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Comunidade prática: A rede social dos professores de PLE

Número 175 · 7 de março de 2012 · Suplemento do JL n.º 1081, ano XXXI
A apresentação e debate dos resultados do inquérito realizado no âmbito do projeto Imagens do (ensino)
Português no Estrangeiro, conduzido a partir da plataforma do Centro Virtual Camões (CVC), vai ser o próximo
tema em foco na ‘Comunidade prática de Português Língua Estrangeira/Língua Segunda’, uma ‘micro rede social’
profissional para docentes de português no mundo criada pelo Instituto Camões.
A Comunidade nasceu há um pouco mais de dois meses, tendo como base uma «massa crítica» de cerca de 700
utilizadores – os professores da rede EPE (Ensino Português no Estrangeiro) do Instituto Camões no ensino
básico, secundário e superior -, mas desde então já ganhou mais 150 utilizadores, segundo o coordenador CVC,
Rui Vaz, que refere serem estes últimos utilizadores «essencialmente portugueses, a trabalhar em Portugal ou no
estrangeiro», mas também «alguns brasileiros».
Os resultados preliminares do inquérito serão apresentados num webinar (seminário na web), difundido a 13 de
março, aos utilizadores da ‘Comunidade prática’ pela investigadora e coordenadora do Ensino Português na
Alemanha, Sílvia Melo-Pfeifer, que dará conta do estado deste projeto de investigação, que visa fazer o
«diagnóstico das necessidades de formação e de intervenção» dos professores e leitores da rede EPE e construir
para eles «um percurso formativo», com vista à «intervenção pedagógico didática junto dos diferentes públicos».
O inquérito, realizado através de questionários que foram preenchidos em linha pelos docentes, pretendeu fazer o
levantamento das «representações do Português de diferentes públicos que com ele se relacionam enquanto
Língua Materna, Língua Estrangeira ou Língua Herança (professores e leitores, aprendentes, pais e encarregados
de educação, públicos do processo de ensino-aprendizagem do Português em diferentes contextos), bem como as
características e particularidades dos povos lusófonos».
Depois do uso dos meios de comunicação no ensino do português e dos projetos de aprendizagem com recurso a
tecnologias de informação, aquele é o terceiro tema a ser debatido na ‘Comunidade prática’ – uma espécie de
‘micro rede social profissional’, aberta a todos os professores de português língua estrangeira no mundo, que quer
ser um «sítio de referência» e, simultaneamente, «um sítio de informação, um centro de recursos e um fórum de
discussão e de partilha de experiências, com um caráter transversal, atravessando sistemas de formação (inicial e
contínua) e diferentes níveis de ensino (pré-escolar, básico, secundário e superior)».
«Embora, todos os meses, proponhamos um tema em relação ao qual disponibilizamos recursos, qualquer
utilizador é livre de iniciar um tópico de discussão e de obter respostas por parte dos seus colegas», afirma Rui
Vaz, responsável pelo CVC. Tendo sempre como motivo o seu uso enquanto catalisador do ensino/aprendizagem
da língua portuguesa, estão previstos temas como a cultura portuguesa, a literatura infantojuvenil, o papel dos
pais/comunidade e o acordo ortográfico, entre outros. «A ordem dos temas previstos irá mudando consoante as
solicitações e o interesse [manifestado pelos utilizadores]», explica Rui Vaz. «Estamos muito atentos às
solicitações e às necessidades das pessoas».

Debate sempre em aberto
A dinamização do debate, sublinha o responsável do CVC, é feita pela intervenção de «especialistas de boas
práticas» da área em discussão numa espécie de webinars, de que o vídeo do próximo dia 13 é um exemplo. No
fórum sobre os meios de comunicação social foram apresentados três projetos de boas práticas de docentes da
rede EPE e na abordagem sobre a utilização dos materiais interativos foi lançada uma antologia em formato
eletrónico de boas práticas de projetos desenvolvidos por formandos do curso do CVC de MIPL2.0 (Materiais
Interativos para Português Língua Segunda 2.0).
O lançamento mensal de novos temas para debate não significa que «os grupos de discussão terminem passado
um mês», frisa o coordenador do CVC. Na realidade, cada tema funciona como um «subgrupo especializado», ao
qual os docentes e os utilizadores podem, em qualquer momento, aderir e dar continuidade, trazendo novos
projetos e novos debates, prolongando no tempo estes temas.
«O facto de eu só hoje conhecer a comunidade e de só hoje nela me inscrever e ver que há um grupo que teve já
alguns recursos, no passado, sobre comunicação social, que é um tema que me interessa, permite-me não só ter
acesso aos recursos que foram ali partilhados como, inclusivamente, ter acesso, mais do que aos recursos, às
pessoas que intervieram no âmbito desse tópico e poder contactá-las, através de mensagem, da plataforma,
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estabelecer parcerias e continuar a desenvolver ou criar projetos no âmbito dos temas», diz Rui Vaz.
Os recursos a que os utilizadores da micro rede podem recorrer são, em primeiro lugar os do próprio CVC. «Não
só os recursos de auto-aprendizagem, que estão na área ‘aprender’, como os recursos que têm vindo a ser
colocados na área ‘ensinar’, dirigidos para professores», enuncia Rui Vaz, que justifica também desta forma o facto
de a micro rede não ser um projeto autónomo, mas de estar integrado no CVC. No entanto, declara, tenta-se criar
sinergias entre os recursos já disponibilizados pelo CVC, os que venham aí a ser disponibilizados e os que «os
próprios docentes venham a partilhar».
Embora seja uma rede aberta, a que se acede mediante registo no sítio do CVC ou por convite - «os membros
podem convidar colegas», indica Rui Vaz -, a ‘Comunidade prática’ é uma «rede muito específica», pelo que a sua
«disseminação é relativamente controlada dentro deste grupo profissional», o dos docentes de PLE/2. Assim, «não
é aberta ao primeiro disparate de quem passa», sublinha Rui Vaz, que considera ser a ‘Comunidade prática’ «uma
rede autorregulável pelos seus pares». No entanto, os gestores da rede «acompanham de perto toda a discussão»
e, se for necessário, não deixarão de exercer «um papel moderador».
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