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RESUMO

Trata-se de dissertação apresentada como parte das exigências de Programa de Mestrado em Direito, contida na linha de pesquisa “Pessoa, 
Direito e Efetivação dos Direitos Humanos no contexto Social e Político Contemporâneo” afeta à área de concentração “Hermenêutica e Direitos 
Fundamentais”, teve como escopo analisar e discutir a importância da participação ativa popular no controle social do Estado através do exercício 
efetivo da cidadania. Para tanto, procura-se demonstrar como um dos principais instrumentos disponíveis à sociedade no citado desiderato o 
“Direito Fundamental à Informação” que no Estado brasileiro pós Constituição de 1988 passa a ser a regra, tornando por conseguinte o sigilo 
sobre informações públicas, a exceção. Procura-se demonstrar que esse Direito Fundamental é corolário da transparência e de um Estado 
prestador de contas. Visando alcançar o objetivo proposto utiliza-se como metodologia a pesquisa qualitativa, realizando-se levantamento 
bibliográfico. Afere-se as constituições brasileiras do Império à Constituição de 1988 com destaque aos conteúdos afetos à gestão da informação 
e a cidadania em cada período, identifica-se eventuais conquistas, evoluções e retrocessos de cada Constituição; procura-se analisar a evolução 
dos Estados Nacionais com a crescente normatividade das constituições e consequente fortalecimento do direito à informação; busca-se ainda 
fundamentação filosófica para o tema onde se demonstra razões fortes no sentido de que ações legítimas do Estado são aquela que se 
possibilitam a participação dos envolvidos; estuda-se os Direitos Fundamentais, sua evolução histórica e seu reconhecimento através dos tempos 
assim como suas formas de interpretação. Como resultado da pesquisa  verifica-se de forma contundente que existem instrumentos 
constitucionais, infraconstitucionais, jurisprudenciais, teóricos e filosóficos suficientes para que a sociedade como um todo possa exercer uma 
cidadania ativa, fiscalizando as ações estatais com o fito de se evitar ao máximo o mau uso da coisa pública e se viabilize um pais mais justo. 
Contudo, apesar do forte aparado disponível verifica-se que ainda não existe por parte da sociedade uma cultura fiscalizatória, fatores diversos 
levam a esta situação como por exemplo o desconhecimento e a ignorância dos cidadãos quanto aos seus direitos, sobretudo quanto àqueles 
instrumentos constitucionais de defesa do patrimônio público, o analfabetismo, a apatia da sociedade civil e a falta de políticas públicas em prol 
de uma educação cidadã também foram observados. Ainda como resultado foram identificadas ações necessárias à correção dos problemas, 
quais sejam: a implementação de políticas públicas no sentido de disseminar informações relativas aos direitos fundamentais; a inserção na grade 
curricular de ensino da disciplina relativa à educação cívica; a busca por apoio de ONGs para a difusão dos direitos fundamentais assim como a 
utilização da inclusão digital como ferramenta catalisadora de conhecimentos afetos à temática.
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