
ARTIGOS



ARTIGOS

11
UNISUAM | Centro Universitário Augusto Motta

Cadernos de Pesquisa e Extensão  |  Vol. 1  |  N. 1  |  Dezembro de 2010  |  Semestral

A comunidade de prática rede de bibliotecas 
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RESUMO: Na era da globalização, o poder educativo das tecnologias da informação e da comunicação é 
inquestionável e, cada vez mais, as TIC estão presentes no quotidiano de todos nós. As tecnologias também 
entraram nas Bibliotecas Escolares, uma nova realidade para a qual a Rede de Bibliotecas Escolares do Porto 
(RBEP) tem contribuído, transformando as bibliotecas tradicionais em bibliotecas em rede, graças à plataforma 
colaborativa que disponibiliza para os professores bibliotecários. Que novas potencialidades são oferecidas por 
este recurso para o desempenho profissional e para a identidade dos professores bibliotecários, para a prática 
partilhada entre estes profissionais e quais as vantagens das ferramentas disponibilizadas, são questões que 
abordamos neste artigo. Baseamo-nos na teoria de Wenger (1998, 2002, 2005, 2006) das Comunidades de 
Prática, nos seus três conceitos-chave: um domínio, uma comunidade e uma prática. Baseamo-nos também 
em Dubar (1997), no conceito de “dupla transacção identitária” para abordar o tema da identidade profissional. 
Recorremos a um inquérito por questionário aos membros desta rede e à análise documental da plataforma des-
ta comunidade, como instrumentos de recolha de dados.  Analisámos os dados recolhidos mediante a técnica de 
análise de conteúdo, tal como a preconiza Ĺ Écuyer (1988). Concluímos sobre a importância que constitui a rede 
RBEP para os professores bibliotecários desta Comunidade de Prática e sobre o uso que é feito das ferramentas 
disponíveis na plataforma para a prática destes profissionais, para a identidade dos professores bibliotecários e 
para a melhoria das bibliotecas escolares, no contributo ao apoio curricular e ao sucesso educativo.

Palavras-chave: Comunidade de prática, bibliotecas escolares, professores bibliotecários, identidade profis-
sional.

ABSTRACT: In the era of globalization the educational power of Information Technology and Communication 
is unquestioned and increasingly ICT are present in everyday life for all of us. Technology is also present in 
the School Libraries, a new reality for which the Oporto’s school libraries network (RBEP) has contributed by 
transforming traditional libraries into networked libraries, thanks to the collaborative platform that it provides 
for school librarians. What new challenges are offered by this resource for the professional performance and to 
the identity of the school librarians to shared practice between these professionals and what are the advantages 
of the tools available in the network, are issues that we intend to explain in this article. The theoretical frame-
work concerning communities of practice is based on Wenger (1998, 2002, 2005, 2006) in its three crucial char-
acteristics: the domain, the community and the practice. The theoretical framework concerning school librar-
ians’ professional identity is based on Dubar (1997) who defines professional identity as a double transaction, 
the internal one and the relational one. Data were gathered with an open-ended questionnaire and documents 
from the RBEP network were also included. Qualitative data analysis was made by content analysis (Ĺ Écuyer, 
1988). We concluded that the Oporto’s school libraries network (RBEP) is important to school librarians from 
this community of practice, and also about the use made of the tools in the network for the school librarian’s 
identity in improving school libraries, supporting the curriculum and enhancing educational success.

Keywords: Community of practice; School libraries; school librarians, professional identity.

1 Mestre em Educação Multimédia; Professora da Escola Basica À Beira Douro; Doutoranda em Ciências da Educação da Univer-
sidade do Porto (snatividade@gmail.com)

2 Professora Associada com Agregação da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (amelia@
fpce.up.pt)

3 Doutor em Ciências da Educação, professor da Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Viseu ( brego@esev.ipv.pt)

mailto:snatividade@gmail.com
mailto:amelia@fpce.up.pt
mailto:amelia@fpce.up.pt
mailto:brego@esev.ipv.pt


12
UNISUAM | Centro Universitário Augusto Motta

ARTIGOS Cadernos de Pesquisa e Extensão  |  Vol. 1  |  N. 1  |  Dezembro de 2010  |  Semestral

Caracteres da síndrome metabólica e tratamento não farmacológico: uma revisão da literatura

Patrícia Guilherme Monteiro

1. IntROdUçãO

No panorama actual nacional, os estudos 
sobre Bibliotecas Escolares são escassos 
(Bastos, 2006; Novo, 2007). Em Portugal, 
encontrámos estudos e trabalhos no âmbito 
de investigações de mestrado, que abordam as 
Bibliotecas Escolares, no entanto, não é abor-
dada a vertente de uma Comunidade de Práti-
ca, tal como a teoriza Wenger (1998), sendo 
abordadas essencialmente questões como as 
condições materiais e humanas dessas redes.

Pela consulta de diversos Repositórios de 
Universidades, a nível internacional, verificá-
mos também essa lacuna, embora tenha havi-
do um interesse crescente pela introdução das 
Tecnologias da Informação e Comunicação 
nas bibliotecas escolares, nomeadamente sobre 
as redes sociais, com publicações em revistas 
da especialidade. Este interesse crescente por 
esta área explica-se pela nova realidade social 
em que vivemos. O nosso mundo globalizado 
originou uma “nova sociedade” que os teóri-
cos designam por “sociedade da informação”, 
“sociedade do conhecimento”, “sociedade em 
rede”, “sociedade da aprendizagem”, e até 
“sociedade cognitiva”, entre outras. 

Para a construção desta nova realidade so-
cial, o trabalho colaborativo realizado através 
da plataforma da Rede de Bibliotecas Escola-
res do Porto (RBEP) tem um papel fundamen-
tal numa nova realidade das bibliotecas esco-
lares. É esta perspectiva, baseada no conceito 
de Comunidade de Prática, que pretendemos 
abordar neste artigo.

Começaremos por contextualizar o pano-
rama nacional e internacional em termos de 
pesquisa no âmbito das bibliotecas escolares. 
De seguida, abordaremos o crescente interesse 
pela introdução das tecnologias de informação 
e comunicação nas bibliotecas escolares. Os 

resultados parciais do estudo que apresenta-
mos neste artigo integram-se nesta tendência.

De seguida, caracterizaremos a RBEP, os 
seus membros, os objectivos desta rede de 
professores bibliotecários, a sua organização, 
funcionamento e plataforma.

Num segundo momento, apresentaremos 
o quadro teórico adoptado, isto é, o conceito 
de “comunidade de prática” de Wenger (1998) 
e de identidade profissional de Dubar (1997), 
nomeadamente o conceito de “dupla transac-
ção identitária”.

Após o quadro teórico, apresentaremos as 
técnicas de recolha de dados (um inquérito por 
questionário e a pesquisa documental na pla-
taforma) assim como uma técnica de análise 
de dados (baseando-nos em L’Écuyer, 1988): 
a análise de conteúdo.

2. COntExtUAlIzAçãO

A Rede de Bibliotecas Escolares do Porto 
é uma rede concelhia situada na zona norte de 
Portugal, que surgiu num contexto informal e 
mais tarde se institucionalizou, fazendo parte 
da rede nacional – a Rede de Bibliotecas Es-
colares (RBE) – criada em 1996, através de 
dois Despachos conjuntos do Ministério da 
Educação e da Cultura. Na origem da criação 
desta rede estava um Relatório-síntese (“Lan-
çar a Rede de Bibliotecas Escolares”), elabo-
rado por Veiga et alii. (1996), que identificou 
lacunas nas bibliotecas escolares em termos 
materiais e humanos, e também fracos níveis 
de literacia no nosso país.

3.CARACtERIzAçãO dA RBEP

3.1 Membros da RBEP

A RBEP, em Dezembro de 2009, era cons-
tituída por 34 agrupamentos e 22 escolas não 
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agrupadas dos concelhos do distrito do Porto, 
Gondomar, Maia, Gaia, Matosinhos, Penafiel, 
Valongo, Paços de Ferreira e Póvoa de Varzim. 
No total, são 81 professores bibliotecários, 
70,86% do sexo feminino e 11,14% do sexo 
masculino.

No ano de 2009, foi criada uma legisla-
ção que regulamenta o cargo de professor 
bibliotecário a tempo inteiro, de acordo com 
a portaria n.º 756/2009 de 14 de Julho, do 
Ministério da Educação. Contudo, alguns 
professores bibliotecários optaram por ter 
uma turma (28%). 89% destes profissio-
nais foram colocados numa primeira fase 
do concurso, porque reuniam as condições 
necessárias, nomeadamente formação espe-
cializada ou formação contínua na área das 
bibliotecas escolares, 8% foram colocados 
numa segunda fase, por nomeação do director, 
e 3% dos professores bibliotecários, foram 
colocados na última fase, porque não tinham 
formação em bibliotecas escolares, mas sim 
um perfil de competências pedagógicas e pes-
soais adequadas ao exercício da função. Uma 
minoria destes profissionais tinha formação 
especializada em bibliotecas escolares (15%).

Para além das escolas referidas, há ainda 
um conjunto de cooperantes da rede RBEP:

- o Centro de Recursos e Investigação para 
a Literatura Infantil e Juvenil – CRILIJ; 

- a Câmara Municipal do Porto;

- o Conservatório de Música do Porto; 

- a Associação Portuguesa de Paralisia Ce-
rebral – APPC; 

- a Biblioteca Municipal Almeida Garrett;

- a Biblioteca Pública Municipal do Porto;

- o Centro de Formação Guilhermina 
Suggia (antigo Centro de Formação João de 
Deus); 

- a Direcção Regional do Norte;

- o Gabinete da Rede de Bibliotecas Esco-
lares;

- duas associações de Pais: a Federação 
Regional das Associações de Pais do Porto 
(FRAPP) e a Federação Concelhia das Asso-
ciações de Pais do Porto (FECAP).

3.2 Objectivos da RBEP

Os objectivos desta rede estão enunciados 
na página da Internet da rede e em diversos 
documentos, nomeadamente num Regulamen-
to de Cooperação que a rede possui, nos Proto-
colos para os Agrupamentos e para as Escolas 
Secundárias e no Manual de Administração:

normalizar procedimentos biblioteconómi-
cos;

monitorizar e racionalizar recursos docu-
mentais da Rede;

criar um catálogo colectivo que se preten-
de exemplar, aberto e partilhável, sempre ac-
tualizado e que seja uma imagem dos acervos 
da Rede;

disponibilizar uma biblioteca virtual onli-
ne com documentos específicos para a Rede;

normalizar a linguagem documental es-
colar de forma a permitir a uniformização da 
indexação nas bibliotecas escolares;

facilitar os empréstimos inter-bibliotecas;

divulgar notícias e eventos de interesse 
para a Rede.
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3.3 A organização da RBEP

A RBEP é constituída por uma Assembleia 
Geral de Cooperantes (as escolas e as entida-
des com protocolos assinados), uma equipa 
coordenadora e um Conselho Técnico/Cientí-
fico como apresentado na figura seguinte:

Figura 1. A estrutura da RBEP

3.4 O funcionamento da RBEP

Esta rede proporciona formação informal 
aos professores bibliotecários membros da 
comunidade. A realização dos “encontros de 
formação” entre estabelecimentos, e de outras 
actividades, às terças-feiras à tarde, faz-se 
com o acordo da Direcção Regional do Norte. 
Para além disso, a RBEP apoia os professores 
bibliotecários localmente, na elaboração do 
catálogo digital das suas bibliotecas.

3.5 A plataforma da RBEP

A plataforma da RBEP foi iniciada em 
2006 e está alojada no seguinte endereço: 
http://194.79.88.139/rbep/. 

Figura 2. A plataforma da RBEP

A plataforma, além de uma área pública, 
tem outra área privada, destinada apenas aos 
membros da Comunidade. O objectivo da sua 
existência é ser um “instrumento de formação 
e informação para todas as faixas etárias da 
comunidade de leitores (Carvalho, 2006).

Na área pública são apresentadas notícias, 
portfólios de escolas, sugestões semanais de 
leitura da CRILIJ (Centro de Recursos e In-
vestigação para a Literatura Infantil e Juvenil), 
diversos catálogos, um serviço de referencia-
ção bibliográfica e diversas actividades para 
as bibliotecas escolares. A RBEP tem acompa-
nhado a integração de novas funcionalidades 
Web 2.0, tal como os feeds RSS, o Bookma-
rking social, o Twitter, etc.

A área privada desta plataforma está ape-
nas acessível aos membros da comunidade, 
que podem colocar notícias, actualizar os seus 
catálogos, receber e-mails e consultar diver-
sas estatísticas: os recursos mais consultados 
na Virtualteca, os autores que mais publicam 

http://194.79.88.139/rbep/
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notícias, e os acessos à plataforma, como visi-
tante ou como administrador.

4. A IntEgRAçãO dAS tIC nAS 
BIBlIOtECAS ESCOlARES

De acordo com Conde (2005, p. 1), “Os 
novos paradigmas de ensino apontam para 
modos de aprendizagem que só um ambiente 
rico em recursos proporciona”. A integração 
das Tecnologias da Informação e Comunica-
ção e em particular da Internet na biblioteca 
escolar tem tido um papel essencial neste 
contexto. Por isso, a formação dos professores 
bibliotecários nas TIC é essencial para obter 
maior rentabilização deste meio tecnológico e 
para permitir renovar as práticas.

As TIC são utilizadas nas bibliotecas esco-
lares para a organização do fundo documental. 
As bibliotecas integradas na RBE estão a 
utilizar ferramentas de gestão, para facilitar a 
pesquisa e o empréstimo do fundo documental 
(Bibliobase, Porbase, DocBase, etc…). Estas 
ferramentas têm como denominador comum 
serem todas compatíveis com a linguagem de 
catalogação UNIMARC. Outra funcionalida-
de destas aplicações é facilitar a avaliação dos 
serviços das bibliotecas ao gerarem estatísti-
cas do funcionamento da biblioteca.

Os catálogos online e o uso da Internet 
nas bibliotecas também permitem à comuni-
dade educativa ter acesso a recursos externos 
(sites interessantes, jogos educativos, livros 
digitais…), tornando-se, desta forma, valiosos 
instrumentos para apoiar o currículo e as acti-
vidades extra-curriculares.

A introdução das TIC nas bibliotecas es-
colares veio facilitar a comunicação entre os 
professores bibliotecários, através de correio 
electrónico ou por vídeo-conferência, para tro-
carem registos, divulgarem as actividades das 
suas bibliotecas, solicitarem apoio, etc. Assim, 

para os professores bibliotecários, as TIC pro-
porcionam uma oportunidade de colaborarem 
ou cooperarem com outros profissionais que 
desempenham funções similares noutras ins-
tituições.

Actualmente os professores bibliotecários 
constroem páginas da Internet para apresen-
tação das suas bibliotecas. Caracterização, 
divulgação dos serviços, dos recursos, das 
notícias/eventos e divulgação de opiniões dos 
leitores sobre uma determinada publicação 
são alguns dos tópicos mais abordados.

O acesso às colecções das bibliotecas es-
colares aderentes à RBEP faz-se através da 
plataforma desta rede. Desta forma, é possível 
conhecer o espólio de cada biblioteca sem sair 
de casa.

5. QUAdRO tEóRICO

5.1 Comunidade de Prática Online

O nosso quadro teórico baseia-se em Wen-
ger (1998, 2005, 2006), no conceito de “comu-
nidade de prática”. Na sua página pessoal na 
Internet, este autor define uma comunidade de 
prática como “grupos de pessoas que partilham 
um interesse ou paixão por algo que fazem e 
aprendem como fazê-lo melhor enquanto inte-
ragem regularmente”.

Para além disso, uma Comunidade de Prá-
tica tem três características fundamentais: um 
domínio, uma comunidade e uma prática. Os 
membros da comunidade têm de se empenhar 
na comunidade trabalhando no domínio que 
ela elegeu. Eles constroem assim uma comuni-
dade onde o relacionamento é um aspecto im-
portante, contribuindo para o desenvolvimen-
to das práticas e de um repertório partilhado. 
Segundo Wenger (2006), a combinação destes 
três elementos constitui a Comunidade de 
Prática. Caberá aos membros da comunidade 
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a tarefa de a conservar e desenvolver (Cultiva-
ting Communities of Practice, Wenger, 2002).

5.2 Identidade profissional

Baseámo-nos também no conceito de 
construção de identidades profissionais de 
Dubar (1997). De acordo com este autor a 
construção de identidades profissionais faz-se 
por uma “dupla transacção”: a biográfica e a 
relacional. A primeira é interna ao indivíduo, 
é subjectiva e refere-se à transacção entre o 
que o indivíduo foi, é e quer ser; a segunda 
refere-se à transacção entre o indivíduo e os 
outros e os contextos em que interage e que 
lhe permitem ou não realizar os seus ideais 
profissionais.

Assim, como referido em Lopes (2008) 
e retomado em Santos et alii (2010) a iden-
tidade profissional não é separável, nem das 
identidades individuais como um todo, nem 
das identidades colectivas que as sustêm e in-
formam. Em cada desempenho colectivo estão 
presentes as identidades individuais, assim 
como em cada desempenho individual estão 
presentes as identidades colectivas e as demais 
dimensões da identidade individual.

6. OPçõES MEtOdOlógICA

6.1 técnicas de recolha de dados

Destacamos neste artigo dois dos diversos 
instrumentos de recolha de dados utilizados na 
investigação: um inquérito por questionário 
(Q1) e a pesquisa documental. Recorremos à 
técnica do inquérito por questionário porque, 
de acordo com Javeau (1992, p. 30), esta per-
mite recolher três categorias de dados:

• factos;

• opiniões subjectivas sobre os factos, as 
ideias;

• cognições, isto é, indícios do nível de 
conhecimento dos diversos objectos 
estudados.

Aplicámos este inquérito a 56 professores 
bibliotecários, durante as sessões de formação 
informal e por correio electrónico.

Montámos o questionário, constituído por 
20 perguntas, de acordo com as 12 etapas de 
Mucchielli (1979, p. 17):

1ª – a definição do objecto da investigação 
e o estudo dos meios materiais;

2ª  – a preparação geral da investigação, 
isto é, a pré-investigação;

3ª  – a determinação dos objectivos e as 
hipóteses da investigação;

4ª  – a determinação da população, ou do 
universo da investigação;

5ª  – a determinação da amostra, ou amos-
tragem;

6ª – a escolha das técnicas a utilizar e a 
redacção do projecto de questionário;

7ª – o pré-teste ou a aplicação probatória 
do projecto de questionário;

8ª  – a redacção definitiva do questionário;

9ª – a escolha do modo de aplicação do 
questionário, e a sua apresentação definitiva 
como questionário;

10ª – a apresentação e codificação dos re-
sultados;

11ª – a análise dos resultados em relação 
aos objectivos da investigação;
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12ª – a redacção do relatório e a publicação 
dos resultados, nomeadamente num encontro 
de formação da RBEP (Q1), para os validar ou 
rectificar, e, ainda, em comunicações/artigos 
científicos.

Quanto à opção pela pesquisa documental, 
destacamos a recolha de dados da plataforma 
da RBEP. Trata-se de “documentos que ainda 
não receberam um tratamento analítico” (Gil, 
2002, p. 45) e que nos fornecem informações 
sobre a prática dos professores bibliotecários 
membros da RBEP.

7. téCnICAS dE AnálISE dE 
dAdOS

Para analisar os dados recolhidos no Q1 re-
lativamente às questões abertas, baseámo-nos 
na análise de conteúdo que L’Écuyer (1988, p. 
52) define como:

um método científico sistematizado e 
objectivado de tratamento exaustivo de 
material muito variado pela aplicação de 
um sistema dito de codificação/descodi-
ficação conduzindo à constituição de um 
conjunto de categorias (exaustivas, per-
tinentes, objectivas e claramente defini-
das)  nas quais os diversos elementos do 
material analisado são sistematicamente 
classificados durante uma série de etapas 
seguidas (…).

Seguimos as seis etapas que este autor 
(idem, 1988) identifica:

Etapa n.º 1 - Leitura preliminar e estabele-
cimento de uma lista de enunciados.

Etapa n.º 2 - Escolha da definição das uni-
dades de classificação.

Etapa n.º 3 - Processo de categorização e 
de classificação.

Etapa n.º 4 - Quantificação e tratamento 
estatístico.

Etapa n.º 5 - Descrição científica dos dados 
relativos à análise quantitativa e qualitativa.

Etapa n.º 6 - Interpretação dos resultados.

Codificámos os dados de natureza quali-
tativa com o auxílio da aplicação informática 
©NVivo8. Esta aplicação, de acordo com 
Azevedo (1998), é de TIPO II, porque permite 
estabelecer conexões entre as categorias, com 
vários níveis, e permite realizar esquemas 
conceptuais, para além de permitir trabalhar 
com textos, documentos sonoros e vídeos, e 
realizar uma análise booleana completa.

Após termos estabelecido as diversas 
categorias de análise, reduzimo-las, a fim de 
interpretar os dados recolhidos. Seguimos 
o método indutivo, e a Grounded Theory ou 
“Teoria fundamentada” de Glaser e Strauss 
(1967), uma vez que partimos dos dados empí-
ricos para o nosso estudo.

Para os dados de natureza numérica reco-
lhidos no Q1, recorremos à aplicação online 
“Encuesta Fácil” (www.encuestafacil.com), 
a fim de nos facilitar o tratamento dos dados 
de natureza quantitativa provenientes das 
questões fechadas. A aplicação devolveu-nos 
os gráficos dos dados o que nos facilitou o 
tratamento destas questões.

No Quadro 1, apresentamos as técnicas de 
recolha de dados e as respectivas unidades de 
análise.

Quadro 1: Técnicas de recolha de dados e 
aspectos a analisar
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Técnicas de
Recolha de Dados Dimensões de Análise

Inquérito por 
questionário
(Q1)

RBEP como Comu-
nidade de Prática.
Caracterização 
da RBEP.

Linguagem da 
comunidade RBEP.
Identidade do pro-
fessor bibliotecário.

Pesquisa 
documental
(Documentos 
produzidos pela 
comunidade RBEP;
Documentos sobre 
a organização da 
RBEP - objectivos, 
estrutura, parceiro, 
funcionamento;
Documentos / 
notícias publicadas 
na plataforma 
da RBEP;
Documentos 
estatísticos de 
participação/publi-
cação na RBEP

Caracterização da 
RBEP (objectivos, 
estrutura, parceiros, 
funcionamento, 
plataforma).

Participação do 
professor bibliote-
cário na plataforma 
da RBEP.

8. RESUltAdOS OBtIdOS

Organizámos os dados de acordo com os 
conceitos-chave das Comunidades de Prática: 
um domínio de conhecimento, uma comuni-
dade de pessoas que se interessam por esse 
domínio e uma prática partilhada. De acordo 
com os dados recolhidos no Q1, os docentes 
revelaram que esta comunidade tem um domí-
nio de referência - o das bibliotecas escolares 
e das literacias - e uma linguagem específica 
própria (linguagem biblioteconómica e das 
Ciências da Informação), destacando-se o ter-
mo “catálogo” com 23 referências.

Quanto ao segundo conceito-chave das 

Comunidades de Prática, verificámos que os 
professores bibliotecários se empenham na 
comunidade RBEP, apresentando-se à comu-
nidade (53%), e informando-se sobre as com-
petências dos membros para beneficiar dos 
seus saberes e das suas competências (68%). 
Os professores bibliotecários têm uma re-
presentação comum da RBEP. Consideraram 
existirem contactos regulares (30%) ou fre-
quentes (27%) entre os membros sobre o do-
mínio de referência das bibliotecas escolares. 
As relações interpessoais são importantes na 
RBEP, uma vez que os membros dão a conhe-
cer as suas opiniões, as suas sugestões, ideias, 
experiências/práticas (79%). Os professores 
bibliotecários procuram, na RBEP, ajuda dos 
seus colegas (57%), mas também dão algum 
apoio. Diversos referiram que integravam es-
quemas organizados de entreajuda (27%).

Existe ainda uma representação comum de 
um bom ambiente na comunidade (59% consi-
deraram-no muito positivo e 41% positivo), o 
que fortalece o elo social e contribui para que 
haja uma prática partilhada na comunidade e 
entreajuda entre os membros. Para além disso, 
os inquiridos referiram que os assuntos a se-
rem tratados nos Encontros de Formação são 
negociados entre os membros (67%).

Quanto ao terceiro conceito-chave das Co-
munidades de Prática (a prática), verifica-se, 
através da plataforma e também nas respostas 
dos inquirido no Q1, que a prática partilhada 
permite “tornar a comunidade pró-activa, 
beneficiando todos com o contributo de cada 
um, e progredindo individual e colectivamen-
te em torno dos saberes especializados da 
profissão” (Santos et alii, 2010, p. 162). Esta 
prática partilhada manifesta-se essencialmente 
no repertóri6 partilhado em torno de uma lin-
guagem específica própria que os professores 
bibliotecários utilizam nas suas actividades, 
nas escolas e na RBEP, principalmente através 
da sua plataforma.
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Esta última foi considerada útil, permitin-
do a partilha e a divulgação de informação, 
tendo sido destacados os seus aspectos formal 
e funcional como facilitadores da sua partici-
pação. Essencialmente, estes profissionais uti-
lizam a plataforma para publicar documentos; 
ler as notícias; informar-se das convocatórias; 
consultar documentos de apoio à prática; par-
tilhar documentos; disponibilizar o catálogo 
informatizado; participar nos fóruns; e ler o 
correio da RBEP. Essa consulta da plataforma 
é regular, uma vez que 54% dos professores 
bibliotecários o fazem mais de duas vezes por 
semana e 27% o fazem uma vez por semana. 
Os professores bibliotecários partilham os 
seus catálogos e outros documentos na Vir-
tualteca. No separador “notícias”, divulgam 
actividades que desenvolveram ou que vão 
animar, convidando os outros profissionais 
para participarem nessas actividades.

Para além da comunicação existente en-
tre os professores bibliotecários, destacamos 
ainda outras funcionalidades da plataforma, 
como, por exemplo, a referenciação biblio-
gráfica utilizada nas escolas. Os catálogos das 
escolas estão também a integrar hiperligações 
nas referências das obras, funcionando, desta 
forma, como uma ferramenta de apoio ao cur-
rículo podendo contribuir para a melhoria do 
sucesso educativo.

A consulta da estatística da participação 
dos professores bibliotecários, na plataforma 
da RBEP – apenas acessível aos membros – 
permite verificar que o acesso à plataforma 
não é regular. Os inquiridos explicaram que 
tal se deve às suas inúmeras tarefas e à falta de 
tempo. Contudo, salienta-se que a plataforma 
é um instrumento de trabalho e de colaboração 
para os professores bibliotecários.

Os professores bibliotecários salientaram 
de forma positiva a pertença à RBEP e consi-
deraram que a sua responsabilidade aumentou 

pelo facto de serem membros desta rede e, por 
isso, manifestaram a vontade em quererem 
continuar a ser “rbepianos”, a identidade co-
lectiva que os define.

9. COnClUSõES

Neste artigo caracterizámos a RBEP, a sua 
extensão, os seus membros, objectivos, fun-
cionamento e organização, a sua plataforma, 
e salientamos o papel das TIC nas bibliotecas 
escolares. Relativamente ao quadro teórico, 
focámos o conceito de “comunidade de prá-
tica” de Wenger (1998) e de construção da 
identidade profissional baseando-nos em Du-
bar (1997) no conceito de “dupla transacção 
identitária”.

O conhecimento produzido através da 
recolha de dados no Q1 e na pesquisa docu-
mental na plataforma permitiu constatar que a 
RBEP é uma comunidade de prática de profes-
sores bibliotecários bem sucedida, traduzindo-
se pelo bom ambiente e pela vontade dos seus 
membros em quererem continuar nesta rede.

As diferentes dimensões da comunidade de 
prática – o domínio, a comunidade e a prática 
– foram evidenciados nos dados recolhidos. 
Desta forma, a RBEP foi caracterizada como 
uma comunidade profissional coesa com in-
teresse no domínio das bibliotecas escolares 
e das literacias. Foi visível na comunidade o 
empreendimento comum dos seus membros, 
discutindo acerca das actividades nas suas 
bibliotecas e na RBEP, e o seu empenhamento 
mútuo, oferecendo ou solicitando ajuda, parti-
lhando ideias/práticas etc. Os “rbepianos” par-
ticipam de forma empenhada, apesar do pouco 
tempo que têm disponível. Partilham práticas 
sobre o domínio de referência e sobretudo 
divulgam na plataforma as actividades que 
desenvolvem nas suas bibliotecas, dando as-
sim visibilidade ao seu trabalho. A RBEP veio 
assim quebrar o isolamento dos professores 
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bibliotecários, através dos frequentes encon-
tros de formação.

A RBEP também lhes veio proporcionar 
um ambiente colaborativo de trabalho, onde 
são ajudados a construir saberes, a criar/actua-
lizar os catálogos das bibliotecas escolares e a 
melhorar as práticas.

Este novo conceito de trabalho em rede nas 
bibliotecas escolares é inovador e está a ser 
replicado a nível nacional através da criação 
de redes concelhias com o Programa para a 
Criação de Catálogos Colectivos da Rede de 
Bibliotecas Escolares (PCCRBE).

Resta-nos concluir respondendo às ques-
tões que formulámos para este artigo: que 
novas potencialidades são oferecidas pela 
plataforma da RBEP para o desempenho pro-
fissional e para a identidade dos professores 
bibliotecários, para a prática partilhada entre 
estes profissionais, e quais as vantagens das 
ferramentas disponibilizadas?

As principais potencialidades oferecidas 
pela RBEP estão disponíveis na da platafor-
ma. Esta é um instrumento que responde às 
necessidades dos professores bibliotecários. 
Resumindo o que já evidenciámos ao longo 
do artigo, a RBEP permite quebrar o isola-
mento, promover a partilha, facilitar a apren-
dizagem, tanto dos professores bibliotecários 

como da comunidade escolar. Desta forma, as 
ferramentas que os coordenadores desta rede 
disponibilizam, assim como o apoio dado, 
contribuem para a melhoria das práticas e do 
trabalho em rede nas bibliotecas escolares.

Os professores bibliotecários sentem-se 
apoiados, e tal se manifesta na sua identidade 
profissional. O bom relacionamento entre es-
tes profissionais e a prática partilhada na pla-
taforma são razões que os motivam, por isso 
mantêm  contactos regulares que reforçam os 
laços presenciais e virtuais através das TIC.

Foram dimensões mais salientadas pelos 
professores inquiridos, como características 
essenciais para o sucesso escolar: a entreajuda, 
a colaboração e a cooperação em rede, assim 
como a formação.

A publicação dos catálogos das bibliotecas 
escolares na RBEP demonstra a transforma-
ção das bibliotecas escolares tradicionais em 
bibliotecas do século XXI. A RBEP está assim 
a acelerar a inovação no âmbito das bibliote-
cas escolares. Para além disso, os membros da 
comunidade estão receptivos a novas ideias 
(pensamento crítico), algumas das quais têm 
sido integradas pelos coordenadores, que pro-
curam constantemente novas soluções para 
melhorar o serviço da plataforma, em prol da 
inovação nas bibliotecas escolares.
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