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O acesso à informação pública, regulamentado pela Lei nº 12.527/11, demanda uma série de 
ações que podem contribuir com a sua implementação nas três esferas de governo. Observa-se 
internamente nas instituições a adoção de uma nova cultura informacional que tem como 
protagonista o servidor público. Mas quem é esse servidor? Qual é a sua apropriação acerca da 
lei? Com quais critérios este profissional trabalha a informação pública? É preciso compreender 
as barreiras estabelecidas nas instituições a fim de se dispor de subsídios para contribuir com a 
efetiva implementação da Lei de Acesso a Informação. O estudo teve como objetivo conhecer à 
organização da informação pública no contexto da transparência ativa na esfera municipal sob a 
perspectiva do servidor. Realizou-se uma análise do perfil do servidor público, responsável pela 
gestão das informações institucionais, do mesmo modo buscou-se conhecer, sob a sua 
perspectiva, a gestão da informação pública frente à implementação da referida lei na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. A pesquisa caracterizou-se pela abordagem qualitativa, 
valendo-se também de instrumentos quantitativos e classificou-se como pesquisa exploratória de 
natureza aplicada. Aplicou-se um questionário, via web, nos 25 municípios, dos 34 que compõem 
a região metropolitana de Belo Horizonte, por estarem de acordo com o estabelecido pela lei 
quanto aos municípios que possuem mais de 10 mil habitantes que devem ter um portal de 
transparência. Dos 25 municípios 20 responderam ao questionário totalizando um percentual de 
80% de retorno. A análise apontou que o perfil dos servidores é composto em sua maioria por 
homens, graduados e com especialização, com idade entre 31 e 40 anos. Estes pertencem áreas 
e cargos distintos nas prefeituras com destaque para dois cargos específicos na temática. A 
maioria compreende sobre a lei mas não tem domínio. Há pouco conhecimento sobre dados 
abertos, mas entendem a importância da transparência ativa bem como a necessidade de se 
qualificarem para implementar o acesso à informação pública via transparência ativa e 
adequarem seus municípios a lei. Considera-se que a lei é um “modus operandi” da Ciência da 
Informação e que muitos dos profissionais que hoje atuam na gestão da informação pública ainda 
encontram-se despreparados para atuar o que vem apontar a necessidade e possibilidade de 
profissionais da informação atuando nesta área: gestão da informação pública. Espera-se com 
esse estudo abrir espaço para a prática da ciência da informação na gestão da informação 
pública. 
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