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UM ANO DE WEBINARS EM LÍNGUA PORTUGUESA
Criar Pontes. Estabelecer contactos. Evoluir em conjunto.
Das Caravelas à Fibra
Idioma ou língua (do grego ‘idiossincrasia’, ‘propriedade’) consiste num sistema de comunicação verbal ou gestual,
própria de uma comunidade humana1 e que ao apoiar a Comunicação permite “partilhar, participar algo, tornar comum”2.
Lusofonia inclui e ultrapassa os conceitos anteriores sendo possível defini-la como o “conjunto de algumas identidades
culturais existentes em países, regiões, estados ou cidades falantes da língua portuguesa como Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Goa, Damão e Diu e por diversas pessoas
e comunidades em todo o mundo”3.
A Lusofonia mostra uma associação histórica com Os Descobrimentos e ambos se ligam a Educação. O elevado grau de
educação e grande sabedoria da Ínclita Geração tornou possível abraçar o conhecimento necessário para que a evolução da
tecnologia e da ciência náutica, da cartografia e da astronomia permitissem construir os primeiros navios para navegar com
mais segurança no Atlântico, no Índico e no Pacífico4. Entregando a um caleidoscópio a observação detalhada de Os Descobrimentos será inevitável encontrar, em algum momento, a procura ávida do conhecimento como forma de aproximação
a outros povos e culturas. A associação das palavras de Francis Bacon de afirmação do poder no conhecimento ao legado
de uma língua como “a sexta mais falada do globo, a quinta mais usada na Internet e a terceira nas redes sociais Facebook e
Twitter”5 oferece-nos, indubitavelmente a todos, um enorme capital de futuro partilhado.
As caravelas pertencem às Histórias, de cada país e de cada povo. Com alguma propriedade poderemos considerá-las, no
contexto do presente texto, como precursoras, da conexão pela rede digital. A conexão rápida e independente do espaço e
do tempo permitidas pela Web 2.0 veio facilitar o acesso a uma imensidade de recursos humanos e materiais e promoveu a
possibilidade de criar comunidades de prática. O surgimento destas comunidades responde de forma eficiente às necessidades
e aos interesses partilhados dos seus membros. Investigar com base em novas realidades, reinventar conceitos educacionais
através do estabelecimento de redes colaborativas online tornou-se natural e acessível à grande maioria dos educadores
médicos6.
Uma das ferramentas online que nos permite estas atividades é o Webinar ou seminário baseado na Web, cuja definição
encerra uma lição idealmente interativa entre participantes, conteúdo e palestrante7.
A conjugação Idioma, Comunicação, Os Descobrimentos, Educação, Webinar e Oftalmologia sustenta conceptualmente o nosso projeto de Webinars de Oftalmologia em Língua Portuguesa, promovidos pela Sociedade Portuguesa de
Oftalmologia (SPO) e pelo Concelho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) sob os auspícios da Associação PanAmericana
de Oftalmologia (PAAO) e apoiados pelo Concelho Internacional de Oftalmologia (ICO). Celebrámos em julho passado
(julho 2014-julho 2015) o primeiro aniversário da realização destas intervenções educacionais8 (Tabela 1) que têm reunido
palestrantes ilustres de Portugal e do Brasil. Juntos temos realizado online, eventos educacionais de oftalmologia em língua
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Tabela 1 |

Webinars de Oftalmologia em Língua
Portuguesa8.
Avanços na cirurgia vitreorretiniana.
Dr. Mauricio Maia. 20/07/2015
Melanoma Uveal e Doença Sistêmica.
Dr. Miguel Burnier Jr. 08/06/2015

O tratamento da DMI exsudativa - dos ensaios à prática clínica.
Drª. Angela Carneiro. 18/05/2015

sociedades científicas envolvidas e pelo líder do programa
de eLearning, a toda a entusiasta equipa que produz e
realiza estes eventos8.
Um agradecimento especial ao Prof. Mário Seixas cujo
entusiasmo e saber têm sido decisivos para o êxito deste
projeto.
Cordialmente,
Helena Prior Filipe

A importância da imagiologia no estudo das lesões
melanocíticas da retina e coroideia.
Drª. Filomena Pinto. 20/04/2015
Papel do Percentual de Tecido Alterado (PTA) na ectasia pós
LASIK. Dr. Marcony Santhiago. 02/03/2015.
Lentes fáquicas e hipertensão ocular: Mecanismos e
incidências. Drª. Maria da Luz Freitas. 24/11/2014
10 Fatos que o oftalmologista dever saber sobre tumores
oculars e 5 fatos que seus pacientes precisam saber.
Drª. Zelia Correa. 10/11/2014
Cirurgia de glaucoma com e sem ampola – onde estamos?
Drª. Isabel Lopes-Cardoso. 27/10/2014
Desafios na Cirurgia da Presbiopia.
Dr. Antonio Marinho. 29/09/2014
Disturbios de Aprendizagem e Dislexia: Abordagem
interdisciplinar.

Drª. Liana Ventura. 28/07/2014

“A educação é a arma mais poderosa que podemos
usar para mudar o mundo”.
Nelson Mandela.

Portuguesa no âmbito da Educação Continuada e Desenvolvimento Profissional Contínuo em língua Portuguesa no
âmbito da Educação Continuada e Desenvolvimento Profissional para além dos que vêm sendo realizados em língua
Espanhola e em língua Inglesa apoiados pela PAAO e ICO9.
O nosso mais vincado agradecimento aos palestrantes
que generosamente têm oferecido e partilhado o seu
saber, à confiança e incentivo oferecidos pelos líderes das

VIII

| Revista da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia

Referências
1. Idioma. Disponível em: https://es.wikipedia.org/wiki/
Idioma. Acedido em setembro 2015
2. Significado de Comunicação. Disponível em : http://
www.significados.com.br/comunicacao/. Acedido em
setembro 2015
3. Lusofonia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/
wiki/Lusofonia. Acedido em setembro 2015
4. Ínclita Geração. Disponível em. https://pt.wikipedia.
org/wiki/%C3%8Dnclita_gera%C3%A7%C3%A3o.
Acedido em Setembro 2015
5. “Há 244 milhões de falantes de português em todo o
mundo” LUSA II Conferência Internacional sobre
o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial
28/10/2013. Público online. Disponível em http://www.
publico.pt/culturaipsilon/noticia/ha-244-milhoes-defalantes-de-portugues-em-todo-o-mundo-1610559.
Acedido em setembro 2015
6. Web 2.0 Tools. Disponível em http://web2014.
discoveryeducation.com/web20tools.cfm. Acedido em
setembro 2015
7. Webinar - Web-based seminar. Disponível em: http://
www.webopedia.com/TERM/W/Webinar.html.
Acedido em setembro 2015
8. Um Ano de Webinars em Língua Portuguesa.
CRIAR PONTES. ESTABELECER CONTACTOS.
EVOLUIR EM CONJUNTO. Disponível em: http://
www.spoftalmologia.pt/um-ano-de-webinars-emlingua-portuguesa/. Acedido em setembro 2015
9. Área de Educação Médica da Associação PanAmericana
de Oftalmologia (PAAO). Disponível em http://www.
campuspaao.org/ . Acedido em setembro 2015

