
Nesta aula abordamos os capítulos 1 e 6 do livro “The Perils and Promise of Global 
Transparency: why the information revolution may not lead to security, 

democracy, or peace”, de Kristin M. Lord. A discussão, feita com o apoio de material 
produzido pelos alunos (referenciar slides Milene) ajudou a entendermos mais sobre as 
duas faces da Transparência Global, Transparência Boa e Transparência Ruim. 

O autor logo no início do primeiro capítulo apresenta o que chama de “duas faces da 
transparência”. A primeira mostrando a redução do autoritarismo dos governos através 
da divulgação das informações pela mídia e por organizações internacionais com o uso 
de tecnologia da informação. A segunda mostra o lado obscuro da transparência global a 
qual podem incitar conflitos através da demonstração de fraquezas ou da veiculação de 
mentiras. 

No Capítulo 1 existe uma parte do texto onde percebemos as evidências do parágrafo 
acima. Ele ressalta nestas frases a dualidade da transparência global: 

“Transparency also promises to improve governance and to make powerful 

organizations of all stripes more accountable.”, and “Transparency sometimes can 
make conflicts worse.” 

Mai adiante o autor continua discorrendo sobre o tema da transparência, porém enfatiza 
que esta não tem compromisso com a verdade. É dito que a transparência trata apenas 
da disponibilidade da informação e de seu entendimento, não se importando sobre sua 
“verdade”. Ele diz: “Transparency is not synonymous with truth”  

Outro ponto a ressaltar no Capítulo 1 é que o autor aborda (apesar de não muito 
profundamente) a importância do processo cognitivo para a transparência. Ele aponta 
três fatores chaves que afetam a habilidade das pessoas em reconhecer as informações. 
O primeiro é que interpretação correta fica prejudicada pela quantidade de informação 
disponível, o segundo é que as pessoas têm uma tendência de reconhecer uma 
informação se eles encontrarem essa informação e se essa não estiver contradizendo 
suas crenças e a terceira é que as pessoas reconhecem informações importantes se no 
ambiente no qual trabalham/freqüentam não são reprimidas quando se manifestam. 

Para finalizar o capítulo 1 o autor apresenta o quadro abaixo onde analisa os impactos 
da transparência, sempre mostrando o positivo e o negativo. 



 

 

O capítulo 6 fala sobre as implicações do crescimento da transparência. O autor cita que 
apesar da existência da Transparência Boa e Transparência Ruim, se a Transparência 
Boa continuar crescendo, ela vai transformar a política internacional, reduzindo a 
incerteza, ajudando as pessoas a se conhecerem melhor e descentralizando o poder.  

O autor aborda também a questão temporal da transparência. Ele acredita que: 

1. O que faz efeito hoje, no futuro pode não fazer. 
2. O que é normal hoje, no futuro pode ser crime. 
3. O que é estranho hoje, no futuro pode ser normal. 

Mais a frente o autor cita o a “transparência da intenção” que a seu ver ajudaria os 
governos a evitar comportamentos contra-produtivos e proporcionar mais segurança 
para as suas nações. Este tipo de transparência está diretamente ligada ao conhecimento 
dos objetivos do outro e da revelação dos seus. Isso nos faz uma ligação com a 
Modelagem Intencional que veremos mais a frente no curso como um recurso para a 
transparência.  

Para finalizar o autor coloca que a “Transparência por si só não leva à democracia”. 
Muitas vezes num conflito a transparência pode prejudicar, sendo assim às vezes, não é 
bom ser transparente pois pode demonstrar insegurança, instabilidade, vulnerabilidade e 
outras deficiências encorajando abusos, injustiças e guerra. 

  

 


