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Resumo: Discute a participação do bibliotecário no acesso à informação pública, por 

meio da inserção do profissional nos Serviços de Informação ao Cidadão (SIC’s). A 

pesquisa realizada com servidores atuantes nos SIC’s das universidades públicas do 

estado do Pará constatou que não há a presença de bibliotecários lotados nesses 

espaços. Contudo, observou-se que as atividades desenvolvidas nos SIC’s e 

identificadas na pesquisa (administrativa, atendimento, organização da informação e 

pesquisa) possuem relação com a profissão de bibliotecário. Assim os resultados 

permitem constatar que o SIC é um espaço onde o bibliotecário pode atuar e contribuir 

para o fortalecimento da cidadania. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma política de livre acesso à informação pública é fundamental para o 

exercício da cidadania, pois possibilita a participação dos cidadãos nos assuntos 

públicos, fortalecendo a democracia. No Brasil, o acesso à informação passou a ser 

regulamentado após a publicação da Lei 12.527/2011, que ampliou a política de livre 

acesso à informação e trouxe como objetivo principal garantir que as informações 

públicas estejam disponíveis para acesso e uso pelos cidadãos.  

Dentre as exigências da Lei 12.527/2011, há a criação do Serviço de Informação 

ao Cidadão em todas as organizações públicas. Esses espaços devem atuar como um 

ponto de contato entre os cidadãos e o setor público gerenciando as demandas da 

sociedade quanto ao acesso à informação pública.  

Nesse contexto, é oportuno discutir sobre a participação do bibliotecário no 

acesso à informação pública. Desse modo, esta pesquisa tem por objetivo discutir sobre 

a importância deste profissional nos Serviços de Informação ao Cidadão (SIC’s), 

revelando formas de atuação do bibliotecário na promoção do acesso à informação, 

decorrente da Lei 12.527/2011. 

Silva (2018) revela que o acesso e uso da informação relaciona-se com o exercício 

da cidadania. Assim, pode-se inferir que sem informação, a participação dos cidadãos 

nos assuntos públicos é dificultada. Portanto é fundamental que nos SIC’s estejam 

presentes profissionais com habilidades para recuperar e disponibilizar a informação, 

como é o caso dos bibliotecários. 

 

2 MÉTODO DA PESQUISA  

 

Essa pesquisa possui caráter quantitativo, pois computa dados sobre as 

instituições pesquisadas, como a quantidade de servidores lotados nos SIC´s e suas 

respectivas formações; porém é também qualitativa, ao descrever e analisar aspectos 
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da realidade estudada, como as atividades desenvolvidas pelos entrevistados no seu 

espaço de atuação profissional. 

Para a realização da pesquisa, escolheu-se como lócus as universidades públicas 

do Estado do Pará, Brasil. Primeiro porque dados da Controladoria Geral da União 

(BRASIL, 2014; 2016) revelaram as universidades federais brasileiras como as 

principais responsáveis por omissões a pedidos de informação, liderando o índice de 

reclamação de cidadãos quanto ao atendimento da Lei 12.527/2011; e segundo, em 

razão dos dados estarem mais acessíveis às pesquisadoras nesta localidade. Assim, o 

universo da pesquisa é composto pelos servidores lotados nos SIC’sdas universidades 

públicas do estado do Pará, que possui atualmente quatro universidades federais, uma 

estadual e um Instituto Federal de Ciência e Tecnologia3.  

Para atingir os objetivos do estudo, realizou-se pesquisa de campo. Utilizou-se 

como instrumento de coleta de dados um roteiro de entrevista semiestruturado, que 

foi respondido por todos os integrantes do universo de pesquisa, totalizando doze 

indivíduos.  

 

3 RESULTADOS 

 

A pesquisa de campo verificou inicialmente a quantidade de servidores lotados 

nos SIC’s de cada universidade que compôs o universo da pesquisa. O resultado está 

expresso na Tabela 1: 

  

                                                             
3 Os Institutos Federais de Ciência e Tecnologia são tratados como universidades nos relatórios da Controladoria 

Geral da União sobre acesso à informação.  
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Tabela 1 - Quantidade de servidores no quadro de pessoal do SIC da instituição 

pesquisada 

Instituição 
Quantidade de servidores no quadro de pessoal do 

SIC de cada instituição 

IFPA 2 

UEPA 2 

UFPA 3 

UFRA 1 

UNIFESSPA 2 

UFOPA 2 

Total 12 

Fonte: Produzida pelas autoras durante a realização da pesquisa, 2017 

 

Em seguida a pesquisa concentrou-se em identificar a presença do bibliotecário 

nos SIC’s das universidades públicas do estado do Pará. Para isso, perguntou-se aos 

entrevistados a sua formação profissional. Conforme os dados da Tabela 2, não há a 

presença de bibliotecários nesses espaços e os profissionais atuantes nos SIC’s são de 

diferentes áreas. 

 

Tabela 2 - Formação dos profissionais atuantes nos SIC’s das universidades no estado 

do Pará 

Formação do profissional Frequência  

Secretariado executivo 1 

Ciências contábeis 2 

Psicologia 2 

Pedagogia 1 

Administração 3 

Direito 1 

Engenharia Civil 1 

Turismo 1 

Total 12 

Fonte: Produzida pelas autoras durante a realização da pesquisa, 2017. 

 

Identificada a formação dos profissionais, os entrevistados foram perguntados 

sobre as atividades exercidas nos SIC’s. Para nortear a entrevista, o roteiro já indicava 
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quatro categorias de possíveis atividades: administrativa, organização da informação, 

atendimento ao público e pesquisa. Explicou-se aos entrevistados o que representava 

na visão das pesquisadoras cada atividade. Ao final, solicitou-se aos entrevistados 

informarem outras atividades além das já sugeridas pelas autoras. Todos os 

entrevistados afirmaram se sentir contemplados nas categorias já mencionadas pelas 

pesquisadoras e acharam desnecessário acrescentar outra atividade, conforme os 

dados apresentados na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Atividades desenvolvidas nos SIC’s das Universidades Públicas do Pará. 

Atividade Nº de entrevistados que a apontaram 

Administrativa 12 

Atendimento 12 

Organização da informação 12 

Pesquisa 10 

Fonte: Produzida pelas autoras durante a realização da pesquisa, 2017 

  

A atividade administrativa nos SIC’s está relacionada ao controle do 

recebimento dos pedidos de informação, consulta aos setores que possuem a 

informação e o fornecimento da resposta ao cidadão em tempo hábil, conforme a Lei 

12.527/2011.  

Já a atividade de atendimento consiste em receber o cidadão e identificar a sua 

necessidade de informação. Sobre essa atividade em especial, perguntou-se aos 

entrevistados se percebiam dificuldades nesse processo. Com exceção do servidor 

lotado na Universidade Federal Rural da Amazônia, todos os entrevistados 

mencionaram perceber constantemente que os demandantes da informação pública, 

sentem dificuldades em definir bem a informação que desejam, o que requer 

habilidade do profissional atuante no SIC para compreender a necessidade de 

informação do cidadão. 

Com relação a atividade de organização da informação, os entrevistados 

apontaram que é essencial nos SIC’s, uma vez que dado o organograma complexo das 
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universidades, composto por muitas unidades, os profissionais sentem dificuldade em 

identificar o setor responsável por algumas informações, o que demanda tempo e 

muitas vezes implica no não cumprimento do prazo de resposta expresso na Lei 

12.527/2011. Por sua vez, a atividade de pesquisa, foi definida para os entrevistados 

como a localização da informação solicitada pelo cidadão. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

A informação pública é importante para os cidadãos conhecerem as ações 

executadas pelo Estado e assim poder controla-las, conforme Barros e Sousa (2015). A 

descrição das atividades realizadas nos SIC’s pelos entrevistados nessa pesquisa 

permitiu observar que esse é um espaço onde o bibliotecário pode atuar. Por ser um 

profissional preparado para lidar com a informação, o bibliotecário possui habilidade 

para organizar o fluxo administrativo que satisfará a necessidade de informação do 

cidadão, desempenhando ainda as atividades de atendimento, organização e pesquisa 

que foram mencionadas pelos entrevistados na pesquisa. 

Com relação a atividade de atendimento nos SIC’s é importante que esta seja 

capaz de identificar a real necessidade de informação do cidadão. Essa prática, pode 

se assemelhar ao serviço de referência desenvolvido pelos bibliotecários, no qual o 

profissional utiliza meios para compreender a necessidade informacional do usuário e 

lhe oferecer uma resposta que o satisfaça. Nessa direção, o atendimento que facilite o 

acesso à informação pública pode ser considerado como elemento que contribui para 

a cidadania, na medida em que possibilita uma maior participação social, uma vez que 

tendo mais acesso à informação pública, os cidadãos podem fiscalizar e melhor 

controlar os recursos públicos. 

Quanto à atividade de pesquisa desenvolvida nos SIC’s, esta também possui 

relação com a atividade do bibliotecário, pois consiste em localizar a informação, 

recuperá-la e disponibilizá-la aos usuários.  
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A atividade de organização para o acesso à informação pública, por seu turno, 

vai além dos SIC’s e perpassa também a gestão de documentos. O profissional 

bibliotecário, neste contexto, por ter habilidade em organizar a informação pode 

desenvolver metodologias de recuperação mais eficazes, já que a estrutura complexa 

da universidade foi mencionada pelos entrevistados como algo que dificulta a 

localização da informação.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presença do bibliotecário nos SIC’s pode trazer benefícios para a profissão, 

que tem a sua atuação ampliada. Além disso as organizações públicas também podem 

se beneficiar, pois ao contar com um profissional formado para trabalhar com a 

informação, há a possibilidade de redução do número de respostas a pedidos de 

informação entregues fora do prazo. Com isso, a sociedade também é beneficiada pois 

as habilidades do bibliotecário com a informação, podem facilitar o acesso à 

informação pública o que impacta no exercício da cidadania. 

A participação do bibliotecário nos SIC’s tem potencial para colaborar com a 

função social da profissão, pois ao trabalhar para proporcionar o acesso à informação 

pública, o profissional está contribuindo para o exercício da cidadania.  
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