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Área  

Formação e identidades profissionais  

Apresentação e enquadramento conceptual (200 palavras) 

O projeto Línguas e Educação: construir e partilhar a formação desenvolveu-se na 

Universidade de Aveiro, entre 2007 e 2010, tendo assumido que a aprendizagem profissional 

ocorre em processos colaborativos de investigação e de formação, capazes de colocar a 

reflexão e a ação sobre as práticas de educação em línguas como espaços de confluência de 

diferentes atores interessados na sua melhoria. O projeto desenvolveu-se em torno das 

seguintes ideias: a investigação e a ação educativas podem ser práticas interligadas, sendo 

que a transformação das práticas é potenciada quando os seus atores investigam a educação 

que desenvolvem e constroem novas compreensões do trabalho que realizam; o 

desenvolvimento profissional de professores, formadores e investigadores deve ser uma 

prioridade, julgando-se que uma educação em línguas mais transformadora dos sujeitos e dos 

contextos depende da capacidade dos atores educativos dialogarem entre si; as culturas de 

colaboração e as comunidades são espaços de desenvolvimento profissional e de construção 

de conhecimento, devendo focalizar-se sobre o saber-fazer didático, bem como sobre a sua 
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reflexão. Pretendeu analisar-se como os espaços de relacionamento e de partilha podem 

contribuir para a construção de novas identidades profissionais e para a formação de 

ambientes de mudança em torno de projetos comuns na área da educação em línguas (Allard 

et al., 2007; Canha & Alarcão, 2009; Day, 1999; Harpaz, 2005; Formosinho & Machado, 2008; 

Lave & Wenger, 1991; Marcel, Dupriez, Périsset Bagnoud, & Tardif, 2007,Westheimer, 2008; 

Vieira, 2009). 

Metodologia (100 palavras) 

O projeto desenvolveu-se em três fases: a primeira, centrada na caracterização (por 

questionário) dos professores dos Ensinos Básico e Secundário da região de Aveiro, na 

caracterização (por entrevista) dos investigadores da equipa; a segunda, em que se realizou o 

programa de formação (constituição de uma Comunidade de Desenvolvimento Profissional), 

que envolveu mais de 50 professores e 20 formadores em torno de 15 projetos de intervenção 

educativa nas escolas; a terceira, centrada na análise e discussão dos dados recolhidos. 

Foi utilizada uma metodologia qualitativa de tipo estudo de caso, com algumas características 

de investigação-ação, recorrendo-se a procedimentos de análise estatística elementar 

(questionários), de análise de conteúdo e de discurso (interações online, reflexões escritas, 

textos e outros documentos produzidos pelos participantes). 

Resultados da investigação (200 palavras) 

A investigação mostra que os diferentes atores da educação linguística julgam fundamental 

estimular o desenvolvimento de uma cultura de colaboração entre investigação, formação e 

ação educativa e que essa cultura contribui para o seu desenvolvimento pessoal e profissional 

(Andrade & Pinho, 2010). São reconhecidas como grandes potencialidades do “trabalho 

colaborativo” desenvolvido: a relação com as práticas de ensino e com os objetos dessas 

práticas, as línguas; a relação com os outros, numa valorização da capacidade de negociação 

em diferentes encontros, com os pares, com os formadores, os investigadores ou outros 

parceiros educativos; a relação consigo próprio, com as suas trajetórias pessoais e 

profissionais, competências, conhecimentos e atitudes, num processo de maior valorização de 

si próprio e de compreensão das possibilidades de transformação dos contextos; a relação com 

as práticas de formação, com as suas finalidades, conteúdos, estratégias e intervenientes 

(papéis e funções).  

Os resultados evidenciam que professores, formadores e investigadores se mostram mais 

conhecedores das possibilidades de um trabalho colaborativo e da praticabilidade das 

perspetivas de educação em línguas em que se envolveram, destacando a importância de 

situações de aprendizagem promotoras da transformação dos sujeitos, dando-lhes mais autoria 

sobre os processos de formação e de investigação em que se envolvem, percebendo o 

problema da sustentabilidade deste tipo de projetos. 
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