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Resumo: O Brasil é um país de dimensões continental, uma nação que se conformou com os povos que aqui
viviam e com pessoas de várias nacionalidades, que vieram de outras terras, a exemplo dos Italianos,
Africanos, Alemães, Japoneses e tantos outros, que vieram em busca de prosperidade nesta terra,
construíram suas famílias e assim este país foi surgindo culturalmente, economicamente e politicamente.
Constituiu-se com três poderes, independentes e harmônicos entre si, como estado nação junto ao mapa da
America Latina. Se compararmos com os países da Europa, somos um estado ainda em construção do ponto
de vista de projeto de estado, quando tratamos de transparência, nos reportamos a sua origem, um país que
foi colonizado, libertaram os escravos há poucos anos, pensou o primeiro projeto nacional de
desenvolvimento, que construiu as primeiras leis trabalhistas, direito ao voto, sua estradas, portos,
aeroportos, hidrovias, ferrovias e as primeiras empresas públicas. Portanto, foi durante os debates da
melhoria da gestão pública nos anos 90, que este tema da Transparência na gestão pública começou a
surgir. Na constituição da República Federativa do Brasil, este tema surge por ocasião da emenda
constitucional n° 71/2012, referindo-se apenas a uma das características que deve nortear o sistema nacional
de cultura, com a finalidade de potencializar a administração pública em suas ações culturais, enquanto
estado nação. A pesquisa para este trabalho foi feita por meio de um estudo preliminar do principal objeto do
atual trabalho, se familiarizando com o problema. Ao pesquisar, mesmo conhecendo a matéria por já ter
atuado vários anos na vida pública, procurei fugir do censo comum, trabalhando a ideia de transparência
como ciência, um pensamento com espírito democrático, observando as conquistas legais do estado
democrático de direito, onde se assenta a pesquisa científica, pois sem este não seria possível existir
transparência e acesso a informação, o foco deste trabalho. Um trabalho bibliográfico, onde realizei um
levantamento de obras acadêmicas, que me serviram como fonte inspiradora para o tema escolhido, um
trabalho qualitativo, portanto uma amostra que tem por característica refletir sobre a importância da
transparência no acesso a informação na administração pública. Princípios basilares da administração pública
que na atualidade, os estudos já realizados nos apontam que o cidadão que é o foco principal da lei de
acesso à informação, ainda, pouco acessa os dados da administração pública, devido às dificuldades
impostas nos programas e tecnologias de acesso, ficando restrito na maioria dos casos o acesso à vida
acadêmica e jornalística, atualmente quem mais acessa para pesquisa e coleta de dados para trabalhos
acadêmicos e de comunicação.São os ensinamentos de James Madison, Federalist Papers, 51 “Se os
homens fossem anjos, os governos não seriam necessários"
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