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 TÓPICO 2 – R O T E I R O 

 

Uma intenção de trabalho 

~ 

1. Introdução 

 

 Todos os estudantes terão, neste momento, já uma ideia daquilo que se 

entende por ‘trabalho de projecto’. Neste tópico, começamos a direccionar o 

trabalho de projecto, até aqui ainda dominado pela reflexão teórica, para o 

terreno concreto – a biblioteca, o centro de recursos, o arquivo. 

 Porém, nem todos os estudantes exercem uma profissão na área das 

bibliotecas/documentação. Alguns trabalham em áreas que pouco têm a ver 

com as bibliotecas, os centros de recursos ou os arquivos. Ao direccionarmos o 

trabalho de projecto para o terreno concreto das bibliotecas, devemos também 

resolver o caso desses estudantes, que devem realizar com sucesso a Unidade 

Curricular em igualdade de circunstância com os outros. Teremos que, a partir 

de agora, como todos compreenderão, também referir-nos ao caso específico 

desses estudantes nos documentos que forem sendo produzidos e nas 

mensagens dos fóruns. Isso será aplicado já neste documento (Roteiro). 
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2. Um trabalho de projecto sem a componente prática 

 

 Para aqueles estudantes que já levaram a cabo a leitura da bibliografia 

recomendada pelo PUC da Unidade Curricular, aquilo que aqui iremos sugerir 

aos estudantes que acima foram referidos não constitui novidade. Com efeito, 

as obras de leitura recomendadas abordam o assunto: o trabalho de projecto 

pode tomar a forma de um trabalho mais teórico, caracterizando-se, 

fundamentalmente, pela ausência da realização de qualquer actividade. O 

estudante, aquele que temos vindo a identificar, uma vez que não trabalha 

numa biblioteca/centro de recursos/arquivo não conhece os problemas que 

enfrentam estas organizações e que importa resolver. Por conseguinte, não 

podia solicitar-se a este estudante qualquer actividade que tivesse em vista a 

resolução de alguns dos problemas existentes nesses organismos. 

 Sem a componente prática, o trabalho de projecto deste estudante, 

deve, mais do que o trabalho dos outros estudantes, ter em conta 

conhecimentos e competências adquiridos ao longo do Curso. A componente 

bibliográfica, de estudo temático, em função da perspectiva que o estudante 

escolhe para o seu trabalho, é preponderante. Por isso, a perspectiva escolhida 

pelo estudante deve ser apoiada e fundamentada teoricamente. A definição do 

problema, tratado a seguir de forma genérica, pode servir de exemplo. 

 No caso do estudante que estamos a considerar, o problema a tratar no 

trabalho de projecto não será um problema local, situado; pelo contrário, será 

um problema que outros, em estudos publicados, identificaram. O estudante, 

deve referir estes estudos na apresentação do seu trabalho final, isto é, deve 

incluir nele uma fundamentação teórica relativa ao problema tratado. 

 Pelo que acaba de ser afirmado, podem, por exemplo, existir dois 

trabalhos de projecto tratando do mesmo problema? A resposta seria sempre 

afirmativa; ela sê-lo-á sobretudo no caso de dois trabalhos nos quais um deles 

não seja portador de componente prática. E ambos, neste caso, têm que 

indicar as actividades? A resposta é, também, afirmativa. Um trabalho sem a 

componente prática deve incluir PROPOSTA de actividades. Este tipo de 

trabalhos não realiza as actividades, mas indica quais as actividades a realizar 

no quadro do problema-alvo do trabalho. 
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3. A intenção de trabalho 

 

 Este Roteiro será lido/estudado/ ao mesmo tempo que os estudantes 

terão de entregar o primeiro trabalho avaliativo da UC (e-Fólio A.). O carácter 

dado a este documento (prático) obedece a esse facto. Neste sentido, iremos 

agora referir a matéria sobre a qual o estudante não deve ter dúvidas, de modo 

a realizar com sucesso a tarefa que o e-Fólio exige. Para além disto, como esta 

matéria tem a sua importância para o trabalho de projecto de cada estudante, 

trataremos dela ainda no fórum reservado para o efeito no tópico 2 da sala de 

aula virtual. 

 

O problema 

 Conhecemos já a importância da definição/identificação do problema no 

momento em que se idealiza um trabalho de projecto. De facto, num trabalho 

de projecto, tudo gira à volta do problema. Daí que comecemos por tomar uma 

decisão, que tem de ser bem ponderada, e que vai determinar todo o trabalho 

do semestre no que diz respeito a esta UC. Estamos a determinar o sentido a 

dar ao trabalho de projecto, quase sempre logo visível no título dado ao 

trabalho. A decisão agora tomada será irreversível, quer o trabalho se 

apresente com uma componente prática, quer se apresente com uma 

componente teórica. 

 

O problema é situado 

 O problema é um dado concreto; por isso, a sua definição ou indicação 

não pode fazer a economia da descrição das características que possui a 

organização em que o problema se encontra, se situa. No caso de determinada 

biblioteca, por exemplo, importa indicar o seu local geográfico, que tipo de 

população é que ela serve, que tipo de biblioteca é ela, generalista ou 

especializada, etc. 
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Causas do problema 

 Ao especificar o problema que vai ser tratado no trabalho de projecto, a 

intenção de trabalho do estudante não pode deixar de referir as causas que 

estão na origem do problema. A análise, o estudo, a inquirição que o estudante 

efectuou, e que o levaram à identificação/escolha de determinado problema, 

revelaram-lhe também as causas que originaram o problema. A sua descrição 

ajudará ainda o estudante não só à identificação do problema, mas também na 

opção que, neste momento do trajecto, tem que tomar. Não se deve esquecer 

que a identificação das causas do problema revela a maior ou menor 

adequação da intenção de trabalho do estudante ao problema a tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não esqueça! 

Participe no fórum do tópico 2. 


