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“A Ciência que faz o Amanhã e transforma a Economia”
Problema
Escassez de estudos de sistematização do
conhecimento construído no âmbito de
projetos financiados em Educação para a
Diversidade Linguística e Cultural1 (EDLC).

Desenvolvimento
do
Projeto de Investigação
em EDLC.

Contributo para recomendações
para o desenvolvimento de
estratégias de sustentabilidade
que promovam o impacte dos
projetos.

Valorização da sustentabilidade2 e do
impacte3 da investigação em EDLC.

E quais os objetivos investigativos?
Quais as questões de investigação?

QUESTÃO 1

QUESTÃO 2

ETAPAS PROCESSUAIS

TÉCNICAS METODOLÓGICAS

QUESTÃO 3

Como se caracteriza o conhecimento construído na área da EDLC nos
últimos 19 anos?

Qual o impacte dos projetos em EDLC e seus resultados nos discursos
das instituições e dos sujeitos neles envolvidos?

Que estratégias de sustentabilidade potenciam o impacte dos projetos
em EDLC nas instituições e nos sujeitos participantes?

OBJETIVO 1

Identificar os projetos nacionais e internacionais financiados realizados no
âmbito da EDLC.

OBJETIVO 2

Caracterizar os projetos identificados relativamente a: objetos de estudo,
objetivos, públicos-alvo/contextos de investigação, design metodológico,
resultados obtidos e estratégias previstas de sustentabilidade.

OBJETIVO 3

Compreender as perceções dos atores participantes nos projetos quanto ao
impacte dos mesmos nos indivíduos e nas instituições que os integraram.

OBJETIVO 4

Compreender as perceções dos mesmos atores sobre estratégias de
sustentabilidade que potenciem o impacte das investigações em EDLC.

OBJETIVO 5

Delinear recomendações para o desenvolvimento de estratégias de
sustentabilidade que promovam o impacte dos projetos.

Em que consiste o Projeto?

Recolha
documental

Revisão de
literatura

Identificação dos
projetos
financiados
em
Educação para a
Diversidade
Linguística
e
Cultural.

Desenvolvimento
dos
enquadramentos
conceptual, teórico
e metodológico.

Referencial metodológico
Compreensão de fenómenos e realidades.

Paradigma
Interpretativo

Entrevistas e
focus groups

Meta-análise

Seminário

Compreensão
das
perceções dos atores
envolvidos
nos
projetos relativamente
a
impacte
e
sustentabilidade
da
investigação.

Caracterização
dos
projetos
identificados.

Delineamento
de
recomendações para
o desenvolvimento de
estratégias
de
sustentabilidade dos
projetos.

Impactes e produtos esperados

Conceitos-chave
1 – Educação para a Diversidade Linguística e Cultural

Estratégias de sustentabilidade

Visa o desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e
atitudes de abertura à pluralidade das línguas/culturas,
fundamentada em abordagens como language awareness
ou awakening to languages, èveil aux langues ou
sensibilização à diversidade linguística e cultural.

Disseminação do conhecimento:
§ resultados da meta-análise
§ perceções dos diversos atores
Sistematização do conhecimento
construído

(Andrade & Martins, 2009; Candelier, 2003; Hawkins, 1987)

2 – Investigação sustentável
Traz proveitos aos participantes, atendendo às suas
necessidades, durante e após o período de financiamento. É
inovadora e alavanca-se em estudos anteriores.

Natureza
Qualitativa

(Araújo e Sá et al., 2021; European Commission, 2006; Guerra & Costa, 2016)

Responsabilidade social (Araújo e Sá et al., 2021)

3 – Impacte da investigação
Investigação dos fenómenos em toda a sua complexidade.
Recolha dos dados em contexto natural.
Construção à posteriori da teoria, num processo indutivo.
(Bogdan & Biklen, 1994; Coutinho, 2014)

Efeito, mudança ou benefício para a(s)/o(s): economia,
sociedade, cultura, serviços ou políticas públicas, saúde,
ambiente ou qualidade de vida, e que tenha um alcance
além do meio académico.
(REF, 2014)
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Ciência aberta

Sustentabilidade da investigação

Conduta responsável

Esta investigação é financiada por fundos nacionais, através da
Fundação para a Ciência e Tecnologia I. P. , no âmbito do projeto,
incluído numa bolsa de doutoramento, com a referência
2020.06875.BD.

