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A Competência informacional na Pandemia da COVID 19: 

Pensamento crítico para o acesso à informação1 

Rosale de Mattos Souza2 

 
RESUMO: Este trabalho visa analisar como a Teoria Crítica da Informação e a competência 
informacional podem contribuir para o acesso à informação na Pandemia da COVID 19. No 
referencial teórico-metodológico a crítica à sociedade da informação e a ética informacional 
No método empírico, o levantamento da produção científica no país, ao site e facebook da 
Controladoria Geral da União - CGU sobre casos de acesso à informação. Nos resultados 
parciais participação em eventos e publicação em periódicos.   
 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho visa analisar como a Teoria crítica da informação relacionada à teoria marxista, e 

a competência informacional (letramento informacional) associada à cidadania, podem 

contribuir para a cobrança de prestação de contas do estado à sociedade, em particular no que 

tange ao acesso à informação na Pandemia da COVID 19. As diferenças sociais, a exclusão 

digital e a violência social devem ser consideradas nesta análise, tendo como parte da solução 

desses problemas o respeito aos direitos humanos fundamentais, o direito de acesso à educação 

e às informações de fontes confiáveis.   

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948)  lê-se em seu Artigo 19 “Toda 

pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem 

interferência, ter opiniões e de buscar, receber e transmitir informações e ideias por qualquer 

meio e independentemente de fronteiras." 

No Brasil, a análise de marcos regulatórios, tais como, a Constituição Brasileira de 1988, no 

art. V, do acesso à informação,  que marcou a relação da constituição do processo da 

redemocratização no Brasil.  [...] no Título I - Dos Direitos e Garantias Fundamentais, 

Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, foi previsto no art. 5º: Art. 5, o 

Direito à Informação: 
                                                 
1Trabalho apresentado no GT 2 Competência Crítica em Comunicação e Informação, no VIII Seminário 

Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
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[... ] Enuncia o art. 5º, XXXIII,da Constituição Federal de 1988: 
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 sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado[...] (BRASIL, 2021) 

Surgiu a Lei de Arquivos, Lei  8.159, de 08 de janeiro 1991, fixou a Política Nacional de 

Arquivos no Brasil, que entre outras coisas estabeleceu também em seu capítulo V o Acesso à 

Informação.  

A Lei de Acesso à Informação (lei 12.527, de 2011) criou uma norma no país, na qual o sigilo 

é a exceção, possibilitando aos cidadãos cobrarem do Estado a transparência dos seus atos 

(accountability). 

A Lei de Acesso à Informação criou um novo instrumento de relacionamento 
entre a sociedade e o Estado, porém não extinguiu os canais de comunicação 
previamente existentes. Em alguns casos, a Administração Pública recebe 
pedidos que poderiam ser atendidos por meio do Serviço de Informações do 
Cidadão (SIC). No entanto, se houver canais mais específicos e eficientes 
para determinados tipos de demandas, o SIC não se mostra necessariamente 
como o melhor canal de comunicação entre o órgão/entidade e o cidadão. 
(ENAP, 2020) 

É preciso que o cidadão compreenda por meio da Controladoria Geral da União (CGU o que é 

a transparência ativa, na qual o governo deve disponibilizar espontaneamente as informações.  

Já a transparência passiva, na qual há a obrigação governamental em orientar (habilitar) os 

cidadãos em como demandar para obter informações por intermédio do E-Sic em cada órgão 

governamental. Assim, temos o desafio da inquietação sobre essas questões sociais que 

circundam o epicentro desse momento da Pandemia da COVID 19, ou seja, a informação 

versus a desinformação. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

No referencial teórico-metodológico buscou-se a Teoria Crítica da Informação, que tem a 

influência da história e da filosofia (marxista), marcadamente da informação vista como 

capital, como recurso estratégico, como manobra de manipulação de grupos dominantes, 

promovendo a alienação na população que aceita o que lhe é dito nas mídias como Tv, rádio e 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729747/inciso-xxxiii-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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cinema, inclusive nas redes sociais sem crítica.  A Teoria Crítica da Informação associada à 

comunicação e a informação traz à tona análises e reflexões críticas sobre a má distribuição de 

renda e da circulação da informação no mundo entre os países do 1º mundo e os países 

periféricos, conseqüentemente  entre os cidadãos, que não têm acesso à educação, e são 

excluídos por ausência de educação e de competência (letramento) informacional.  

A informação é entendida, pela teoria crítica, como um recurso fundamental 
para a condição humana no mundo e, como tal, a primeira percepção que se 
tem é a de sua distribuição desigual entre os atores sociais. Como recurso, a 
informação é apropriada por alguns, que garantem o acesso para si. O resto 
fica com a realidade da exclusão. (ARAÚJO, 2009, p. 197) 

Além disto, o conceito de ética informacional traz à tona uma postura de ação diante dos 

problemas que se apresentam na sociedade. O conceito de ética será dentro do ponto de vista 

de Aristóteles, que foi o primeiro a tratar do termo, tendo um sentido que leva à ação na polis.  

Rafael Capurro que analisa a sociedade da informação, na qual teremos uma abordagem de 

uma ética voltada à prática social do bem comum, do coletivo, em aspectos econômicos, na 

família, nas relações sociais em geral, no cotidiano, na política.  

A ética como disciplina filosófica surge no contexto da filosofia prática 
(philosophia praktiké) aristotélica que inclui a ética (ethiké) como reflexão 
sobre a formação do caráter individual (ethos), a economia (oikonomiké), ou 
seja, tudo relacionado com a reflexão sobre as regras do bem viver ( eu zen ) 
na família (oikos), e a política (politiké), como reflexão sobre as regras que 
constituem a cidade-estado (polis). [...] (CAPURRO, 2018, p. 49) 

O letramento ou competência informacional é um conhecimento que tem pesquisas desde os 

anos 1970, na Association of College and Research Libraries nos E.UA, com base no 

pensamento crítico, possibilitando ao cidadão  habilidades em áreas de conhecimento como 

educação, a política, a inclusão digital, etc.  A competência informacional defini-se como a 

adoção de um comportamento informacional para identificar, refletir, mediante qualquer 

canal ou meio, informação adequada às necessidades, levando ao uso ético da informação na 

sociedade. Neste caso específico, refletimos sobre o direito do cidadão ter acesso à 

informação, em particular sobre a COVID 19 por meio das mídias governamentais, tais como 

facebook e sites. 

Existe um discurso hegemônico de grupos dominantes que trata a informação como 

mercadoria e como estratégia de governo. Numa sociedade bombardeada de 

informação/desinformação as redes sociais, facebooks, sites, blogs são divulgadores de 
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informações e fake news.  Numa sociedade contemporânea pós-industrial, a verdade não tem 

mais relevância, pois o que importa é a noção de pós-verdade, não temporal, mas aquela que é 

forjada e manipuladora da verdade. 

 

METODOLOGIA EMPÍRICA 

No método empírico, o levantamento da produção científica na Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações - BDTD, ao site e facebook da Controladoria Geral da União - CGU 

sobre casos de acesso à informação  relacionados com os dados de contaminados e  mortos por 

COVID 19.  

No site da CGU não há um link direto e sim links indiretos para o Portal da transparência e 

Rede da transparência para a área de saúde: contratos do coronavirus e painel coronavírus, 

com dados estatísticos da pandemia.  Por treinamento a CGU realizou a seguinte atividade: 

[...] Cerca de mil servidores de 268 órgãos federais foram treinados sobre 
funcionalidades e mudanças da ferramenta que substituirá o e-SIC  
Publicado em 24/07/2020 16h05 Atualizado em 24/08/2020 16h10  A 
Controladoria-Geral da União (CGU), por meio da Secretaria de 
Transparência e Prevenção da Corrupção (STPC), realizou, nas últimas duas 
semanas, capacitações online destinadas a 268 órgãos e entidades federais 
sobre o novo Fala.BR (Módulo Acesso à Informação). A ação reuniu cerca 
de mil servidores que atuam nas equipes dos Serviços de Informações ao 
Cidadão (SICs) – autoridades de monitoramento e respondentes – para 
apresentar as novidades e funcionalidades do sistema.[...] (CGU, 2021) 

No entanto, no Facebook da CGU neste ano têm diversas notícias e lives sobre auditores, 

auditorias, fiscalizações, mas somente no dia 05 de março 2021, uma live que trata sobre 

algum tipo de esclarecimento sobre postura diante da Covid 19, conforme a seguir: 

[...] CGU realiza, na próxima quarta-feira (10/03), encontro virtual sobre 
enfrentamento à COVID-19 e participação social. Participe! Objetivo é 
promover a construção de uma rede de troca de conhecimentos e de práticas 
sobre transparência e controle social, com foco em experiências das 
organizações da sociedade civil. [...] O objetivo da iniciativa é promover a 
construção de uma rede de troca de conhecimentos e de práticas sobre os 
assuntos, com foco em experiências das organizações da sociedade civil.  
Saiba como participar em https://bit.ly/3sdusbw[...] (CGU, 2021) 

Já na Publicação da Agência Brasil, em 24/10/2020, por Pedro Peduzzi e Camila Boehm:  

Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, divulgado hoje (24), o 
Brasil acumula 5.380.635 casos de pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus. Nas últimas 24 horas fora 26.979 novos casos. De acordo com 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3sdusbw%3Ffbclid%3DIwAR1qCGPc7UnxmXFegehhTa-jdJsZ0Vt6K3uXJnWzz4h0zzbQiWA2cPmV7-E&h=AT0pSrkMwagZ6fd10GiF66eG_VLolGNFVbFofPRM4BNv5TNBByLeyZwV19L1wUJZEFuicFrz8R-codK8elrDcP5XbZCdZmrJdz5dv0sji2zyiJN62vtYiwHx0_m92mxoB6Na&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3-Vhy4D0jSVg6_oCrR4dHlOs0vAXUX-QY1oc_465zru0qapvXwXlxGH4bCQUSYf6jaejSA3Io_PmWYGZV37rF2gI-TozjG5mkB_dnCU9sHz8xM0INcMbK334TkyuyEh_-gSgWUQNfORxzzDGllVH5d89C73MuGApgVrdvxGCc-5Hg
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balanço pelo Ministério da Saúde, a doença já matou 156.903 pessoas – 432 
novos óbitos desde ontem (23). [...] Ainda segundo o balanço, 4.817.898 
pessoas (89,5% dos casos registrados) já se curaram da doença e 405.834 
estão sob acompanhamento. A freqüência de óbitos por covid-19 está em 
2.560 mortes a cada 100 mil pessoas contaminadas (AGENCIA BRASIL, 
2021) 

No mês de dezembro de 2020, o Blog TRANSPARÊNCIA BRASIL. TAG COVID 19. 

divulgou que o Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas denunciou o retrocesso de 

transparência do Ministério da Saúde,  com carta denúncia que partiu de mais de 100 

instituições dirigida à Controladoria Geral da União – CGU e ressaltou:  

 [...] a falta de atualização de boletins epidemiológicos e atrasos na 
divulgação de dados sobre a doença e sobre iniciativas para mitigar seus 
efeitos, como números de leitos, distribuição de testes e de medicamentos 
hospitalares.  A manifestação pública cita ainda as estratégias usadas para 
prejudicar a cobertura jornalística da maior crise sanitária da história recente. 
[...] (TRANSPARÊNCIA BRASIL, 2021) 

Em Publicação datada de 20.03.2021 a publicação Carta Capital noticiou:  

O Brasil registrou, na sexta-feira 19, de acordo com o Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (Conass), 2.815 mortes por Covid-19 em 24 horas. 
A média móvel ficou em 2.173. [...] Com o número, o País ultrapassou os 
290 mil óbitos provocados pela doença. Ao todo, são mais de 11 milhões de 
casos contabilizados. Em mais uma semana de recordes, a Fundação 
Oswaldo Cruz divulgou um boletim que constatou: É o maior colapso 
sanitário e hospitalar da história do Brasil. Segundo a Fiocruz, até o início da 
semana, dos 27 estados, 24 e o Distrito Federal estavam com taxas de 
ocupação de leitos de UTI Covid-19 iguais ou superiores a 80%. Os dados 
indicam o que especialistas alertam há algum tempo: o risco iminente de 
colapso do sistema de saúde e funerário do País. (CARTA CAPITAL, 2021). 

Na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD, fizemos algumas pesquisas 

com os seguintes termos: acesso à informação e cidadania, competência informacional, ética 

da informação, teoria crítica da informação, conforme a seguir: 

1. Acesso à informação e cidadania: 267 resultados de pesquisas, nas áreas de 
conhecimento: Comunicação, Ciência da Informação, Direito, Educação; 

2. Competência informacional (letramento informacional, inclusão digital): 205 
resultados de pesquisas, nas áreas de conhecimento: Ciência da Informação e 
Educação; 

3. Ética da informação: 890 resultados de pesquisa, nas áreas de conhecimento: 
Enfermagem, Direito, Comunicação Social, Educação; 

4. Teoria crítica da informação: 652 resultados de pesquisa, nas áreas de 
conhecimento: Comunicação Social, Educação, Linguística e Letras, Administração. 

http://t.emailmkt.cartacapital.com.br/ls/click?upn=ycM0uJGvSJZHL6G76JN7-2BSz0deygqBkfrym-2FJKRdJ995lFAQSpkhMwV8PtSu4fOpQQu2fGAeqS3d9JqEUXT4ovMzB4MX-2FiAmk-2BfVe-2Br42r7jbQD3Lbt83EMsBHmZYIBTAqlO6H-2FNxn92INe3SPF8WTgvOfC69FwcNkfo0zxtnrjYcWfXQ76mi6HsE553wnmCNKUWcbOYKGiLoh3akN0F88AgFm2VeiZ5adpcjbgt4r8b8LNIKQuhMjNKxc9l-2F4l5hfmVvhDF-2BYSkdMjbf234nwOBqBhQYWyvIrSTGD-2FYT2o-3Dc5yo_oSvZJW1PoOTHPvjGTIdJNmrnHnS-2F1xc-2BBNAqADnWjOnYR41VCFYlEoyc-2BTKSEMsw-2Boi2bV6tXMsI07uMkxaBC8JyP2eIWqcqz-2F0ZT8Kf88QQAiEIRbEYt5umCjuoMGd6hBD75d9M81oYTjy5BEz6cWLFyQj-2BdcSLdzF8JaeQik4Cy2PkJwh0n5Nt-2FcXXaifprCrhqoFFRHBJhCNsbLm3V0HRWE4pL-2B0F-2BOI-2FKR0DHfkUVqmcIrb6ICjGeFPWpMOXjPZGmRZ-2BRUieco-2B4lhSSSGI0m6lJksd6QI3BP849pNlyYFUJvzvDc-2BxPQ4w40H2II7WjbrTGbfH-2Fez22iCj-2BDsTiwABDR-2F5qx3w8isGluVy766nidyBOHB94AUVakUQq5uwD3VVLc6pojcqeTsA0OyHdrsEzoF8mTuw8q8VOdzIbh5Mfo903UOZ6RtwRk7Ylkg-2B31o72krO64Ce18OXqnVBmoMn1IivXv5L1guhoLcK4mgFkCVe0Et1ODJPWIMxXAJkfsiRoYBxOI4T-2FzIGHOw-3D-3D
http://t.emailmkt.cartacapital.com.br/ls/click?upn=ycM0uJGvSJZHL6G76JN7-2BSz0deygqBkfrym-2FJKRdJ995lFAQSpkhMwV8PtSu4fOpQQu2fGAeqS3d9JqEUXT4ovMzB4MX-2FiAmk-2BfVe-2Br42r7jbQD3Lbt83EMsBHmZYIBTAqlO6H-2FNxn92INe3SPF8WTgvOfC69FwcNkfo0zxtnrjYcWfXQ76mi6HsE553wnmCNKUWcbOYKGiLoh3akN0F88AgFm2VeiZ5adpcjbgt4r8b8LNIKQuhMjNKxc9l-2F4l5hfmVvhDF-2BYSkdMjbf234nwOBqBhQYWyvIrSTGD-2FYT2o-3Dc5yo_oSvZJW1PoOTHPvjGTIdJNmrnHnS-2F1xc-2BBNAqADnWjOnYR41VCFYlEoyc-2BTKSEMsw-2Boi2bV6tXMsI07uMkxaBC8JyP2eIWqcqz-2F0ZT8Kf88QQAiEIRbEYt5umCjuoMGd6hBD75d9M81oYTjy5BEz6cWLFyQj-2BdcSLdzF8JaeQik4Cy2PkJwh0n5Nt-2FcXXaifprCrhqoFFRHBJhCNsbLm3V0HRWE4pL-2B0F-2BOI-2FKR0DHfkUVqmcIrb6ICjGeFPWpMOXjPZGmRZ-2BRUieco-2B4lhSSSGI0m6lJksd6QI3BP849pNlyYFUJvzvDc-2BxPQ4w40H2II7WjbrTGbfH-2Fez22iCj-2BDsTiwABDR-2F5qx3w8isGluVy766nidyBOHB94AUVakUQq5uwD3VVLc6pojcqeTsA0OyHdrsEzoF8mTuw8q8VOdzIbh5Mfo903UOZ6RtwRk7Ylkg-2B31o72krO64Ce18OXqnVBmoMn1IivXv5L1guhoLcK4mgFkCVe0Et1ODJPWIMxXAJkfsiRoYBxOI4T-2FzIGHOw-3D-3D
http://t.emailmkt.cartacapital.com.br/ls/click?upn=ycM0uJGvSJZHL6G76JN7-2BSz0deygqBkfrym-2FJKRdJ99JyjRTDsuoscC5AeVm64b7sWNJbDVMpQmhAoF0AN2YvTWn8oIFH-2BLYpY9bUoMbsTiMo3gNj1Dsju3FkB-2F8LxBNnsbof6wu4-2BIIdL-2Bc8yEohKKAqgadqeQ3Gkpixakg4sf2vHByZxMiUqCtWowogcR3WaUeS-2BPg1CqX-2B-2FkQwO8wote2ppdBTdHjcA-2BjPt-2BlJD9DcQhB-2BkV1YhXuqCTWS4msa-2FKO3NdJRVPPi-2FUs9wpeIn2VYzhPIfWOZB2SJzHp2a4-3D843S_oSvZJW1PoOTHPvjGTIdJNmrnHnS-2F1xc-2BBNAqADnWjOnYR41VCFYlEoyc-2BTKSEMsw-2Boi2bV6tXMsI07uMkxaBC8JyP2eIWqcqz-2F0ZT8Kf88QQAiEIRbEYt5umCjuoMGd6hBD75d9M81oYTjy5BEz6cWLFyQj-2BdcSLdzF8JaeQik4Cy2PkJwh0n5Nt-2FcXXaifprCrhqoFFRHBJhCNsbLm3V0HRWE4pL-2B0F-2BOI-2FKR0DHfkUVqmcIrb6ICjGeFPWpMOXjPZGmRZ-2BRUieco-2B4lhSSSGI0m6lJksd6QI3BP849pNlyYFUJvzvDc-2BxPQ4w40H2II7WjbrTGbfH-2Fez22iCj-2BDsTiwABDR-2F5qx3w8isGluVy766nidyBOHB94AUVakUQqHr5SbCNuGHceF0-2FG-2Fg1jHntEbzuUSNthd8vWZtJzN1dhFSyQe-2F2ABW55d-2BZIFNPXOEhmR1JWFNGyiBrlVZ-2Fsfdt-2Bf9-2Bsw4NoC2dDV-2FHzSJEkDyqCqt-2F8JbqeD1BlLzAXfL1kgb3yAABuRsK5-2F2Yv0w-3D-3D
http://t.emailmkt.cartacapital.com.br/ls/click?upn=ycM0uJGvSJZHL6G76JN7-2BSz0deygqBkfrym-2FJKRdJ99JyjRTDsuoscC5AeVm64b7sWNJbDVMpQmhAoF0AN2YvTWn8oIFH-2BLYpY9bUoMbsTiMo3gNj1Dsju3FkB-2F8LxBNnsbof6wu4-2BIIdL-2Bc8yEohKKAqgadqeQ3Gkpixakg4sf2vHByZxMiUqCtWowogcR3WaUeS-2BPg1CqX-2B-2FkQwO8wote2ppdBTdHjcA-2BjPt-2BlJD9DcQhB-2BkV1YhXuqCTWS4msa-2FKO3NdJRVPPi-2FUs9wpeIn2VYzhPIfWOZB2SJzHp2a4-3D843S_oSvZJW1PoOTHPvjGTIdJNmrnHnS-2F1xc-2BBNAqADnWjOnYR41VCFYlEoyc-2BTKSEMsw-2Boi2bV6tXMsI07uMkxaBC8JyP2eIWqcqz-2F0ZT8Kf88QQAiEIRbEYt5umCjuoMGd6hBD75d9M81oYTjy5BEz6cWLFyQj-2BdcSLdzF8JaeQik4Cy2PkJwh0n5Nt-2FcXXaifprCrhqoFFRHBJhCNsbLm3V0HRWE4pL-2B0F-2BOI-2FKR0DHfkUVqmcIrb6ICjGeFPWpMOXjPZGmRZ-2BRUieco-2B4lhSSSGI0m6lJksd6QI3BP849pNlyYFUJvzvDc-2BxPQ4w40H2II7WjbrTGbfH-2Fez22iCj-2BDsTiwABDR-2F5qx3w8isGluVy766nidyBOHB94AUVakUQqHr5SbCNuGHceF0-2FG-2Fg1jHntEbzuUSNthd8vWZtJzN1dhFSyQe-2F2ABW55d-2BZIFNPXOEhmR1JWFNGyiBrlVZ-2Fsfdt-2Bf9-2Bsw4NoC2dDV-2FHzSJEkDyqCqt-2F8JbqeD1BlLzAXfL1kgb3yAABuRsK5-2F2Yv0w-3D-3D
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Esse levantamento demonstra uma maior produção intelectual para acesso à informação e 

cidadania e competência informacional em Ciência da Informação, Direito e Educação; e 

Teoria Crítica da Informação e Ética da Informação estão mais nos terrenos da Comunicação 

Social, Direito e da Educação. 

 

RESULTADOS PARCIAIS 

Nos resultados parciais tivemos algumas participações em eventos e publicações em 

periódicos, tais como X ICOM 2019, apresentamos o trabalho “Os arquivos como recursos 

informacionais para o desenvolvimento da democracia e da cidadania: Contribuições da Teoria 

Crítica da Informação e da Comunicação no campo científico da Arquivologia”, que foi 

publicado na revista ALCANCE, em Havana, Cuba, em 2020. E o trabalho denominado 

“Aspectos Éticos da Informação por Notícias e Matérias nas Redes Sociais: Fake News e Pós-verdade 

da Pandemia da COVID-19”, no IX Seminário Hispano-Brasileiro de Pesquisa em Informação, 

Documentação e Sociedade. 

Um aspecto mencionado na constituição cidadã é a proteção da privacidade e intimidade dos 

cidadãos, que trata-se de tema controverso e polêmico, tendo em vista que existem os 

interesses da sociedade no acesso à informação, direitos aparentemente conflitantes ainda mais 

na Pandemia da COVID 19. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na perspectiva marxista existem formas de pensar preocupadas em preparar os cidadãos, a fim 

de que possam analisar criticamente a comunicação e a informação como frutos da produção e 

reprodução capitalista e simbólica. 

Uma solução possível passa necessariamente pela ética e pela competência 
crítica em informação, uma vez que a ética permite distinguir o bem do mal, 
da verdade e da mentira,  além de dispor sobre o que é certo ou não, no que 
diz respeito à elaboração, divulgação e uso da informação. Já a competência 
crítica em informação, prepara o usuário para olhar criticamente a 
informação, e se capacitar para distinguir o que é relevante do que é 
irrelevante, buscar forntes seguras de informação, hierarquizar as 
informações, utilizá-las, produzir novas informações, ser criativo, 
contextualizá-las, etc. (BRIZOLA; ROMEIRO, 2018, p. 8) 
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Apesar de divulgar lives e matérias no site e no Facebook da CGU, verificou-se ainda a 

carência de orientação e treinamento em como acessar informações sobre a Covid 19, dando 

maior enfoque a ouvidorias e fiscalizações, não contemplando sistematicamente lives sobre 

transparência ativa e passiva. Estamos vivendo a maior pandemia jamais vista no país com 

número de contaminados e mortos, mas mesmo assim não temos informações com dados 

totalmente confiáveis pelas fontes oficiais. 

A população em geral ainda não tem uma consciência crítica sobre a existência do Direito à 

Informação no âmbito nacional e internacional, respaldado no país pela Constituição de 1988; 

pela Lei 8.159, 1991, Lei de Arquivos; e pela da Lei 12.527, de 2011, de acesso à informação 

e de como esta pode propiciar a transparência governamental. 

As informações do Ministério da Saúde são indiretas quanto aos assuntos relativos à COVID 

19, tendo somente dois links que remetem, ou seja, de contratos e de painel da Covid com a 

apresentação de quadros estatísticos, que nem sempre estão atualizados.   

É preciso promover a maior competência informacional para o exercício da cidadania e o 

desenvolvimento de uma agenda de pesquisas científicas que abordem a Teoria Crítica da 

Informação, o acesso à informação e a ética da informação em Comunicação Social e Ciência 

da Informação. Os governos devem aprimorar seus instrumentos de transparência, como a 

transparência ativa e passiva, criando formas de treinamento em acesso à informação para a 

população. Por enquanto, as denúncias de falta de informação ou de políticas de informação 

em saúde são realizadas na sua maioria por entidades coletivas e não por indivíduos, mas 

poderão contribuir para o processo democrático no país. 
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