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 TÓPICO 4 – R O T E I R O 

 

Este é o (meu) mundo – actividades 

~ 

1. Introdução 

 

 A elaboração de uma ficha de pré-projecto, na qual se propunha ao 

estudante que arquitectasse o seu trabalho, definindo-lhe as suas partes e as 

ideias principais, foi uma etapa importante do nosso trajecto. Por disporem de 

apenas uma semana para a realização dessa tarefa, muitos estudantes terão 

preferido prolongar aquela proposta de trabalho. Neste roteiro, trataremos de 

propor uma reflexão sobre as actividades, como previsto. Teremos, assim, dois 

assuntos importantes para discussão no fórum da nossa sala de aula virtual: 

aquele que se inicia a partir deste roteiro (sobre as actividades) e o assunto do 

tópico anterior – a ficha de pré-projecto de cada um. 

 

 

2. Este é o (meu) mundo – actividades 

 ‘Este é o (meu) mundo’ e ‘Este é o mundo da (minha) biblioteca’ são 

títulos que se digladiaram no momento em que foi necessário dar um nome a 

este roteiro. Em qualquer dos casos, ‘o mundo’ remete para o objecto possuído 

pelo sujeito da enunciação, na medida em que ele é designado enquanto 



‘mundo da biblioteca’. Vistos a esta luz, os dois títulos completam-se. 

Prevaleceu, no entanto, o primeiro. Sem mais, não será difícil para o estudante 

em Ciências da Informação e da Documentação relacionar este ‘mundo’ com o 

mundo das bibliotecas. Também deve compreender-se este ‘mundo’ quer em 

sentido restrito, quer em sentido lato. No primeiro caso, teríamos o mundo que 

rodeia determinada biblioteca, o seu contexto sócio-cultural, por assim dizer. 

No outro, teríamos a biblioteca em interacção com o mundo, com a sociedade 

contemporânea, com a globalização. 

 Embora fosse agora o momento de referir a possibilidade que os 

estudantes têm de escolher entre um trabalho ‘prático’ e um ‘trabalho teórico’ – 

e, então, o primeiro título referir-se-ia mais a um ‘trabalho teórico’, enquanto o 

segundo se referira mais a um ‘trabalho prático’ – por essa temática ter sido 

abordada no roteiro anterior, a nossa reflexão será generalista. O estudante 

escolherá sempre as actividades em função do seu tema, do seu 

problema a resolver. Por aqui se vê que a nossa reflexão não podia ser senão 

generalista. 

 

 

3. As actividades 

 No roteiro anterior, era aconselhado um número limitado de actividades, 

tendo em conta a duração da Unidade Curricular – um semestre lectivo. Para 

cada um das actividades (de um total de três) era solicitada a indicação dos 

objectivos, dos recursos necessários, bem como da respectiva calendarização. 

 Data de 1994 o célebre documento da UNESCO sobre as missões das 

bibliotecas públicas. Nele, a biblioteca pública é definida enquanto ‘porta de 

acesso ao conhecimento’, mas também enquanto ‘centro de informação’. Por 

certo, a reflexão sobre as actividades do projecto de intervenção na área das 

bibliotecas não pode desenvolver-se sem que se tenha em consideração este 

desígnio, nem as missões, então enunciadas, que, aqui, convém recordar. 

 

 

1. Criar e fortalecer os hábitos de leitura nas crianças, desde a primeira infância; 

 

2. Apoiar a educação individual e a auto-formação, assim como a educação formal a 

todos os níveis;  



 

3. Assegurar a cada pessoa os meios para evoluir de forma criativa; 

 

4. Estimular a imaginação e criatividade das crianças e dos jovens; 

 

5. Promover o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas artes e pelas 

realizações e inovações científicas; 

 

6. Possibilitar o acesso a todas as formas de expressão cultural das artes do espectáculo; 

 

7. Fomentar o diálogo inter-cultural e a diversidade cultural; 

 

8. Apoiar a tradição oral; 

 

9. Assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação da comunidade local; 

 

10. Proporcionar serviços de informação adequados às empresas locais, associações e 

grupos de interesse; 

 

11. Facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a informática; 

 

12. Apoiar, participar e, se necessário, criar programas e actividades de alfabetização 

para os diferentes grupos etários. 

(UNESCO 1994) 

 

 

 

 Os tipos de actividades que se enunciam em seguida não podem 

‘copiar-se’ em cada projecto; ao contrário, eles pretendem estimular a 

imaginação do estudante, para que encontre as actividades apropriadas ao 

trabalho que quer desenvolver. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES 

• Actividades de aproximação à comunidade envolvente 

• Actividades de iniciação e/ou desenvolvimento de trabalho em 

rede 

• Actividades de difusão da informação 

• Actividades de apoio às actividades curriculares dos 

estudantes/alunos 

• Actividades de apoio às actividades extra-curriculares dos 

estudantes/alunos 

• Actividades de apoio à cultura da info-inclusão 
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Não esqueça! 

Participe no fórum do tópico 4. 

Discuta o conteúdo deste roteiro 

com os seus colegas. 

 


