
Formação de Utilizadores em Escolas de 

Engenharia nas Bibliotecas de Ensino Superior em 

Portugal: A visão dos profissionais da informação 
 

Rosa Maria Silva1, Maria Manuel Borges2 

 
10000-0001-5530-6435 - Instituto Politécnico de Viseu, ESTGV, Portugal. 

rsilva@estgv.ipv.pt 

 
20000-0002-7755-6168 - Universidade de Coimbra FL, Portugal. mmb@fl.uc.pt 

 

 

 

As Bibliotecas do Ensino Superior desempenham um papel fundamental na formação 

em Literacia da Informação, sendo um parceiro importante na docência e investigação.  

Na atualidade, algumas das principais funções deste tipo de bibliotecas são, sem 

dúvida, apoiar os estudantes nas suas pesquisas bibliográficas e fazer com que adquiram 

competências para encontrar a informação pretendida, selecionar e distinguir as fontes. 

É, assim, oferecida formação para que se tornem utilizadores autónomos e conseguirem 

por si só utilizar todas as ferramentas que têm ao seu alcance para atingirem as metas 

curriculares. Uma vez que as bibliotecas têm um papel ativo no processo educativo, os 

bibliotecários precisam de delinear planos de formação para irem ao encontro do seu 

público-alvo, criar metas mediante objetivos e conceber estratégias para medir a 

eficiência e a qualidade dos serviços prestados aos seus utilizadores. 

Perceber qual o nível de literacia do estudante torna-se fundamental para que, a partir 

daí, se desenvolvam os métodos de ensino e avaliação baseados nas suas necessidades. 

Mudanças no método de ensino fizeram com que os estudantes se tornassem mais 

autónomos e mais responsáveis pelas suas escolhas. Assim sendo, o modo de trabalhar 

dos bibliotecários inseridos nas instituições de ensino também se alterou.  

Uma vez que mudanças tão significativas ocorreram, pretendemos com este trabalho 

obter a atual visão dos profissionais da informação em relação às ações de formação sobre 

literacia da informação que ministram nas Instituições de Ensino Superior: como 

trabalham, como se organizam, quais os obstáculos que encontram e qual a formação que 

têm para as ministrar.  

O trabalho dividiu-se em duas fases: na primeira, fez-se uma revisão de literatura de 

modo a enquadrar o problema; na segunda fase, aplicou-se um inquérito por questionário 

visando apurar como cada instituição organiza as ações de formação. 

Através do inquérito por questionário enviado a estes profissionais, obtivemos dados 

sobre o que está a ser feito, qual a visão e quais os obstáculos em relação às ações de 

formação em Literacia da Informação em contexto académico. Procurámos afunilar o 

estudo e perceber se existem especificidades distintas nas bibliotecas de instituições que 

lecionam cursos de engenharia. Foi apontado que os estudantes de engenharia não têm 

tanta sensibilidade para estas questões da Literacia da Informação, visto serem cursos 

mais virados para a resolução de problemas e desenvolvimentos de projetos, ou seja, 

componente prática tem uma especial relevância para estes estudantes.  

De uma forma geral, a realização de ações de formação não é recente, mas mesmo 

assim, há ainda muito a fazer neste campo. A falta de recursos humanos aliada à falta de 

formação específica para dar formação, a questão da credibilidade das ações e alguma 
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resistência por parte dos estudantes, docentes e até mesmo dos órgãos dirigentes das 

instituições, são alguns dos fatores mencionados pelos respondentes que afetam a 

evolução das ações de formação realizadas pelas bibliotecas.  


