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Esta contribuição pretende indagar as incidências de projetos de
investigação-intervenção com redes educativas interculturais na reconceptualização do conceito de ‘responsabilidade social, compreendido
nas duas dimensões individuais, institucionais e societais (Dreveton,
2015). Descreveremos e analisaremos, primeiramente, algumas escolhas e práticas investigativas tomadas ao longo de uma experiência
de investigação com uma rede educativa intercultural entre escola,
museus e famílias criada no âmbito de um projeto de doutoramento
em curso ancorado no paradigma de uma Didática das Línguas e do
Plurilinguismo, diversitária/alteritária e descentrada (Castellotti et al.,
2016), comprometida com os objetos e os participantes do estudo
(Alarcão et al., 2009). Revisitando a experiência de investigação no
terreno, procuraremos, a partir dessa análise do diário de investigação
e das interações síncronas e assíncronas da rede educativa, identificar os contornos da ‘responsabilidade social’, discutindo os modos
de apropriação, individuais e coletivos, desse conceito refletidos nas
posturas epistemológicas, metodológicas e éticas adotadas pela inves262

tigadora implicada no terreno ao longo da e face à investigação que se
encontra a desenvolver. A contribuição possibilitará problematizar, à
luz da nossa própria experiência e a modo de vigilância crítica (Vieira,
2019), o modus operandi de investigações em educação em línguas
(mas não só) e de co-construção de conhecimento científico quando
os participantes são envolvidos na própria investigação (Thamin &
Miguel-Addisu, 2020).
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