergunta ao cidadão o motivo do 
pedido de acesso à informação 

Qtde (%) 

Correto 42 (31,6) 

Incorreto 91 (68,4) 

Não informado 0 (0) 

Total 133 (100) 
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11 - O funcionário público exige do cidadão que o pedido de 
acesso à informação tenha firma reconhecida 

Qtde (%) 

Correto 32 (24,1) 

Incorreto 101 (75,9) 

Não informado 0 (0) 

Total 133 (100) 

   

12 - O funcionário público cobra do cidadão um valor pela 
busca e fornecimento da informação 

Qtde (%) 

Correto 39 (29,3) 

Incorreto 94 (70,7) 

Não informado 0 (0) 

Total 133 (100) 

   

13 - O funcionário público nega o pedido de acesso a 
informação a um cidadão de 17 anos, pois ele é menor de 
idade 

Qtde (%) 

Correto 78 (58,6) 

Incorreto 55 (41,4) 

Não informado 0 (0) 

Total 133 (100) 

   

14 - O funcionário público nega o pedido de acesso a 
informação a um cidadão pois este não apresentou título de 
eleitor 

Qtde (%) 

Correto 28 (21,1) 

Incorreto 105 (78,9) 

Não informado 0 (0) 

Total 133 (100) 

   

15 - O funcionário público não fornece a informação 
requerida pelo fato dela ser considerada sigilosa pelo Estado 

Qtde (%) 

Correto 66 (49,6) 

Incorreto 67 (50,4) 

Não informado 0 (0) 

Total 133 (100) 

   

16 - O funcionário público é obrigado a responder o 
requerimento de informação num prazo determinado 

Qtde (%) 

Correto 94 (70,7) 

Incorreto 39 (29,3) 

Não informado 0 (0) 

Total 133 (100) 

   

17 - O cidadão pode requerer o acesso à informação do 
salário de qualquer funcionário público 

Qtde (%) 
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Correto 95 (71,4) 

Incorreto 38 (28,6) 

Total 133 (100) 

   

18 - O cidadão pode requerer informação tanto 
presencialmente quanto à distância, via internet 

Qtde (%) 

Correto 114 (85,7) 

Incorreto 19 (14,3) 

Total 133 (100) 

 

19 - No Brasil, é possível acessar informações públicas sobre 
um órgão federal no site deste órgão 

Qtde (%) 

Correto 120 (90,2) 

Incorreto 13 (9,8) 

Não informado 0 (0) 

Total 133 (100) 

   

20 -Na Bahia, é possível acessar informações públicas sobre 
os órgãos públicos estaduais pelo site da Ouvidoria Geral do 
Estado 

Qtde (%) 

Correto 106 (79,7) 

Incorreto 27 (20,3) 

Não informado 0 (0) 

Total 133 (100) 

   

21 – Em Salvador, é possível acessar informações públicas 
sobre os órgãos públicos municipais no site do Sistema Fala 
Salvador?  

Qtde (%) 

Correto 90 (67,7) 

Incorreto 43 (32,3) 

Não informado 0 (0) 

Total 133 (100) 

 

22 - Você já acessou sites de órgãos federais, 
o site da Ouvidoria Geral do Estado da Bahia 
ou o site do Sistema Fala Salvador? 

Você ficou satisfeito 
com as informações 
disponibilizadas? Qtde (%) 

Sim 
Sim 26 (19,5) 

Não 4 (3) 

Não informado 1 (0,8) 

Não 
Sim 0 (0) 

Não 2 (1,5) 

Não informado 100 (75,2) 

Não informado Não informado 0 (0) 

Total 133 (100) 

 

Variável Qtde Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Idade 133 29,06766917 17 67 13,17219416 

 

Gênero Qtde (%) 

Masculino 66 (49,6) 
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Feminino 67 (50,4) 

Não informado 0 (0) 

Total 133 (100) 

   
Cor Qtde (%) 

Parda 89 (66,9) 

Preta 26 (19,5) 

Branca 16 (12) 

Amarela 1 (0,8) 

Não informado 1 (0,8) 

Total 133 (100) 

 

Escolaridade Qtde (%) 

Sem instrução / Fundamental incompleto 4 (3) 

Fundamental completo / Médio incompleto    70 (52,6) 

Médio completo / Superior incompleto     48 (36,1) 

Superior completo       8 (6) 

Não informado 3 (2,3) 

Total 133 (100) 

 

Renda Qtde (%) 

Sem rendimento 49 (36,8) 

Até 1/4 de salário mínimo (até R$222) 0 (0) 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo (mais de R$222 a R$440) 22 (16,5) 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo (mais de R$440 a R$880) 33 (24,8) 

Mais de 1 a 2 salários mínimos (mais de R$880 a R$1.760) 14 (10,5) 

Mais de 2 a 3 salários mínimos (mais de R$1.760 a R$2.640) 11 (8,3) 

Mais de 3 a 5 salários mínimos (mais de R$2.640 a R$4.400) 4 (3) 

Mais de 5 a 10 salários mínimos (mais de R$4.400 a R$8.880) 0 (0) 

Mais de 10 a 15 salários mínimos (mais de R$8.880 a R$13.200) 0 (0) 

Mais de 15 a 20 salários mínimos (mais de R$13.200 a R$17.600) 0 (0) 

Mais de 30 salários mínimos 0 (0) 

Não informado 0 (0) 

Total 133 (100) 

 

29 - Participa ativamente de alguma entidade de representação coletiva 
(associações, sindicatos, partidos políticos, etc.)? 

Qtde (%) 

Sim 30 (22,6) 

Não 102 (76,7) 

Não informado 1 (0,8) 

Total 133 (100) 

   

30 - Onde trabalha atualmente (ou trabalhou na maior parte da vida, caso esteja 
aposentado ou desempregado)?  

Qtde (%) 

Privado 85 (63,9) 

Público 32 (24,1) 

Nunca 15 (11,3) 

Não informado 1 (0,8) 

Total 133 (100) 

 

 


