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RESUMO 

        A literatura mostra que cada vez mais as estratégias  de ensino que tramitam entre os 

espaços formais e não formais são valiosas para enriquecer o aprendizado dos/as 

estudantes, são formas eficazes de desenvolver competências e habilidades para a 

formação profissional. Sabe-se que no cenário global valorizam-se, cada vez mais, 

experiências advindas do serviço comunitário e ainda aquelas que reforçam o 

relacionamento interpessoal e cívico. Portanto, esta estratégia de ensino vem acrescentar 

ao Ensino Superior o desenvolvimento dessas competências. Assim, a investigação foi 

desenvolvida dentro de uma universidade Europeia, que neste caso foi a própria 

Universidade do Porto, uma vez que estava a correr um projeto denominado Engage 

Students que conjugava os objetivos desta investigação.  

        A presente investigação é  realizada no campo do Ensino Superior e tem como 

objetivo identificar os contributos de novas estratégias de ensino que estão em 

desenvolvimento neste contexto. Em perspectiva está perceber as potencialidades e as 

dificuldades que a aprendizagem em serviço pode trazer para os/as estudantes do ensino 

superior, assim como compreender quais são as dinâmicas estabelecidas para o 

desenvolvimento deste aprendizado na visão dos/as docentes.  

        Para tanto, essa investigação foi constituída por um referencial teórico metodológico 

de natureza eminentemente qualitativa. O percurso da pesquisa envolveu um grupo de 

discussão focalizada com estudantes e entrevistas semi-estruturadas com docentes que já 

tinham experiências em aprendizagem em serviço.  O resultado identificado nesses dois 

grupos de participantes foi especialmente revelador de grandes potencialidades que 

justificam uma maior sistematização e aprofundamento de outros estudos neste domínio. 

Do mesmo modo, visibilizou um conjunto de fragilidades existentes que importa ter em 

consideração para aprimorar e validar estratégias de ensino já em curso ou em 

desenvolvimento. Mais, este trabalho permite concluir que o Ensino Superior é, 

indubitavelmente, contexto primordial para emergirem novas reflexões acerca da 



 
 
 

aprendizagem em serviço e de boas práticas que empreguem desafios enriquecedores a 

toda comunidade académica. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Superior; Aprendizagem em Serviço; Engage Students; 

Educação e Formação de Adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

RÉSUMÉ 

       La littérature montre que de plus en plus les stratégies d'enseignement qui circulent 

entre les espaces formels et non formels sont précieuses pour enrichir l'apprentissage des 

étudiants, ce sont des moyens efficaces de développer des compétences et des aptitudes 

pour la formation professionnelle. On sait que dans le scénario global, les expériences 

découlant du service communautaire et celles qui renforcent les relations interpersonnelles 

et civiques sont de plus en plus valorisées. Par conséquent, cette stratégie d'enseignement 

contribue au développement de ces compétences dans l'enseignement supérieur. Ainsi, la 

recherche a été menée au sein d'une université européenne, qui dans ce cas était l'Université 

de Porto elle-même, puisqu'un projet appelé Engage Students était en cours d'exécution 

qui combinait les objectifs de cette recherche. 

      Cette recherche est menée dans le domaine de l'enseignement supérieur et vise à 

identifier les apports des nouvelles stratégies d'enseignement qui sont en cours de 

développement dans ce contexte. En perspective, il s'agit de percevoir les potentiels et les 

difficultés que l'apprentissage en cours d'emploi peut apporter aux étudiants de 

l'enseignement supérieur, ainsi que de comprendre quelles sont les dynamiques établies 

pour le développement de cet apprentissage du point de vue des enseignants. 

       Cette enquête a donc été constituée par une référence méthodologique théorique de 

nature éminemment qualitative. Le parcours de recherche comprenait un groupe de 

discussion ciblé avec des étudiants et des entretiens semi-structurés avec des enseignants 

qui avaient déjà des expériences d'apprentissage en cours d'emploi. Le résultat identifié 

dans ces deux groupes de participants était particulièrement révélateur du grand potentiel 

qui justifie une plus grande systématisation et un approfondissement d'autres études dans 

ce domaine. De même, il a rendu visible un ensemble de faiblesses existantes dont il faut 

tenir compte pour améliorer et valider les stratégies pédagogiques déjà en cours ou en 

développement. De plus, ce travail nous permet de conclure que l'enseignement supérieur 

est sans aucun doute le premier l'apprentissage en cours d'emploi et les bonnes pratiques 

qui font appel à des défis enrichissants pour l'ensemble de la communauté universitaire. 



 
 
 

 

MOTS CLÉS: Enseignement universitaire; Apprentissage en service; Engager les 

étudiants; Éducation et formation des adultes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ABSTRACT 

 

 

       Literature shows that more and more the teaching strategies that flow between formal 

and non-formal spaces are valuable to enrich students' learning, they are effective ways 

to develop competences and skills for professional training. It is known that in the global 

scenario, experiences arising from community service and those that reinforce 

interpersonal and civic relationships are increasingly valued. Therefore, this teaching 

strategy adds to the development of these competences in Higher Education. Thus, the 

research was carried out within a European university, which in this case was the 

University of Porto itself, since a project called Engage Students was running that 

combined the objectives of this research. 

       This research is carried out in the field of Higher Education and aims to identify the 

contributions of new teaching strategies that are under development in this context. In 

perspective, it is perceiving the potentials and the difficulties that in-service learning can 

bring to students of higher education, as well as understanding what are the dynamics 

established for the development of this learning in the view of the teachers. 

        Therefore, this investigation was constituted by a theoretical methodological 

reference of an eminently qualitative nature. The research path involved a focused 

discussion group with students and semi-structured interviews with teachers who already 

had experiences in in-service learning. The result identified in these two groups of 

participants was especially revealing of the great potential that justifies a greater 

systematization and deepening of other studies in this field. Likewise, it made visible a 

set of existing weaknesses that must be taken into account in order to improve and validate 

teaching strategies already underway or under development. Moreover, this work allows 

us to conclude that Higher Education is undoubtedly the primary context for new 

reflections about service learning and good practices that employ enriching challenges 

for the entire academic community. 

 

KEY WORDS: Higher Education; service learning; Engage Students; learning adult education. 
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Introdução 

 
 

       A elaboração desta investigação situou-se no contexto de um projeto europeu, em 

curso na Universidade do Porto(UP), denominado Engage Students (ES) e financiado 

pela Comissão Europeia. Considera-se que este projeto constitui uma oportunidade de 

conhecer, visibilizar e promover práticas de responsabilidade social na comunidade 

académica e engajamento cívico. Mais, partindo da exploração do Service Learning 

(que aqui traduziremos para Aprendizagem em Serviço), o projeto reúne condições 

favoráveis para se perceber como a adoção desta estratégia favorece o 

desenvolvimento de habilidades e competências nos/as estudantes para atuarem em 

contexto comunitário. Esta dissertação desenvolve-se, assim, em torno dos contributos 

do Service Learning na educação e formação de jovens e adultos no ensino superior. 

Abordar este tema, partiu de um desejo pessoal de encetar pesquisas sobre as boas 

práticas do/no ensino superior e, o facto de ter surgido a possibilidade de integrar a 

equipa do projeto propiciou, adicionalmente, uma maior proximidade à temática e aos 

atores privilegiados do contexto. 

Neste estudo, abordar-se-á o papel da Universidade, seu contexto, missão e 

tendências atuais; logo mais adiante, trataremos de refletir sobre a responsabilidade 

social universitária (RSU) e, então, traremos nesta discussão autores relevantes que 

mostram, por um lado, que a RSU é uma realidade, hoje, das Universidades e que 

sugerem, por outro lado, a importância de articular essa realidade com práticas que 

melhor conduzam os/as seus estudantes para os desafios que os/as esperam. Assim, 

num segundo momento, este estudo dará conta da importância dos contextos de 

educação formal, não formal e informal, pois apesar de todo o desenvolvimento deste 

trabalho ocorrer num contexto de educação formal que é a Universidade do Porto (UP), 

no âmbito do projeto Engage Students, considerar-se-ão outros lugares onde ocorrem 

e são facilitadas aprendizagens relevantes para os/as estudantes.  

 Ainda que inserido no projeto-maior Engage Students, o estudo que aqui se 

apresenta tem como principal objetivo identificar os contributos desta aprendizagem 
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para os estudantes do ensino superior. Especificamente, colocamos em discussão: o 

que fazem os professores nesta ótica, como estão engajando seus/suas estudantes, o 

que podem ser práticas interessantes na UP a este respeito, quais são as contribuições 

da Aprendizagem em Serviço para toda comunidade académica,  e que impacto poderá 

ter no contexto do ensino superior.  Para dar resposta a estas questões, este estudo 

inclui entrevistas com docentes de sete unidades orgânicas da UP, envolvidos/as ou 

interessados/as no uso da Aprendizagem em Serviço e um grupo de discussão 

focalizada com estudantes do ensino superior. Os dados recolhidos são tratados por 

análise de conteúdo e discutidos no capítulo quatro desta dissertação. 

Consideramos que uma potencialidade deste estudo será a identificação e 

divulgação de boas práticas ou práticas interessantes que estão sendo desenvolvidas ou 

em vias de serem concretizadas no contexto do ensino superior. Como o cenário 

académico mundial é extremamente competitivo, importa resgatar esses valores e 

práticas que venham provocar um engajamento cívico, responsável e de valores para a 

comunidade académica e para a sociedade como um todo. 

 

O percurso da investigadora e a escolha do tema 

 

         O interesse em desenvolver uma investigação no âmbito do ensino superior surgiu 

mediante um percurso académico que a investigadora desta dissertação experimentava em 

outro contexto, sobretudo no aspeto pedagógico na educação superior brasileira.  Dessa 

forma, tendo a necessidade de aprender mais sobre as novas estratégias de ensino e 

aprendizagens que são utilizadas no ensino superior, surgiu a curiosidade em perceber as 

novas estratégias de ensino e aprendizagem desenvolvidas na educação superior no 

contexto europeu. Portanto, reconhecendo que a educação superior tem vivido muitas 

mudanças durante ao longo de vinte anos (Pedrosa  et e tal, 2017) e, cada vez mais existe 

uma necessidade de buscar novas ferramentas que facilitem e proporcionem um 

aprendizado mais significativo para os/as estudantes do ensino superior, optou-se por 

fazer esta investigação numa Universidade Pública em Portugal.  

        A problemática desta investigação resultou, naturalmente, de vários aspetos que o 

próprio Mestrado em Educação e Formação de Adultos proporcionou em termos de 

reflexão, sendo que um deles foi identificar e enfatizar a valorização das aprendizagens 
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não formais e informais neste contexto de educação formal que emerge o ensino superior.  

Sendo assim, quando o projeto Engage Students (ES) foi apresentado, a investigadora 

reconheceu que era interessante perceber as contribuições do tipo de aprendizagem que 

incorporava este projeto para a formação dos/as estudantes do ensino superior.  Tendo, 

pois, integrado a equipa do projeto, a entrada na Universidade do Porto (UP), 

particularmente para efeitos de recolha de dados, foi facilitada à investigadora, podendo 

realizar pesquisa junto de estudantes e docentes. 

       Assim, a pesquisa veio a ser incorporada no projeto em desenvolvimento na UP, o 

Engage Students (ES). Visto que era um projeto inovador na educação superior europeia 

e que também estava a ser disseminado, numa fase ainda inicial, para a comunidade 

académica da UP entendeu-se que a integração da investigadora no projeto permitiria, não 

apenas reforçar e apoiar o trabalho na equipa portuguesa, mas também facilitaria o 

desenvolvimento da sua própria pesquisa.  

       A pesquisa tomou uma viagem desafiante, iniciando por entrevistar um grupo de 

professores da UP com experiências e vivências já com a temática da Aprendizagem em 

Serviço. De seguida houve uma oportunidade de explorar um pouco mais essa realidade 

frequentando uma formação para aprimoramento desta aprendizagem no ensino superior, 

com um alguns dos professores já entrevistados, em Viena1 (Áustria). Isto foi importante 

para perceber também que, por mais que eles/as já tivessem relatado suas experiências, 

este momento trouxe para essa investigação um conjunto de novos saberes em contexto 

europeu, pois o evento decorreu junto aos parceiros do projeto originalmente de seis 

universidades europeias, incluindo a própria UP.  Sendo assim, no desenvolvimento deste 

trabalho inclui-se referências bibliográficas que fazem alusão a esta formação, 

inclusivamente um manual de práticas de Aprendizagem em Serviço no qual a própria 

investigadora também colaborou.  

     No segundo momento, a pesquisa voltou-se para o objetivo principal desta 

investigação que foi perceber na voz dos estudantes, os quais já tinham experimentado 

essa abordagem em algumas das aulas, ou unidades curriculares que articulou esse 

aprendizado, quais as contribuições da Aprendizagem em Serviço para formação deles. 

 
1 Formação realizada de 17-21 Fevereiro de 2020. Service Learning & Student Engagement Winter 

School – Teachers’ Training Week.  Universitat Wien. Em conjunto com parceiros das Universidades de 
Saipenza Universitá Di Roma,  Kaunas University of Technology, Universitatea Politehnica Din Bucuresti, 
University Dublin, Universidade do Porto. 
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Então, realizou-se um grupo focal com alguns desses estudantes onde foi discutido as 

linhas deste aprendizado, apresentando suas vantagens e seus riscos. O resultado desta 

discussão revelou apontamentos positivos no que se refere a importância de trazer este 

tema para discussão, visto que os próprios estudantes reforçaram o quanto as 

oportunidades de se aprender fora da sala de aula necessita ser refletida, discutida e 

reconhecida também como parte da formação académica.  

      Em torno desta investigação, outros temas também tomaram notoriedade e não 

poderia deixar passar; como a missão da própria Universidade, no que diz respeito à sua 

responsabilidade social, como também o ensino superior na sua dimensão política e 

emancipatória. Quanto ao próprio ambiente onde ocorre a aprendizagem, destacamos que 

a educação formal é o primeiro cenário que a teoria se desenvolve, por ser a formação 

inicial dos estudantes. Contudo, é na dimensão educativa não formal que a investigação 

ganha destaque, porque estão em perspectiva as novas formas de aprender; e pelo que se 

observa, falar de Aprendizagem em Serviço é estar também fora da sala de aula, em um 

espaço denominado comunidade e em serviço.  

 

 

Problemática de investigação 

 

      A construção da problemática incide sobre aquilo que foi uma pergunta inicial da 

investigadora sobre quais eram as metodologias de ensino adoptadas no ensino superior 

europeu. No entanto, a partir desta reflexão e que a questão de partida passou a ser 

formulada. Não é de hoje que o estudo sobre metodologias de ensino no ensino superior 

são frequentemente discutidas; e do lado de cá, desde a entrada do processo de Bolonha é 

que novas ferramentas pedagógicas têm sido incorporadas às instituições de ensino 

superior. Neste aspeto, as instituições de ensino superior (IES) europeias recentemente 

passaram por mudanças tanto no seu nível estrutural institucional quanto aos aspetos 

pedagógicos (Ramos et al, 2013). Tal mudança contribuiu para que as instituições 

começassem a se adaptar às novas exigências que o processo priorizava, sobretudo no que 

se refere ao processo de ensino aprendizagem. Sendo assim, percebendo essa realidade 

também, a investigadora preocupou-se em perceber exatamente sobre as metodologias 

pedagógicas que estavam em vigor.  
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       Com a entrada do processo de Bolonha nas IES,  a pedagogia proposta veio a centrar 

mais o ensino com foco no estudante (European Comission, 2009 cit in Ramos et al, 

2013). Assim, novas apostas tiveram que ser debatidas neste campo, sobretudo no que diz 

respeito às metodologias de ensino.  

       Sabemos que neste campo do ensino superior cada vez mais os recursos tecnológicos 

têm ganho centralidade, na perspectiva de diversificar o ensino, contribuindo  para o 

alcance de pesquisas mais elaboradas e dinâmicas de novas formas de aprender com as 

quais a própria sala de aula nem sempre consegue competir. Mas, não se pode pensar que 

com o avanço da educação tecnológica o espaço de sala de aula se estigue, muito pelo 

contrário, com isso cada vez mais tem que se pensar em novas estratégias para 

complementar a aprendizagem do/a aluno/a. E é neste sentido que,  para esta investigação, 

buscou-se estudar as novas estratégias que estão contidas na própria sala de aula que 

muitas das vezes passam sem ser observadas e podem ser um grande contributo para o 

desenvolvimento de competências interessantes para a formação do aluno/a. Portanto, este 

estudo prosseguiu em conhecer novas abordagens de ensino sobretudo esta que vamos 

abordar sobre a aprendizagem em serviço.  

       Sobre aprendizagem em serviço ou como encontramos na língua inglesa service 

learning,  constatou-se que ainda há pouca discussão sobre essa abordagem metodológica 

no contexto de países de língua portuguesa. Essa foi a razão pela qual para esta 

investigação foi necessário basear-se maioritariamente na literatura de países de língua 

estrangeira. Em termos de contribuição, identificamos que países como Canadá, entre 

outros aqui da Europa, já possuem experiências em desenvolver essa estratégia de 

aprendizado em suas Universidades, inclusive há ainda países que obedecem uma 

regulamentação política para implementar esse aprendizado em suas faculdades e cursos, 

como é o caso da Irlanda. Desse modo, uma parte dos contributos teóricos desta 

investigação foi desenvolvido mediante a literatura baseada nesta influência que, também, 

foi importante para reconhecer a necessidade de investigar mais sobre o tema e trazer para 

o contexto português.  

        Em termos teóricos, nesta investigação, encontramos também algumas abordagens 

que se assemelham a aprendizagem em serviço, o qual será melhor compreendido no 

capítulo dois, como sejam  as atividades de voluntariado, os estágios, etc. Sobre essas 

ainda identificamos na literatura de língua portuguesa alguns estudos iniciais sobre o seu 

potencial no que respeita às aprendizagens não formais e, sobretudo, às contribuições para 
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formação dos/as estudantes do ensino superior.  

     No entanto, também notou-se que as políticas da Comissão Europeia visam promover 

uma aprendizagem de qualidade. Conforme as recomendações do Conselho de 22 de maio 

de 2018 sobre as competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida  (2018), 

é primordial promover o desenvolvimento de competências sendo um dos objetivos do 

espaço europeu da educação (2018). 

Neste sentido, verifica-se que cada vez mais surge a necessidade de implementar 

estratégias de ensino diversificadas. Vale salientar que, segundo as recomendações da 

Agenda Europeia (2019),  as novas formas de aprendizado precisam ser exploradas, visto 

que a sociedade está cada vez mais dinâmica, em constante avanço tecnológico, 

acompanhadas por diversas alterações políticas, económicas e sociais. Sendo assim, faz 

se necessário apresentar essa investigação para a comunidade científica e académica em 

Portugal, porque é uma possibilidade de dar resposta a essa perspectiva idealizada pela 

Comissão Europeia, no intuito de acrescentar conhecimento e permitir a divulgação e 

abertura desse espaço que é o ensino superior para implementar novas formas de 

aprendizado.  

      Sendo o campo da educação e formação de adultos marcado por mudanças, vale a 

pena pensar o contributo desta metodologia. Com efeito, este estudo visa contribuir para 

potencializar e trazer novas pesquisas para este campo da educação de jovens e adultos 

que frequentam o ensino superior. E neste contexto, tratamos de dar um novo olhar para 

formação de adultos, pois em muitos estudos ainda reforçam questões sobre literacia e 

adultos poucos escolarizados. Para esta investigação, trataremos de abordar o sujeito 

adulto como define Barbosa (2004)  na sua visão crítica como: “considerando que os 

indivíduos, adultos, tendo já ultrapassado as fases de desenvolvimento, adquiriram 

experiências que lhes permitem uma postura perante a realidade e que são portadores de 

histórias singulares e pessoais, que determinam, na maioria das vezes, as suas opções” 

(Barbosa, 2004 p.30). Assim, nesta perspectiva de visão crítica da educação de adultos 

defendida por Barbosa (2004), consideraremos nesta investigação que este/a estudante de 

que estamos a falar é um sujeito adulto que já possui uma trajetória de vida que sabe 

refletir sobre sua realidade e tem capacidade de analisar sobre ela.  
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1. Apresentação do Projeto Engage Students  
 

         O projeto Engage Students (ES) é um projeto Europeu que está em desenvolvimento 

em seis universidades europeias, sendo financiado pela Comissão Europeia no âmbito do 

programa Erasmus+. A Universidade do Porto (UP) faz parte desse projeto e sua 

coordenação está sob responsabilidade de uma investigadora do Centro de Investigação 

e Intervenção Educativas (CIIE2). da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade do Porto (FPCEUP). Como coordenador geral deste projeto está um 

responsável que pertence à Universidade de Bucareste, na Romênia. O projeto iniciou em 

novembro de dois mil e dezoito e tem duração de trinta e seis meses. Este projeto tem 

consórcio com a Universidade de Dublin, Universidade Politécnica de Bucareste, na 

Roménia, Universidade Kaunas da Lituânia, Universidade Degli Studi Roma, Itália, 

Universidade da Áustria, Viena e a Universidade do Porto, na qual esta pesquisa se insere 

(CIIE). 

          Conforme o resumo apresentado na página eletrónica do CIIE, o projeto ES tem 

como objetivo geral “fortalecer a dimensão social da educação superior”1, buscando a 

promoção de práticas de Aprendizagem em Serviço numa abordagem estruturada 

pedagogicamente. Observa-se que este projeto busca levar para educação superior uma 

dinâmica envolvente com a participação de professores/as e estudantes em um contexto 

de parcerias com as comunidades locais.  Ainda, de acordo com a informação contida no 

sítio do próprio projeto, este projeto “concentra-se na responsabilidade social das 

instituições de ensino superior, quer ao nível dos estudantes e professores3” (Engage 

Students, 2020). O projeto também coloca em questão que a experiência extracurricular  

é uma oportunidade de aprimorar as habilidades transversais dos/as alunos/as preparando-

os/as melhor para uma melhor saída profissional.  Destaca-se também que a essência deste 

aprendizado está na relação ativa dos/as alunos/as com a comunidade percebendo as suas 

necessidades e de alguma forma intencionalizar isto em espaços criados para refletir sobre 

essas experiências.  

 
2 Informação retirada do Centro de Investigação e Intervenção Educativas (CIIE) do site da Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Consultado em Junho de 2019. 

3 Retirado do site http://engagestudents.dcae.pub.ro/project-overview-2/ Consultado em 20 Outubro 
2019. 

http://engagestudents.dcae.pub.ro/project-overview-2/
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Segundo Rigo et al. (2018), tendo em vista que nos tempos atuais, urge a 

necessidade de se trabalhar nos/as estudantes habilidades e competências para promover 

seu pleno desenvolvimento acadêmico e profissional, muitos são os esforços conjuntos 

que se têm levantado no meio acadêmico, entre educadores/as, pesquisadores/as e 

agências governamentais.  E isto tem suscitado cada vez mais interesse no Ensino 

Superior. Ao observar o projeto ES, pode-se constatar isto, pois o projeto busca contribuir 

para o desenvolvimento pessoal e profissional dos/as estudantes e reforça também a 

necessidade de promover a cidadania crítica e engajada dos/as mesmos/as (CIIE). 

            Rigo et al. (2018) vão salientar que essas ações são planos permeados pela 

inovação “para que os indivíduos possam aprender a pensar e agir de maneira integrada 

levando em conta as interconexões e inter-relações entre ideias, problemas e soluções” 

(Rigo et al, 2018, p. 14). Para tanto, ainda os autores consideram que são ações 

necessárias porque provocam o “senso de maturidade e responsabilidade moral e 

intelectual à luz de experiências e objetivos pessoais, sociais e educacionais, buscando 

prever o que pode ser necessário para o futuro, ou como as ações tomadas hoje podem ter 

consequências no futuro” (Rigo et al., 2018 p. 14). O que se pode perceber também na 

visão desses autores é que as instituições de ensino, neste caso no nosso contexto 

universidades, precisam estar engajadas a inovar suas práticas pedagógicas e que é 

interessante para que tais mudanças aconteçam. Contudo eles ainda consideram que a 

“educação para este milênio deve oportunizar formas distintas de ensinar e aprender para 

que os estudantes possam capacitar-se de forma a encontrar seu papel na sociedade e no 

mundo do trabalho” (Rigo et al., 2018, p 14). Assim, encontramos no projeto ES essas 

vantagens, pois os/as estudantes que estarão envolvidos/as em tais práticas, como relatado 

no resumo do projeto (CIIE), desenvolverão práticas de trabalho confrontados com os 

desafios do mundo real. 

Mais uma vez, vale considerar o que aponta Rigo et al. (2018, p. 14) que, por certo, 

“engajar-se com propósito, vem se tornando um dos maiores diferenciais competitivos da 

atualidade, e um dos maiores desafios interdisciplinares, quer para professores, quer para 

as instituições de ensino”. A forma que a UP vem desenvolvendo e ampliando essas 

oportunidades são verificadas por meio dos seus projetos desenvolvidos, como no caso 

deste estudo o ES. No disposto deste projeto, consideramos que, o objetivo dele é 

envolver seus/suas estudantes e comunidades acadêmicas em práticas comunitárias que 
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favoreçam o pleno envolvimento local, sobretudo social, contribuindo com as teorias e 

vivências experimentadas em sala de aula. Portanto, considera-se que a Universidade está 

a implementar o que referem Rigo e colaboradores (2018) “o engagement acadêmico, que 

é nada mais que um dispositivo para descrever comportamentos e atitudes fundamentais 

para uma experiência de aprendizado envolvendo (tempo, energia e recursos) que os 

estudantes dedicam às atividades para melhorar sua aprendizagem” (Rigo et al, 2018 p 

17). 

Ainda conforme apresentado no projeto ES, em muitos países europeus isto já é uma 

realidade, mesmo que recente já aparece nos currículos das universidades como sistema 

de crédito. Portanto, o projeto reforça que “a responsabilidade social dos alunos deve ser 

promovida através da integração dos currículos”4 (Engage Students, 2020), considerando-

seabordagens mais específicas como a aprendizagem em serviço e também outras 

abordagens como a aprendizagem baseada em projetos e ensino em torno da pesquisa-

ação. Para isto, também o projeto considera relevante capacitar os/as professores/as para 

incorporar essas atividades nos seus cursos. Assim, neste sentido o projeto ES tem como 

objetivo geral “capacitar a dimensão do ensino superior, aumentando sua relevância para 

sociedade, incorporando o Aprendizagem em Serviço como uma abordagem pedagógica 

comum na prática de ensino e pesquisa” (Engage Students, 2020). 

O projeto também visa atingir objetivos mais específicos como explorar a 

metodologia de aprendizagem em serviço de outros formas de aprendizado relacionados 

à comunidade, busca desenvolver um material metodológico que auxilie o professor e, 

também, construir junto com as instituições de ensino superior parceiras um conjunto de 

conhecimentos críticos e recursos para promover o uso desta metodologia de 

aprendizagem  com os/as alunos/as junto à comunidade. Portanto, esses  os objetivos 

específicos se dividem em três níveis: ao nível de estudantes, de professores e da 

comunidade.  No entanto, para os/as estudantes, o projeto prevê que os/as mesmos/as 

possam adquirir a capacidade de resolver problemas complexos, senso de 

responsabilidade e engajamento. Neste sentido, o projeto corresponde ao conceito de 

aprendizagem experimental de David Kolb (1984), que considera que os/as alunos/as, 

para serem eficazes,  necessitam de quatro diferentes tipos de habilidades, sendo:  

 
4 Retirado do site : http://engagestudents.dcae.pub.ro/project-overview-2/ Consultado em 15 de 
Outubro 2019. 
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“concrete experience abilities (CE), reflective observation abilities (RO), abstract 

conceptualization abilities (AC) and active experimentation (AE)” (Kolb, 1984, p 30). Ou 

seja,  o projeto tem  mesmo essa característica de colocar os/as estudantes em ação  

confrontado-os com a teoria e prática. Do mesmo modo, para os/as professores/as, o 

projeto tende a dar essa orientação de implementar novas estratégias de ensino que possa 

engajar os estudantes de forma que possam intervir na comunidade na busca de soluções 

para os problemas enfrentados munidos de um conjunto de conhecimentos teóricos. E, 

por último, o objetivo específico deste projeto se refere às próprias comunidades, que são 

consideradas neste estudo partes interessadas. As comunidades não só são beneficiadas 

como também, através da perspetiva que este projeto assume, se reconhece que devem 

serem enxergadas pelo meio académico e proporcionadas oportunidades de lhes dar voz.  

 

 

 

 

2.  Universidade: Missão e contexto em perspetiva 

 

       O campo universitário por princípio é um lugar favorável para o desenvolvimento de 

pesquisas, pois como apontam os estudos de Gasset et al. (2003), a Universidade é o local 

onde se recebem instruções superiores, ou seja, é uma informação elevada se comparada 

aos outros níveis de ensino.  Ainda, segundo esses autores, o que define esse 

conhecimento superior está relacionado a produção científica e a preparação de 

investigadores, como também o ensino das profissões intelectuais, associando-se assim, 

a Universidade ao ensino superior. 

       Neste sentido, Ribeiro e Magalhães (2014, p. 135) consideram que a educação 

promovida na Universidade, também considerada superior “gera capital cultural e social 

por meio de suas ações de ensino, pesquisa e extensão, sob perspectiva de gestão 

socialmente responsável”. Desse modo, enquadramos o ensino superior num cenário 

movido de constantes desafios e mudanças. A este respeito, encontramos na literatura 

argumentos que reforçam que a missão da Universidade evoluiu com passar dos anos, 

não apenas preocupando-se com um sistema de educação voltado para as elites, mas 
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sobretudo pautado por uma mudança que concorreu para a sua diversificação de ensino, 

incluindo o sistema de ensino binário (Pedrosa et al., 2005). 

      Entretanto, os autores (2005) ressaltam que, conforme a missão da Universidade foi 

evoluindo, outras questões começaram a fazer parte da estrutura da missão do ensino 

superior de entre elas: “investigação fundamenta, inserida em redes internacionais de 

excelência; investigação aplicada e serviços avançados à comunidade, que garantam 

transferência de conhecimento” (Pedrosa et al., 2005  p. 51). Assim, considerando que o 

estudo será desenvolvido em uma Universidade Portuguesa, no contexto de um projeto 

que é Europeu, importa ainda reforçar os conceitos que os autores acima supracitados 

reforçam quanto à questão da missão das Universidades portuguesas.  

É missão fundamental das universidade portuguesas, como acontece nos 

países mais desenvolvidos, proporcionar educação e formação superior, 

bem como formar investigadores, docentes do ensino superior e outros 

quadros de profissões que usam intensivamente o conhecimento mais 

avançado, bem como serem uma reserva de cultura, de conhecimento 

erudito, de debate e pensamento livres e independentes (Pedrosa et al., 

2005, p.52). 

 

 

          A este respeito, confirmam Menezes et al. (2018) que o espaço da Universidade é 

também privilegiado para se pôr em ação a investigação e o ensino. Porém, Menezes e 

colaboradores (2018) consideram que a forma como a visão de investigação e ensino que 

a Universidade irá se consolidar não ocorre da mesma forma em outras Universid ades, 

porque isso também varia conforme os ciclos de estudos.  Outra característica relevante 

no que se refere à Universidade reside no facto de “a universidade também [ser] uma 

comunidade social”, ou seja, um lugar provido de relações com pessoas de diferentes 

culturas, origens e experiências diversas. Ainda enquanto comunidade, a Universidade 

também ocupa um lugar político e econômico, pois é nela que é depositada a expectativa 

de dar respostas à economia local e ao próprio país; já quanto comunidade política, ela é 

seguida de leis que a regulam (Menezes et al., 2018, p. 396). 

        Segundo Pedrosa et al. (2005, p. 52) “na União Europeia encontramos diversidade 

e diferenciação nos sistemas de ensino superior...”. Portanto, em uma rede de 

universidades europeias vigora a missão de “desenvolver investigação de qualidade 

internacionalmente reconhecida”. Assim, neste sentido, caberá à universidade a 
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responsabilidade pela formação nos elevados níveis de pesquisa e ensino, tornando “o 

conhecimento mais avançado e as competências que só é possível promover pela 

convivência e o intercâmbio com os ambientes onde ele é gerado” (Pedrosa et al, 2005 p. 

53). 

          Ainda a este respeito, segundo Pedrosa et al. (2005, p. 53), as tendências da 

atualidade começam a definir um novo contexto e necessidades diferentes para a 

Universidade. Conforme aponta Rigo et al (2018, p. 13), “o cenário mundial tem 

suscitado debates exponenciais sobre a necessidade de desenvolver competências e 

habilidades inerentes aos diversos campos de atuação”. Deste modo, percebe-se que a 

Universidade precisa se adequar às novas exigências da modernidade.  Não é sem razão 

que o documento The future of education and skills 2030 (OECD, 2018) constitui uma 

importante orientação para explorar formas ajustadas de promover competências que, 

hoje, os estudantes necessitam de adquirir e desenvolver para enfrentar os desafios do 

cenário futuro. Neste mesmo documento afirma-se que a educação precisa preparar os 

estudantes além do mundo do trabalho mas,  necessariamente,  preparar os/as alunos/as 

com as “habilidades necessárias para se tornarem cidadãos ativos, responsáveis e 

engajados” (OECD, 2018 p, 4). 

         Portanto, tendo em conta essas preocupações, é necessário que, além dos esforços 

com pesquisa e extensão, a Universidade na sua dimensão de responsabilidade social 

universitária (RSU) possa “desenvolver mentes humanas proativas para o pleno exercício 

da cidadania, através de ações criativas capazes de construir sociedades socialmente 

responsáveis e economicamente sustentáveis” (Ribeiro & Magalhães, 2014). Neste 

sentido, consideramos que a Universidade, além de prover conhecimento, desempenha 

um papel interessante porque colabora para que seus estudantes percebam que o 

aprendizado se estende para outras esferas da sua vida e que os conceitos podem ser 

aplicados fora do ambiente da instituição.  

       Sendo assim, compreendemos que a Universidade responde ao quesito de nível 

superior, quando engloba todas essas questões sobretudo no que diz respeito à preparação 

de seus/suas estudantes para o pleno exercício da cidadania, não só atendendo à prod ução 

do saber científico e tecnológico, mas aplicando atividade de pesquisa “voltada para a 

resolução de problemas e para dar respostas às demandas da comunidade” (Ribeiro & 

Magalhães, 2014, p. 138). 
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       Enquanto contexto de estudo, a UP já participou em alguns projetos europeus 

envolvendo a temática de responsabilidade social e pelo que consta nos estudos de 

Menezes et al (2018), esses projetos visavam beneficiar toda comunidade acadêmica e 

seus estudantes, permitindo que estivessem envolvidos em ações de promoção e 

fortalecimento de relações entre universidades e suas comunidades locais.  No entanto, 

Menezes et al (2018) consideram que a implementação desses projetos na U.P, e outras 

universidades que também fazem parte dos projetos financiados pela União Europeia, 

“revelou o potencial dos projetos de serviço comunitário, mas também a importância de 

serem prolongados no tempo de beneficiarem de supervisão e invest igação aprofundada.” 

Neste sentido, vale destacar que, embora sejam projetos interessantes em termos de 

desenvolvimento local, contribuindo para uma melhor formação dos estudantes, estes 

projetos necessitam ser avaliados, acompanhados e mais aproveitados em pesquisas 

(Menezes et al., 2018). 

 

 

 

 

2..1 A democratização do Ensino Superior em Portugal  

 

       O ensino superior em Portugal veio a sofrer uma reforma a partir de 1973, 

apresentado pelo ministro da Educação da época, Veiga Simão, que instaurou o sistema 

de “ensino binário”, conhecido por diversificar o ensino em Universidades e politécnicos 

(Amaral et al., 2002). No entanto, foi a partir de 1974 que houve a expansão do ensino 

superior público (Pedrosa et al., 2017).  

      Com a democratização, que Pascueiro (2009, p.33) considera um “valor social e 

político e/ou enquanto processo”, a entrada no ensino superior se tornou mais acessível a 

novos públicos. Contudo, no ensino superior ainda prevalece “um mecanismo de 

redistribuição de posicionamentos económicos e simbólicos. Isto é, as escolhas dos 

alunos pelas instituições e pelos cursos traduzem estratégias de classe: de manutenção ou 

de promoção social” (ibidem). Sendo assim, quando os alunos escolhem um politécnico 

considerando um direcionamento mais específico e atendendo às características da 

formação de um ensino profissional técnico, ao passo que quando optam pela 
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universidade admitem que possui um outro percurso de natureza mais académica 

científica. E para tanto, segundo Urbano (2011) e Torgal (2012) cit in Pedrosa et al. 

(2017), “a distinção feita com base na ligação do setor politécnico às respetivas 

comunidades locais e regionais e à natureza profissionalizante das suas formações tem 

sido objeto de análise e discussão, referindo-se desvios nas missões específicas dos 

setores universitário e politécnico”. 

      A democratização do ensino superior pode ser entendida enquanto processo e é 

precisamente a razão pela qual Pascueiro (2009) defende que existem duas visões. A 

primeira é no sentido da visão optimista, onde “o acesso ao ensino superior é uma 

realidade portuguesa”, ou seja, atende a uma camada da sociedade que não tinha muita 

visibilidade no sistema. E a segunda diz respeito à visão pessimista, considerando que 

este processo de democratização ainda não é expressivo, pois continua a reproduzir 

desigualdades sociais. Neste sentido, a autora coloca em perspectiva a origem social do 

aluno/a, considerando que “estes são sancionados no valor simbólico dos diplomas 

atribuídos e nas instituições de ensino que frequentam, ou seja, as licenciaturas e as 

instituições de ensino não têm o mesmo valor simbólico para a sociedade, e 

principalmente para o mercado de trabalho” (Pascueiro, 2009, p.34).  

       Do mesmo modo, pensando na diversificação das formas de ensino superior, com o 

processo de Bolonha, as instituições tiveram que adaptar-se a novas estruturas. Com isso, 

David e Abreu (2009) salientam que começaram a surgir nas faculdades novas categorias 

de estudantes, jovens que começaram a recorrer “à combinação simultânea dos estudos 

de nível superior com a actividade profissional; e adultos que iniciam os estudos 

superiores, anos após terem concluído o ensino secundário” (David, 1995 cit in David & 

Abreu 2009, p. 3). Dessa forma, as universidades foram tomando novas configurações, 

quer seja com a chegada dos novos estudantes, quer seja também com a implementação 

de um novo sistema académico que, segundo Lopes e Menezes (2016) permite a abertura 

de um sistema de crédito como também a aplicação de novas metodologias de ensino 

voltadas para os/as estudantes com um conjunto de novas competências a desenvolver no 

ensino superior. 

      Sendo assim, com essas mudanças ocorridas no ensino superior, em Portugal, foi 

necessário também buscar estratégias inovadoras, novas metodologias de ensino 

aprendizagem e adaptações a essa realidade que o processo de Bolonha veio a fixar. 

Portanto, a temática da investigação em estudo é condizente com essa proposta que se 
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instaurou não só em Portugal, mas em contexto europeu e veio a modificar o sistema de 

ensino, com implicações também ao nível das relações interculturais e continentais.  

 

 

2.2 Responsabilidade Social Universitária na Universidade do Porto 

 

     Considerando que a Universidade do Porto é o campo onde decorreu esta investigação, 

importa reforçar alguns projetos interessantes que já ocorreram, bem como outros em 

andamento e que têm íntima relação com a responsabilidade social universitária.  A este 

respeito, importa salientar, como aliás mostram Menezes et al. (2018), que a maioria 

destes projetos são financiados pela União Europeia e envolvem outras universidades da 

comunidade Europeia. Isto é interessante, pois revela sintonia entre pares, e reforça o 

comprometimento social e cooperativo na colaboração de parcerias institucionais.  

      De acordo com o projeto University Social Responsibility in Europe (EU-USR, 

2019), um projeto criado para atender a prioridade política da Comissão Europeia, neste 

sentido para desenvolver uma estratégia comum de responsabilidade social nas 

universidades europeias, encontramos uma breve definição que se aplica ao contexto. 

Consideramos, pois, que, em linhas gerais, a responsabilidade social universitária parte 

desta estratégia dirigida pelo projeto USR, que nada mais implica senão às 

“responsabilidades de uma universidade europeia” (EU- USR, 2019).  

    Nestes projetos aplicados ao contexto da UP e que se relacionam com a 

responsabilidade social universitária, percebe-se que, parte do que é descrito sobre o 

propósito do documento EU- USR e que inclui “promover e encorajar estudantes e os 

demais interessados da comunidade acadêmica para que desenvolvam atitudes 

compatíveis com a justiça social, igualdade, democracia participativa, responsabilidade 

social e sustentabilidade” (EU- USR, 2019), está sendo aplicado e praticado em alguns 

projetos da UP.  Conforme visto no estudo de Menezes et al. (2018),  algumas dessas 

aplicações versam, precisamente, o desenvolvimento da Aprendizagem em Serviço e isto 

é muito benéfico, visto que envolve toda comunidade acadêmica a relacionar áreas do 

saber que podem contribuir para solucionar problemas das comunidades locais e envolver 

seus estudantes nessas práticas (Menezes et al.., 2018). Tal como visto, é de se 

complementar que essa abordagem, sendo aplicada no contexto da universidade, é uma 
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forma de obter uma relação entre universidades com as suas comunidades locais 

(Menezes et al., 2018). 

        Assim, compreendendo que a prática de responsabilidade social universitária é uma 

realidade nas universidades europeias e, também não deixa de ser uma proposta política, 

importa reconhecer que  visa promover o relacionamento dos estudantes com ambientes 

que saltam do contexto formal de educação.  

 

 

 

2.3 O Ensino Superior e a Educação Formal, não formal e informal  

 

      No decorrer de conteúdos e conceitos em debate ao longo do Mestrado em Educação 

e Formação de Adultos vimos que estudar a educação de adultos é sobretudo reconhecer 

que os saberes externos a sala de aula devem ser aproveitados e refletidos. Com efeito, 

nesta investigação buscou-se realizar um estudo no contexto do ensino superior e explorar 

o campo das  aprendizagens formais,  não formais e informais que são incontornáveis 

neste trabalho.  

         Em suma, como estamos a falar sobre educação, no aspeto geral, reconhecemos que 

a educação não se extingue apenas a sala de aula, ao ambiente formal comumente 

conhecido como escola e instituições educativas. De facto, esses são os espaços comuns 

mais conhecidos onde ocorrem as aprendizagens. Todavia,  segundo Palhares (2014, p. 

52)  “um dos lugares-comuns mais naturalizado é de que a educação não se restringe à 

escola e que flui, de forma mais significativa, de experiências e inserções na vida 

quotidiana, com maior ou menor grau de formalização”. Portanto, nesta ideia o autor 

também sustenta que aquilo que ainda se pensa sobre educação está muito caracterizado 

na reflexão da sociedade sobre “pôr à prova os saberes escolares” (Palhares, 2014,p.52)  

E assim, neste sentido, que propomos a realizar a investigação no âmbito do ensino 

superior não deixando de considerar o ensino formal essencial para formação, mas 

também levar em conta as aprendizagens que ocorrem fora dos muros da universidade. 

        Para Alves (2014, p. 117) “as dimensões não-formal e informal em educação 

permaneceram durante bastante tempo largamente invisíveis, o que pode ser explorado 

pela preponderância da forma escolar de educação que marca as sociedades moderna e 
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contemporânea”. No entanto, foi, segundo a autora, a partir da metade do século XX que 

essas aprendizagens tomaram visibilidade. Assim, durante os anos 2000 veio a crescer 

um novo interesse e valorização das aprendizagens não formal e informal em educação 

(Alves, 2014). Isto nos mostra que a partir deste momento houve uma atenção particular 

para as aprendizagens ocorridas em vários contextos que não necessariamente o formal, 

escolar. 

     Ainda no âmbito do ensino superior que estamos a investigar, considera-se , conforme 

salienta Alves (2014), no interior de espaços que são designados situações de educação 

formal identificam-se também oportunidades interessantes de práticas de educação não 

formal e informal. Desta forma, procuramos acordar as aprendizagens estabelecidas neste 

ensino e explorar realidades ainda pouco investigadas como essas que são aprendizagens 

onde os/as alunos/as muitas das vezes já possuem e querem explorar, mas não sabem 

como relacionar com os estudos académicos.  

     Então, para efeitos de esclarecimentos quanto à distinção de aprendizagens considera-

se aprendizagem formal aquela que defendida por Rogers (2004) cit in Alves (2014) que 

é institucionalizada que acontece de forma cronológica, seguida sequencialmente, 

hierarquizada e estruturada, já a aprendizagem não-formal é qualquer atividade que vise 

aprendizagens específicas que acontece fora dessa estrutura formal que alcança tanto 

adultos quanto crianças; e por último a aprendizagem informal são aquelas que ocorrem 

ao longo da vida sendo de natureza “não organizada e não sistemática” (Alves, 2014, 

p.118) tendo sequência em toda vida de um sujeito. 

     Assim, considerando essas distinções e compreendendo o sentido de as considerar no 

contextodesta investigação, o que será mais aprofundado nos próximos capítulos é 

exatamente essa relação da aprendizagem formal que conjugada com a não formal e 

informal virá a ser um somatório positivo na vida dos estudantes e da comunidade 

académica como um todo. Esse tipo de estudo ainda é muito limitado, pois quando se 

procuraram por estudos teóricos aprofundados na área sobre essa relação, constatou-se 

que ainda sao escassos.  

 

       Uma outra relação que podemos destacar neste estudo é a importância da andragogia. 

Ou seja, como consideraremos os/as estudantes do ensino superior jovens e adultos, é 

válido reforçar o que Imaginário & Castro  (2011, p. 68) admitem ser “a arte e ciência de 

ajudar os adultos a aprender”. E, portanto, consideraremos no contexto deste trabalho as 
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aprendizagens formais que são ministradas na Universidade e o potencial para promover 

essa arte junto de jovens e adultos.  É necessário levar em consideração que os/as 

estudantes do ensino superior são adultos que já assumem muitas responsabilidades, por 

isso enfatizamos que as ações de educação e formação de adultos visam trabalhar também 

“a orientação para a aprendizagem autodirigida” (Imaginário & Castro, 2011, p. 69).  

        No tocante à relação das aprendizagens não formais e informais, visto que 

considerando a função da responsabilidade social universitária, faz todo sentido que vise 

realmente envolver os/as estudantes em práticas do contexto real.  Por esse motivo, 

salientamos as contribuições de Ribeiro e Magalhães (2014, p. 141) sobre a 

responsabilidade social universitária, no sentido de afirmar que a universidade deve estar 

pronta para “preparar os/as estudantes no desenvolvimento da consciência crítica sobre o 

mundo no qual habitam e auxiliá-los/as a melhor antecipar, articular e dar vida a processos 

alternativos para construção de sociedades melhores”. Os autores, com isso, percebem 

também que é necessário que a Universidade esteja mais comprometida com questões 

éticas e envolva seus/suas estudantes em experiências de voluntariado com a comunidade.  

        Neste sentido, procuraremos identificar como dar respostas às questões locais, razão 

pela qual o estudo também incide sobre as aprendizagens não formais e informais.  

Conforme apontado por Imaginário e Castro (2011), o cenário da aprendizagem de 

adultos vem sendo estudado desde meados dos anos 70 por grandes organizações como a 

OCDE e a UNESCO, tendo como desenvolvido fundamentalmente uma proposta de novo 

modelo de educação. Mediante isto, foi apontado que, diante de algumas designações 

lançadas, esse novo modelo proposto buscava melhorar as práticas educativas no sentido 

de promover novas propostas as aprendizagens formais e informais, de forma a:  

“desenvolver o potencial educativo fora do sistema de ensino, através de uma articulação 

mais efectiva entre o espaço escolar, o local de trabalho e a comunidade”, “aumentar a 

motivação para aprender no conjunto da população, tornando os homens e as mulheres os 

agentes da sua própria educação” (Imaginário & Castro, 2011, p 88).  

     Contudo, considerando ainda Imaginário & Castro  (2011, p. 90), podemos dizer que 

a educação de adultos é vista como um conjunto de processos de aprendizagem, seja ela 

formal, não formal e informal. Deste modo, todos/as os/as adultos/as que estejam 

envolvidos em algum processo de aprendizagem têm uma missão importante na 

sociedade, porque ao adquirirem novos conhecimentos e aprimorarem novas 

qualificações profissionais isto os “...reorienta de modo a satisfazerem as suas próprias 
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necessidades e as da sociedade” (Imaginário & Castro, 2011, p. 90). Assim, trataremos 

de abordar essas aprendizagens enfatizando que são interessantes neste contexto e que 

são necessárias, pois como vimos os estudantes do ensino superior necessitam 

compreender que, além da formação adquirida, existe um importante papel social a ser 

cumprido. Significa isto que relacionar as aprendizagens de sala de aula em contextos 

reais, envolvendo a comunidade local, poderá trazer uma aprendizagem muito mais 

significativa para os/as estudantes, admitindo que terá também um impacto relevante para 

a Universidade e sua comunidade académica. 

 

 

 

2.4  O Ensino Superior e a Aprendizagem em Serviço 

 

         A Aprendizagem em Serviço tem vindo a crescer no ensino superior, conforme 

apontam os autores (Hurd, 2006; Butin 2005).  E este é um caminho interessante a ser 

feito,  porque alunos/as engajados, engajam comunidades; e comunidades engajadas 

colaboram com o desenvolvimento local e cooperam para agregar novas pesquisas para 

as universidades.  Com efeito, observa-se que , “o crescimento da Aprendizagem em 

Serviço está relacionado à maneira como ambos ajudam os alunos a alcançar objetivos 

pessoais e académicos, e atende a objetivos institucionais mais amplos de engajamento 

cívico para estudantes e divulgação às comunidades” (Campos, 2000, cit in Hurd 2006). 

Ainda com uma natureza pedagógica, a Aprendizagem em Serviço está relacionada com 

uma concepção de aprendizagem que é definida como um processo social e que envolve 

o diálogo, desde o professor aluno e comunidade. Assim, como visto pela pedagogia 

Freireana  o pensamento crítico advém do diálogo (Freire, 1987).    

         Ainda sobre Aprendizagem em Serviço, pode-se dizer que existem muitas vertentes 

que orientam  o serviço para uma ação pedagógica que visa a relação com o outro, sendo 

a comunidade, professor/a e aluno/a.  Também fica evidente que o papel da 

Aprendizagem em Serviço nas Universidades segue um princípio fundamental que é 

alcançar um dos objetivos académicos que é a responsabilidade social das universidades. 
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Ou seja, espera-se que tenha efeito significativo na vida acadêmica e pessoal dos/as 

estudantes, fazendo com que, por esse aprendizado, eles/as tenham maior 

responsabilidade cívica e social. Por outro lado, esta metodologia apresenta novos 

desafios para as próprias instituições, pois tem que concentrar esforços para alinhar o 

corpo docente para este fim e promover  novas dinâmicas nos planos dos seus cursos. 

Todos/as são beneficiados com essa metodologia, em especial as comunidades, que 

também ganham visibilidade e espaço para se desenvolverem e ainda são apoiadas por 

um corpo de conhecimentos capacitados. 

     O que se pode constatar desta metodologia é que este é um modelo de pedagogia crítica 

(Butim, 2005), porque é construído dentro de um espaço democrático e passível de criar 

condições para explorar o senso de cidadania nas comunidades, entre pares e entre 

instituições e pessoas de forma geral. O senso cívico é muito presente nesta metodologia, 

o que faz com que seja fundamental ser explorada no ensino superior e ainda ser 

intencionalizada nos currículos e nas atividades de docência.  Por esse lado, observa-se 

na literatura também que o filósofo John Dewey (Westbrook, 2010) já mostrava a 

importância da relação teoria e prática, e nos seus discursos estava presente  que era 

necessário levar em consideração os temas de estudo com a experiência, com o 

conhecimento empírico. Mais ainda, o filósofo levava em consideração as aprendizagens 

informais, ou seja, o conhecimento acumulado que os/as alunos/as já carregavam.  De 

acordo com Dewey (Dewey cit in Westbrook 2010, p.19) “as pessoas conseguem realizar -

se, utilizando seus talentos peculiares, a fim de contribuir para o bem estar da sua 

comunidade”. O filósofo contribuiu significativamente para educação ao meados do 

século XX (Westbrook, 2010), deu uma ênfase muito grande sobre a valorização das 

experiências no campo educacional e afirmava que as instituições de ensino deveriam 

fomentar o espírito social e cooperativo. Em  defesa de uma pedagogia pragmática, 

Dewey enfatizava a importância de desenvolver um espírito democrático nas escolas e ter 

como atividade fundamental o envolvimento com a comunidade, pois para ele era 

essencial a escola cumprir sua função social.  

    Nesta linha, Brigle e Hatcher (1999, p. 1) enfatizam também que só trabalhar a 

aquisição de conhecimento não é suficiente para desenvolver  habilidades intelectuais e 

advogam que, para além disso, espera-se que o sistema de ensino estimule o desejo e 

capacidade para aprendizagem ao longo da vida e ative as competências necessárias com 
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vista a promover a participação democrática dos/as alunos/as. Mais, consideram que, se 

porventura as instituições de ensino não estiverem a trabalhar para isso, estão falhando 

no seu papel. A este respeito, alguns desafios foram propostos ao longo dos anos para as 

instituições de ensino incorporarem tipos de estratégia de aprendizado visando a 

preparação dos/as alunos/as não somente através de conteúdos, mas através de novos 

métodos de ensino.  

 

3. Aprendizagem em Serviço: definições em perspetiva 
 

Encontramos na literatura poucas definições para Aprendizagem em Serviço 

traduzida na língua portuguesa, no entanto em outros contextos e sobretudo em língua 

inglesa, há diversos/as autores/as que trabalham essa temática. No entanto, optou-se nesta 

investigação por traduzir o  service learning por aprendizagem em serviço, pois foi o 

termo que a investigadora e a equipa do projeto Engage Students, em que estava inserida, 

consideraram mais  adequado para o estudo. Entretanto no contexto optou-se por utilizar 

o termo Aprendizagem em Serviço por fazer mais sentido com o próprio contexto 

universitário.  

Por definição, o Aprendizagem em Serviço está relacionado com um modelo 

pedagógico tratando-se de uma metodologia de ensino (Howard, 1998 cit in Kezar & 

Rhoads 2001). Segundo os autores, há um esforço a se fazer para conjugar o aprendizado 

baseado na comunidade e o aprendizado académico, admitindo que a construção deste 

aprendizado dá sentido à própria Aprendizagem em Serviço.  Portanto, pressupõe que a 

Aprendizagem em Serviço só acontecerá se houver essa articulação estratégica com a 

aprendizagem acadêmica e a aprendizagem baseada na comunidade. Os dois tipos de 

aprendizados são importantes e assim se complementam entre o saber académico e a 

experiência. Assim, os autores (2001) sugerem que as experiências baseadas na 

comunidade são fundamentais para os próprios cursos da academia, denominando assim 

de “academic service learning” (Howard, 1998 cit in Kezar & Rhoads 2001). 

       Como um campo que articula a teoria e a prática, a Aprendizagem em Serviço é 

também uma relação de aprendizado relacionado ao curso “in class”, ou seja, que ocorre 

dentro da sala de aula e com aprendizagem não relacionada ao curso, isto é “out-of-class” 
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(Kezar & Rhoads, 2001 p. 10).  Esta metodologia de ensino é uma oportunidade para o/a 

estudante desenvolver suas habilidades adquiridas por via académica e também unir as 

aprendizagens adquiridas de forma não formal e informal.  Segundo Hurd (2006), sendo 

uma prática pedagógica que integra o “academic learning”, essa metodologia enfatiza a 

reflexão da aprendizagem baseada na comunidade como uma forma de envolver o/a 

aluno/a com o currículo.   

       Segundo Heffernan (2011, p. 2), o Service Learning, ou traduzindo para português, 

aprendizagem em serviço, “é uma pedagogia reflexiva e relacional que combina 

Aprendizagem em Serviço ou público com oportunidades estruturais de aprendizagem”. 

Este aprendizado tem como premissa uma educação baseada nas experiências 

favorecendo o crescimento intelectual, moral e cívico (Heffernan, 2011, p.2). Ainda de 

acordo com este autor, a Aprendizagem em Serviço “prepara os alunos para a solução 

prática e problemas com base na comunidade”, tal que acaba por oferecer aos/às 

estudantes uma interessante dinâmica de relacionar o campo teórico da sala de aula com 

as necessidades práticas da comunidade. Além disso, o autor (2011) enfatiza que a 

aprendizagem em serviço está inerentemente ligada a um objetivo cívico que reforça as 

habilidades do pensamento crítico, do discurso público, da atividade coletiva e da 

construção da comunidade. Considerando que o contexto em que está inserido é o 

ambiente académico, Heffernan (2011, p.2) menciona que o corpo docente pode solicitar 

aos/às estudantes que “reflitam sua experiência de serviço em relação a determinados 

princípios comunitários, ideais cívicos, virtudes universais e sua relação com o conteúdo 

do curso”. Assim sendo, o autor considera ser benéfico a experiência que o/a estudante 

tem quando se consegue relacionar as experiências de aula com a comunidade, é uma 

maneira de se perceber civicamente nela. 

        A Aprendizagem em Serviço, segundo Butin (2005) é “uma prática estatisticamente 

significativa para impactar, entre outras coisas, o desenvolvimento pessoal e interpessoal 

dos alunos, a redução de estereótipos, o senso de cidadania e o aprendizado acadêmico” 

(Butin, 2005).  Ou seja, neste contexto vale salientar que isto faz referência ao/à estudante 

do ensino superior e suas práticas sociais colocando em ação o saber acadêmico. Pode 

considerar-se, por isso, que o aprendizado em serviço provoca uma prática 

profundamente “envolvente, local e impactante” (Butin, 2005).  
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         Além disso, vale ressaltar que as práticas e políticas dessa aprendizagem são 

“edificantes e transformacionais para todos os envolvidos” (Butin, 2006) e não apenas 

para os/as estudantes. Significa isto que a Aprendizagem em Serviço pode contribuir e 

colaborar para as mudanças da própria Universidade. É, precisamente, aqui que reside o 

interesse em investigar estas práticas interessantes que foram ou estão em 

desenvolvimento na Universidade do Porto. 

         

 

 

3.1 Aprendizagem em Serviço e outras estratégias de ensino  

              Segundo Hurd (2006), as aulas que trabalham a metodologia da Aprendizagem 

em Serviço são mais eficazes porque unem o serviço ao engajamento cívico dos/as 

estudantes. Ou seja, não tirando o valor de uma aula tradicional,  dão conta de uma 

abordagem que faz uma ligação  mais ativa  com a comunidade.  Assim, as experiências 

da Aprendizagem em serviço são relevantes para a própria instituição de ensino e para os 

cursos que se apropriam desta abordagem. O cruzamento das informações da comunidade 

e da academia são interessantes para promover uma dinâmica maior de envolvimento 

local e uma possibilidade mais alargada de conhecimento.  

De facto, a Aprendizagem em Serviço se distingue de outras metodologias de 

ensino. Por isso esta seção trata de esclarecer as diferenças entre o Aprendizagem em 

Serviço e metodologias que se assemelham ou algumas das estratégias que são vistas mais 

comumente nos cursos de ensino superior. Por destaque, consideramos que a própria 

atividade já o difere das demais estratégias praticadas em alguns ambientes do ensino 

superior, pois, especificamente, a Aprendizagem em serviço é conforme já destacado,  

trabalha com a realidade do “mundo real” (Resch et al., 2020). Os processos são mais 

estruturados com experiências na comunidade. Mais, tendo em vista que existe uma 

demanda crescente de relacionar cada vez no ensino superior  o sentido da teoria e prática 

desenvolvida na sala de aula,  alguns mecanismos estão sendo construídos para ofertar 

essa dinâmica para os/as estudantes.  
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          Segundo reforçam alguns autores, como Butin (2005) e Furco (1996), não há uma 

definição exata do que seria um padrão objetivo da ou no âmbito da Aprendizagem em 

Serviço. Sabe-se que, por conceito técnico, está relacionado a uma aprendizado focado 

na eficácia pedagógica (Butin, 2005). Neste sentido,  convém destacar algumas iniciativas 

que tendem a seguir etapas ou dão conta de continuidades desta estratégia pedagógica, 

conforme sequência abaixo. 

 

 

3.1.1 Aprendizado baseado em projetos  

        Muito do que se conhece da Aprendizagem em Serviço remete para uma pedagogia 

baseada em projeto.  Como refere Mota e Sá (2018), colocar em questão, na  sala de aula, 

uma aprendizagem baseada em projeto é envolver os/as estudantes em uma prática 

pedagógica constituída de um conjunto de ferramentas que implica compromisso e 

investigação na  busca de  resolução de problemas. Contudo, importa proporcionar um 

ambiente estimulante aos/às estudantes e colocá-los também ativos em projetos onde 

existe uma sinergia de saberes interdisciplinares.  Este tipo de aprendizado é uma das 

estratégias que faz parte de uma abordagem de ensino prático trabalhada por docentes em 

suas aulas. 

      Uma das características que são essenciais a ser destacadas neste tipo de aprendizado 

é que é um tipo de aprendizado que permite aos/às alunos/as trabalharem identificando 

problemas complexos, envolvendo multitarefas, podendo ser desenvolvido em grupos ou 

não (Mota e Sá, 2018, p 45). Neste sentido, a aprendizagem por projetos, também 

comumente conhecida como Project Based Learning (PBL) é, segundo Blumenfeld et al 

(1991, p.371)     

“a comprehensive perspective focused on teaching by engaging students in 

investigation. Within this framework, students pursue solutions to nontrivial 

problems by asking and refining questions, debating ideas, making predictions, 

designing plans and/or experiments, collecting and analyzing data, drawing 

conclusions, communicating their ideas and findings to others, asking new 

questions, and creating artifacts” (Blumenfeld et al, 1991, p.371) 
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      Considerada como uma metodologia pedagógica, a Aprendizagem em Serviço pode 

ser vista também nos cursos como um aprendizado significativo aplicado como: um 

aprendizado baseado em projetos, ou seja, o chamado “problem basic learning”, 

relacionado a múltiplas fontes de conhecimento académica e comunitária (Hurd, 2006). 

O impacto desta metodologia recai diretamente nos/as estudantes envolvidos/as, pois 

fornece uma ampla oportunidade de reflexão e prática ética e, ao mesmo tempo, crítica. 

Ao envolver estudantes nas questões da comunidade, em situações  complexas e 

problemas, esta metodologia incorpora nos/as estudantes a capacidade de desenvolver 

uma compreensão mais profunda do assunto, dando-lhes um conhecimento prático das 

experiências adquiridas na comunidade (Hurd, 2006).   

       Conforme expresso acima, a aprendizagem baseada em projeto(s) é um método de 

ensino que condiciona aos/às  alunos/as  a realizar experimentos, sendo eles/as os 

principais agentes na investigação. Esta aprendizagem consiste em etapas metodológicas 

que projetam o/a aluno/a a ser um/a investigador/a na solução de problemas não comuns,  

permitindo encontrar e elaborar respostas, analisar dados e compartilhar com outros/as as 

informações descobertas.  Ademais, esta aprendizagem tem uma dimensão baseada na 

teoria construtivista que produz nos/as estudantes conceitos importantes sobre a 

experiência do aprendizado (Mota e Sá, 2018 p. 47). 

      Como método de ensino, a aprendizagem baseada em projeto pertence a uma 

componente estrutural mencionada nos currículos (Slavich & Zimbardo, 2012). Ou seja, 

esta pedagogia também é uma oportunidade de colocar os/as alunos como os/as 

responsáveis pela construção do conhecimento e os/as professores/as como 

mediadores/as das dinâmicas estabelecidas no processo do ensino aprendizagem. 

Portanto, o/a aluno/a deixa de ser um/a telespectador/a do conteúdo transmitido para ser 

um sujeito ativo participante no processo de ensino aprendizagem. Por este método, os/as 

professores/as são desafiados/as a sair da zona de conforto de um ensino tradicional para 

usar novas abordagens da teoria construtivista para promover essa nova dinâmica na sala 

de aula.  

      No entanto,  falar sobre a aprendizagem baseada em projeto é também caminhar pela 

literatura de uma pedagogia de projetos que foi experimentada pela primeira vez em 

Chicago, na Universidade de Chicago, que logo depois se propagou por toda América do 

Norte com o movimento de um ensino classificado como “Escola Ativa” (Barbosa & 
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Horn, 2008 citado por Martins e Müller- Pallomar, 2018). Nesta ocasião, a ideia era, a 

partir destemétodo, que os alunos poderiam aprender partilhando seus saberes em 

comunidade, “concluindo que a proposta da Pedagogia de Projetos veio para dar uma 

nova roupagem às práticas pedagógicas então existentes, reorganizando–as e 

modernizando-as” (Martins & Müller- Pallomar, 2018 p.30). Portanto, o percurso desta 

aprendizagem foi estendido através da filosofia de John Dewey (Gadotti, 1993) que: 

“exerceu grande influência sobre toda a pedagogia contemporânea. Ele foi o defensor da 

Escola Ativa, que propunha a aprendizagem através da atividade pessoal do aluno. Sua 

filosofia da educação foi determinante para que a Escola Nova se propagasse por quase 

todo o mundo” (Gadotti, 1993, p.148)   

        Entretanto, sobre aprendizado por meio de projetos observa-se que é um método que 

possui uma estrutura que veio a romper com paradigmas da educação tradicional e 

ampliar o espaço da aprendizagem além da sala de aula.  Com este aprendizado, os/as 

alunos/as acabam por desenvolver as habilidades de trabalhar em equipe, aprimoram os 

saberes adquiridos em sala por meio das experiências e complexidade que a metodologia 

provoca na solução de problemas, criando assim uma oportunidade de fazer novas 

conexões com aquilo que se aprende. Mais, este aprendizado desenvolve no/a aluno/a 

uma habilidade voltada para o estudo autodirigido e regulado, permitindo a auto-

classificação e avaliação do processo (Resch et al, 2020). Portanto, caberá  ao/a 

professor/a, por sua vez, criar condições para ser um/a mediador/a do processo ao aplicar  

uma abordagem didática que aproxime os/as seus/suas alunos/as com os objetivos da 

aprendizagem. Por fim, este método exige uma administração e controle do tempo que 

requer uma organização de prazos e definições muito bem desenhados; caso o/a 

professor/a não esteja preparado para trabalhar com esta metodologia, poderá implicar 

todo o processo do aprendizado (Resch et al, 2020).  

 

3.1.2 Aprendizagem Experiencial  

     Esta aprendizagem, como próprio nome diz, é baseada na experiência, sendo que 

envolve os/as alunos/as em atividades em que são postos a vivenciar o conteúdo do curso 

(Slavich & Zimbardo, 2012). Essas atividades tanto podem ocorrer na sala de aula como 

fora. Os conceitos, quando são experimentados fora do ambiente escolar, são melhor 
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correspondidos na vida dos alunos (Svinivki & McKeachie 2011 cit in Slavich & 

Zimbardo, 2012). Constituem exemplos de aprendizagem experiencial: os estágios, 

experiências de trabalho de campo, entrevistas, experimentos, observações de fenômenos 

e  comportamentos, participação em fóruns. Esses são alguns exemplos de como a 

aprendizagem experiencial pode ser proporcionada ao/à aluno/a, e  de como se pode 

constituir uma oportunidade de este/a participar tendo contato direto com experiência 

concreta.    

     Neste segmento, vale destacar que esta metodologia também faz parte de um modelo 

estruturado pedagogicamente nos cursos, e,  considerando o cenário do ensino superior, 

constitui-se um método de ensino muito presente nos cursos. Veja-se que os estágios 

pertencem à maior parte dos currículos dos cursos, alguns contam até como obrigatórios 

para formação integral do/a aluno/a. Entretanto, “o foco dos estágios está na aquisição de 

particulares competências de carreira e da aplicação de conhecimento, mas também de 

competências aprendidas na universidade” (Knapp et al, 2020, p.28).  

      Quanto ao estágios, podemos considerar que estão presentes em determinados 

períodos de um curso, geralmente seguem algum cronograma estabelecido entre a 

faculdade e a instituição contratante, podendo ser obrigatórios ou de natureza voluntária; 

e realizados em equipe ou de forma individual. Os estágios são interessantes para 

assegurar aos/às estudantes uma oportunidade de experimentar e se envolverem no 

contexto de uma atividade de foco direcionado para a formação. Mais, a depender da área, 

o estágio pode ter um envolvimento mais social comunitário ou não. E, em algumas 

ocasiões ocorrem remunerações, tambem dependentes do tipo de contrato de estágio. 

       Sendo assim, os estágios podem ser um grande oportunidade para os/as estudantes 

ganharem experiências no campo do estudo (Resch et al, 2020). Com isto, os/as 

estudantes se sentem mais preparados/as para concorrer a futuras oportunidades na área 

que desejam atuar profissionalmente.  Esse exemplo de método de aprendizagem 

experiencial é uma das mais utilizadas no ensino superior, sendo muitas vezes uma opção 

mais rápida de colocar os/as estudantes em contato com o mundo real do trabalho.   

     Contrária à aprendizagem em serviço, esta metodologia é mais focada na questão da 

experiência necessária que o/a estudante precisa para complementar sua formação, não 

tendo necessariamente impacto social e, prescindindo, muitas vezes, do acompanhamento 
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do/a professor de forma sistemática e em situação de aula. A ligação com contexto de 

ensino, por vezes, acontece com entrega de relatórios ou apresentação final de estágio.  

 

 

3.1.3 Voluntariado 

         Um outro exemplo de aprendizagem experiencial que acontece com frequência no 

ensino superior são as atividades de voluntariado. Isto pode começar pela procura 

individual do/a próprio/a estudante ou pode ser uma atividade promovida pela própria 

instituição de ensino.   

         Conforme a tese de mestrado de Carolina Jardim (2014),  entende-se que há vários 

tipos de voluntariado e que chegar a uma definição de voluntariado não é muito simples , 

devido a muitas possibilidades a que se aplica. Assim, constata-se que a atividade de 

voluntariado revela quatro aspectos comuns. O primeiro recai sobre o facto de que o 

voluntariado não é remunerado. Isto é, o benefício principal do voluntariado é a prestação 

de solidariedade para os/as outros/as, sendo que não inclui neste exercício o apoio para 

familiares. Do mesmo modo, a atividade geralmente é realizada dentro de uma ONG, 

instituições que prestam apoio social a comunidades, entidades filantrópicas e afins. 

Essencialmente de natureza voluntária, , a atividade carrega uma orientação coletiva, 

sendo uma expressão forte voltada para solidariedade social; e caracteriza-se por reforçar 

valores como o senso de compaixão, generosidade, altruísmo, responsabilidade cívica e 

espírito comunitário (Jardim, 2014 p. 19). 

       Assim, ao refletir sobre este modelo de aprendizagem experiencial em contraste com 

a proposta da Aprendizagem em Serviço, entende-se que há diferenças a ser consideradas. 

Embora muito próximas da comunidade, a intencionalidade torna-as distintas. Do ponto 

de vista educacional, a aprendizagem em serviço envolve uma componente educacional 

mais elevada, combinando objetivos académicos com projetos de serviço onde se percebe 

claramente uma integração direta com a comunidade (Resch et al, 2020). Outro aspeto 

que deve também ser visto é que, para o voluntariado, o compromisso é diferente, 

podendo ser flexível com saída voluntária, o que não ocorre com a aprendizagem em 
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serviço, onde há uma preparação antecipada com prazos e planos de ação para interagir 

na comunidade e dar espaço para que a mesma também se sinta ativa no processo.  

 

 

 

3.1.4 Investigação baseada na comunidade  

       Uma outra proposta de aprendizagem que promove a experiência dos/as estudantes e 

docentes é a própria investigação baseada na comunidade, muito próxima da realidade da 

Aprendizagem em Serviço, porque está focada diretamente na comunidade e nas pessoas 

que lá estão. Contudo, este aprendizado envolve outros princípios que já estão bem 

definidos. A investigação baseada na comunidade, segundo Israel e colaboradores (1998 

p. 177), consiste num base da teoria construtivista e crítica.  Sua ênfase se dá na 

participação e influência de pesquisadores locais e pesquisadores académicos no processo 

de criação do conhecimento. Este tipo de investigação é trabalhada de forma colaborativa 

e envolve equitativamente membros da comunidade, representantes de organizações ou 

instituições governamentais, etc. (Dias & Gama, 2014). Uma caraterística a levar em 

conta é que este tipo de investigação chama a atenção de membros da sociedade civil, 

portanto é uma investigação pertinente e faz parte desta investigação a participação dos 

membros de igual forma, prevendo-se que compartilhem e se envolvam todos/as nos 

processos. É esperado que participem na tomada de decisões, etapas de definição, coleta 

de dados, interpretação de resultados e aplicação de resultados para atender às 

preocupações da comunidade (Israel, 1998, p 179). Um outro ponto a destacar também é 

que a investigação baseada na comunidade é uma forma de ser uma metodologia de 

investigação-ação, pois enfatiza o conhecimento dos membros participantes entre a 

comunidade. Cabe também considerar que é um processo de empoderar a comunidade e 

ressaltar a importância dela no processo de investigação (Resch et al, 2020). 

      Conforme destacado por Israel e colaboradores (1998, p.179), 

 “a pesquisa com base na comunidade nem sempre incorpora um componente de 

ação direta, mas há um compromisso com a integração dos resultados da pesquisa 

com esforços de mudança na comunidade com a intenção de que todos os 
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parceiros envolvidos se beneficiem” (Israel, 1998, p.179) (traduzido pela 

investigadora).  

 

      Assim, a investigação baseada na comunidade tem uma relação muito comprometida 

com a pesquisa, sendo esta o seu foco principal, assim como a procura por evidências 

(Resch et al, 2020). Dias e Gama (2014) reforçam que existe nesta investigação uma 

combinação de estratégia com capacitação comunitária, o que faz com que aconteça 

uma redução na lacuna entre o conhecimento produzido através da investigação e a 

tradução deste conhecimento em intervenções políticas que visam melhorar a 

comunidade.  

      Tendo em conta que o maior público deste tipo de estratégia são os/as 

investigadores/as e representantes de organizações que buscam investigar comunidades 

e dali retirar evidências para pesquisas em uma escala maior, este ambiente torna-se 

mais direcionado para esses que são mais especializados/as em realizar uma 

investigação mais aprofundada neste campo. Logo, para a Aprendizagem em Serviço 

sabe-se que há uma outra linha que articula a teoria com práticas na comunidade de 

forma mais intencionalizada e onde todos/as serão beneficiados/as.  
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4. Objetivos  

4.1 Objetivo geral  

 

 Esta investigação tem por objetivo geral identificar como os contributos da 

Aprendizagem em Serviço podem enriquecer a experiência de aprendizagem de 

estudantes do Ensino Superior e, por outro lado, perceber como a comunidade académica 

está a desenvolver e a envolver-se nesta prática pedagógica.  

4.2 Objetivos específicos  

● Identificar práticas interessantes ou boas práticas que venham a ser 

implementadas e/ou que estejam em curso na Universidade do Porto, no âmbito do projeto 

Engage Students.    Que práticas são essas?  

● Compreender como a comunidade académica está engajada neste desafio de 

articular o saber académico com o envolvimento dos estudantes em intervenção 

comunitária local.    O que os/as professores/as fazem? 

● Analisar as contribuições dessa aprendizagem em serviço no âmbito do ensino 

superior para seus estudantes e sua comunidade académica.   
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5. Metodologia de investigação  
 

        Tendo em consideração que o objetivo desta investigação era perceber de que forma 

a aprendizagem em serviço pode contribuir para aprendizagem dos/as estudantes, foi 

importante pensar em formas de aceder aos discursos, tanto dos/as professores, quanto 

dos/as estudantes.  

      Assim, o percurso desta investigação incluiu a construção de guiões de entrevista 

semiestruturada, inicialmente, dirigidos a um grupo de docentes da UP que, de certa 

forma, já possuíam algum conhecimento sobre o tema em estudo e que também estavam 

a desempenhar suas estratégias de ensino voltadas para a Aprendizagem em Serviço. 

Assim, ao todo, foram entrevistados oito docentes, sendo constituídos por quatro docentes 

do género feminino e quatro do género masculino. Maioritariamente com doutoramentos 

concluídos e com experiências não só de docência como também de cargos diretivos, 

os/as docentes entrevistados/as são participativos em conselhos pedagógicos, centro de 

investigação e outros. As entrevistas constituíram a primeira etapa deste trabalho 

metodológico, tendo servido para responder a uma etapa do Engage Students, durante a 

qual os outros parceiros do projeto realizaram também entrevistas com docentes nos seus 

países.   

        Para termos um outro olhar desta investigação, logo mais tarde, também foi realizado 

um grupo focal com estudantes da UP envolvidos/as, no passado e/ou atualmente,em 

atividades, no âmbito das suas unidades curriculares, em experiências de Aprendizagem 

em Serviço. Ao todo, seis estudantes participaram do grupo focal, sendo três do género 

masculino e três do género feminino. A proposta inicial do grupo focal era o formato 

tradicional presencial, porém por conta de uma pandemia mundial, todo desenho deste 

grupo focal teve de ser mudado para um grupo focal online. Mesmo tendo em conta com 

o imprevisto mundial, o grupo focal online aconteceu via plataforma Skype. Todos, 
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estudantes de mestrado, dois no primeiro ano e o restante em fase fim de mestrado, de 

alguns de áreas disciplinares distintas e outros de mesmo curso.   

      Este primeiro momento da fase da investigação contou com a criação de um espaço 

seguro para os/as participantes entrevistados/as e envolvidos/as no processo. Assim, 

seguiram-se as recomendações de segurança, questões éticas e de sigilo dos dados 

recolhidos neste trabalho. A este respeito, reservamos espaço para tratar sobre as questões 

éticas no decorrer deste capítulo, onde sublimamos a importância deste fundamento para 

construção desta investigação.  Todo o preparo para recolha do material através de grupo 

focal foi orientado por um guião de entrevista semiestruturado, fazendo-se de seguida 

uma descrição mais detalhada a respeito do assunto. 

 

5.1 A investigação qualitativa  

 

      A base que fundamenta esta investigação é descrita eminentemente na sua forma 

qualitativa, admitindo-se que compreendeo estudo das relações sociais, sendo, por isso, 

interessante trazê-la para o contexto deste trabalho. Nesta linha,, temos nas palavras de 

Denzin e colaboradores (2006, p.17) que “a pesquisa qualitativa é uma atividade situada 

que localiza o observador no mundo.  Consiste em um conjunto de práticas materiais e 

interpretativas que dão visibilidade ao mundo”. Assim, para esta pesquisa temos que a 

metodologia qualitativa será um suporte seguro para realizar experimentos e se apoiar de 

materiais que darão a fidedignidade do estudo.  

     Na literatura constata-se que a pesquisa qualitativa conta com algumas características 

interessantes conforme referemelencadas por Bogdan e  Biklen (2006, p.47). Assim, a 

entrevista em profundidade é uma das linhas que caracterizam, como o local de estudo, 

onde se busca a  fonte directa de dados. Neste campo, o/a investigador/a é o instrumento 

principal, ele/a é que irá dinamizar o ambiente, buscar os dados, fazer visitas ao local, às 

pessoas, realizar observações do local. Ou  seja, conforme os autores (2006, 

p.47) sinalizam, “os materiais registados mecanicamente são revistos na sua totalidade 

pelo investigador, sendo entendimento que este tem deles o instrumento-chave de 

análise”. 
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      Bogdan e Biklen (2006) também reforçam que a investigação qualitativa é descritiva. 

Ou seja, envolve recolha de dados em palavras, podendo conter imagens  exceto números. 

“Os resultados escritos da investigação contêm citações feitas com base nos dados para 

ilustrar e substanciar a apresentação” (Bogdan & Biklen, 2006, p. 48). Nesses resultados 

podem constar transcrições das entrevistas, que nesta pesquisa,  são as nossas fontes 

principais de análises. Os autores referem também que nesta etapa a palavra escrita 

“assume particular importância na abordagem qualitativa” (Bogdan & Biklen, 2006, 

p.49). E a recolha dos dados descritivos é uma maneira do/a investigador/a trabalhar de 

“forma minuciosa”, sendo um bom método de recolha de dados. Por último, nesta 

característica de investigação também é considerado destacar que a “abordagem da 

investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é 

trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma 

compreensão mais esclarecedora do nosso objecto de estudo” (Bogdan & Biklen, 2006, 

p. 49). 

        Portanto, as três últimas características desta investigação defendidas por Bogdan e 

Biklen (2006) estão relacionadas com a definição do/a próprio/a investigador/a enquanto 

“investigador qualitativo”, ou seja,  os autores consideram que estes estão mais 

preocupados com o processo “que o simplesmente pelos resultados ou produtos” (p.49). 

Estes também dizem que “os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados 

de forma indutiva” (p.50). Neste sentido, a recolha de dados para o investigador 

qualitativo é importante para perceber a relevância e levantar as questões importantes do 

estudo, não tomando diretamente afirmações ou “infirmar hipóteses”, mas considerando 

que para elaborar uma teoria sobre seu estudo é necessário a construção de uma análise 

minuciosa à medida que os dados vão sendo recolhidos.  E assim, concluímos que a última 

característica apontada pelos autores é a importância do significado. Os autores dizem 

quem “os investigadores que fazem uso deste tipo de abordagem estão interessados no 

modo como diferentes pessoas dão sentido às suas vidas” (Bogdan & Biklen, 2006 p. 50). 

Nesta pesquisa foi fundamental buscar este relacionamento com as pessoas para, de facto, 

como destacam os autores, “apreender as perspectivas dos participantes” (p.51).   

5.2 Procedimento da pesquisa Qualitativa 
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         No plano da pesquisa de investigação, a questão de partida foi adicionada para dar 

respostas ao objeto de estudo. Conforme aponta o autor Flick (2005, p 47)  “a formulação 

concreta das questões da investigação é orientada pelo objectivo de clarificar o que os 

contactos de campo revelam”.  No primeiro momento ocorreu um desafio sobre o que 

investigar, com que meios e por onde começar. Foi então que, tomando como base a ideia 

de “formulação concreta”, ou seja,  encontrar o caminho através do objetivo principal do 

tema em estudo é que surgiu o planeamento da questão de partida da pesquisa.  

        Como explicitado por Flick (2005), a primeira entrada para questão de partida surgiu 

pela formulação da questão geral, que para este estudo centrou-se na busca de 

compreender os contributos da Aprendizagem em Serviço. Dando continuação da linha 

de raciocínio do autor, foi necessário acrescentar a “formulação de questões específicas” 

(p.47), ou seja, trazer o objetivo específico da investigação, que no caso era perceber 

quais as aprendizagens deste contributo na formação dos estudantes do ensino 

superior.  Deste modo, para atender a elaboração de um de planeamento para condução 

da investigação, iniciou-se o percurso de  estruturar um processo de pesquisa que contou 

também com a especificação da área de interesse, que neste caso estava centrada no 

Ensino Superior, propriamente na UP.  No entanto, optou-se por realizar um entrevista 

semiestruturada com um grupo de professores da própria Universidade e também no outro 

momento um grupo de discussão focal com os estudantes  da U.P. Idealmente, pensou-se 

em buscar as respostas desses dois cenários, professores/as e alunos/as para assim 

perceber, por um lado, como os contributos da aprendizagem em serviço poderão 

enriquecer a experiência de aprendizagem dos/as estudantes de Ensino Superior e, por 

outro lado, perceber como a comunidade académica está a desenvolver e envolver-se 

nesta prática pedagógica.  

       Após ter realizado a delimitação da pesquisa, escolhido o campo e os/as participantes, 

uma outra etapa foi acrescentada que consistiu na preparação do guião de entrevista para 

os/as professores/as. Salienta-se que, por ser uma investigação inserida dentro de um 

projeto Europeu, já existia uma estrutura prévia de guião para entrevistar professores/as 

que tivessem já uma vivência no ensino superior com estratégias de Aprendizagem em 

Serviço.  O modelo inicial foi construído colaborativamente pelos parceiros do projeto 

Engage Students, que embora houvesse margem para incluir e reformular questões, este 

esquema prévio orientou, por um lado, a organização das dimensões onde  as perguntas 
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foram arrumadas e, por outro lado, uma preocupação em discutir e aferir em equipa 

nacional a melhor tradução para língua portuguesa. Portanto, este guião foi construído em 

conjunto com equipe e logo após foi adaptado para as necessidades desta investigação.   

       Já para o grupo focal com os/as estudantes foi utilizado um roteiro similar aos dos/as 

professores/as, porém com tópicos mais abertos por se tratar de um grupo focal, não era 

tão  característico seguir o mesmo estilo de uma entrevista semiestruturada. Para o grupo 

focal, a investigação foi embasada nos contributos iniciais de Amado (2014)  que nos 

apresenta que o  grupo focal tem como objetivo reunir representantes de um determinado 

assunto que será trazido ao corpo da discussão sendo mediado por um moderador 

responsável. Assim,  o grupo seguiu conduzido pela investigadora desta pesquisa como 

a  mediadora do grupo. Este grupo  contou com a participação de estudantes de cursos 

distintos da UP que já haviam experimentado no contexto das unidades 

curriculares  atividades  de Aprendizagem em Serviço.  A princípio a realização do grupo 

focal seria presencial, porém com as situações adversas, buscou-se rapidamente promover 

um grupo de discussão focal online.  

     Para ambos participantes nesta etapa  assistida por entrevistas e interação com o grupo 

focal, foram criados códigos e modificações nos nomes para não expô-los em questão 

desta investigação. Isto foi claramente informado no início.  Outro factor importante deste 

momento do acesso é que todos/as os/as participantes foram informados/as sobre a 

recolha dos dados tendo o consentimento informado (ver anexos 5 e 6)  e  como um 

documento de responsabilidade que garantiu o sigilo das informações registradas. De 

acordo com Bogdan e Biklen (2006), ter uma autorização para iniciar a pesquisa é uma 

dádiva porque “passa por desbravar o caminho para uma relação sólida a estabelecer com 

aqueles com quem irá passar tempo, de molde a que o aceitem a si e àquilo que pretende 

fazer” (Bogdan & Biklen, 2006 p. 117). Portanto, aos/às docentes entrevistados/as foi 

entregue um documento físico no início da conversa, esclarecendo  sobre o projeto, lhe 

dizendo que também  seria utilizado um gravador  para registrar a conversa e que o 

registro tanto serviria para o projeto Engage Students quanto para fins desta investigação. 

Aos/às estudantes foi emitido um consentimento informado via formulário pelo google 

forms, visto que toda dinâmica do grupo focal teve de ser modificada para um tratamento 

online.                
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5.3 A entrevista 

        O momento de elaboração e preparação das entrevista ocorreu num curto espaço de 

tempo, mesmo porque esta pesquisa está situada  no contexto de um projeto Europeu. 

Assim,  diante do que estava  pré definido, algumas informações foram adicionadas 

havendo  liberdade de fazer alguns ajustes e adaptar  a estrutura do guião de entrevista 

para as necessidades pertinentes da investigação. Sendo um dos critérios de uma pesquisa 

metodológica  a objetividade, Lessard-Hébert et al (1994, p.66) defendem que a 

objetividade pode ser denominada como  um conceito ambíguo, mas que no primeiro 

sentido refere-se “a uma causalidade externa, ligada à própria natureza e a uma verdade 

do mundo ainda por desvendar”.  Os autores também defendem que ela está reportada a 

riscos como refutação e o risco intelectual, não sendo totalmente classificada como uma 

verdade absoluta e também não sendo totalmente relativa, “já que é construída em 

interacção com o mundo empírico” (Lessard-Hébert et al, 1994 p.66). No entanto, fazer 

alterações pertinentes ao campo de interesse cabem ao universo empírico do pesquisador. 

Assim, conceber a objectividade na pesquisa em questão é “como a construção de um 

objecto científico que passa, por um lado, pelo confronto dos conhecimentos ou das ideias 

com o mundo empírico e, por outro lado, pelo consenso social de um grupo de 

investigadores sobre essa mesma construção” (Lessard-Hébert et al, 1994 p.66-67). 

        Um dos dados desta pesquisa foram colhidos através da entrevista 

semiestruturada,  como sugerido por Flick (2005, p.95) “quando o objectivo da colecta 

de dados são informações concretas sobre um assunto, o meio mais eficiente é a entrevista 

semiestruturada”. A escolha deste método para a investigação foi sobretudo um 

contributo essencial, pois o próprio campo escolhido também revelava muita 

complexidade, é a melhor forma de estruturar as informações obtidas neste cenário foi 

dada através da incorporação deste fundamento metodológico. Como um ponto 

característico desta metodologia, utilizamos o guião de entrevistas (ver anexo 1), como 

referido por Flick (2005, p. 94), introduzindo  perguntas mais ou menos abertas para que 

os/as participantes também tivessem a oportunidade de responder livremente as perguntas 

colocadas.  Ao todo, foram colocadas onze questões para os/às docentes que, no âmbito 

das suas unidades curriculares, pudessem falar sobre a articulação de um trabalho de 

terreno com seus/suas estudantes, explorando as estratégias de aprendizagem em serviço.  



42 
 
 

        Portanto, os/as docentes responderam livremente as questões apresentadas, fizeram 

apontamentos e em alguns momentos houve um necessidade de aprofundar determinados 

assuntos o que é naturalmente normal; visto que o autor Flick (2005, p.94) considera que 

existe um desafio para quem entrevista de não perder os “pontos de vista subjectivos e 

relevantes para o tema”. Tendo em conta que uma entrevista semiestruturada deixa os/as 

participantes se expressarem mais abertamente, foi necessário ter como suporte de 

registro dessas informações o uso de gravadores que foi uma forma de garantir 

seguramente o registro das entrevistas.  

      No entanto, diante desse preparo, as entrevistas foram orientadas por meio de um 

guião  que, como sugerem os autores Bogdan e Biklen (2006), deve ser utilizado 

“sobretudo para recolher dados em vários locais susceptíveis de serem comparados. Se, 

em cada local ou com cada sujeito, são recolhidos dados semelhantes, podem fazer-se 

afirmações respeitantes à distribuição dos factos reunidos” (Bogdan e Biklen 2006, p. 

108).  Assim, a recolha dos dados das entrevistas ocorreu ocasionalmente nos espaços das 

faculdades visitadas, alguns/algumas docentes receberam diretamente nos seus próprios 

gabinetes. Em alguns momentos a entrevista foi também acompanhada por mais um 

investigador que estava diretamente ligado ao projeto ES.  O contacto com mais de uma 

pessoa na entrevista foi algo que complementou essa ida a campo, pois de acordo com 

Bogdan e Biklen (2006, p. 108). Em grande parte, as investigações qualitativas são ditas 

como investigação do “cavaleiro solitário”, ou seja, o/a investigador/a 

enfrenta  isoladamente o “mundo empírico”. Porém, cada vez mais tem sido frequente a 

investigação em equipa, pois conforme os autores apresentam o trabalho pode se tornar 

mais “gratificante e produtivo” (Bogdan e Biklen, 2006, p. 108). E, assim que ocorreram 

as entrevistas, a presença de um/a outro/a investigador/a foi  um ponto marcante porque 

houve uma dinâmica de trocas de saberes de um território conhecido e de relação próxima, 

e isso encorajou a investigadora principal deste estudo  para dar sequências nas outras 

entrevistas. Também isto facilitou o acesso às faculdades. 

            O acesso aos/às docentes foi realizado via um contacto antecipado por 

comunicação via correio eletrônico. Ao todo, oito docentes confirmaram a participação, 

sendo sete entrevistas conduzidas presencialmente e uma realizada por escrito 

eletronicamente. Considerando  ao que o autor Flick (2005) aponta, no que diz respeito 

ao acesso às pessoas das instituições, um dos principais problemas enfrentados pelo 
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investigador é a disponibilidade das pessoas que serão entrevistadas. Contudo, isto não 

foi um grande problema, visto que a única que não teve a confirmação presencial, não 

hesitou em participar respondendo o guião de entrevista prontamente em tempo. Outro 

factor importante deste momento do acesso é que todos/as os/as participantes foram 

informados sobre a recolha dos dados tendo o consentimento informado como um 

documento de responsabilidade que garantiu o sigilo das informações registradas. 

Sugerido por Bogdan e Biklen (2006), ter uma autorização para iniciar a pesquisa é uma 

dádiva porque “passa por desbravar o caminho para uma relação sólida a estabelecer com 

aqueles com quem irá passar tempo, de molde a que o aceitem a si e àquilo que pretende 

fazer” (Bogdan e Biklen, 2006 p. 117). Assim, antes de dar início às entrevistas, os 

docentes receberam o consentimento informado, que também como caracteriza a Carta 

Ética das Ciências da Educação (2014, p.7) “os investigadores deverão 

informar  previamente os participantes, ou os seus representantes legais, sobre a natureza 

e os objetivos da investigação, dispondo-se a prestar os esclarecimentos necessários ao 

longo de todo o processo de investigação”.   

       Após concluídas as entrevistas com os/as docentes, os dados foram todos transcritos 

para serem estudados na próxima etapa por meio  da análise de conteúdo (ver anexo 3). 

Ao todo, as entrevistas não passaram de uma hora e meia, poucas foram as  interrupções, 

pois o ambiente estava favorável, seguro e sem grandes ruídos. O idioma dos/as 

professores/as dominantemente foi o português europeu, o que facilitou, em parte, as 

transcrições das entrevistas. Essas transcrições foram realizadas numa primeira etapa 

descritiva desta pesquisa e cuidadosamente foram tratadas individualmente transcritas. O 

período assistido dessas entrevistas teve uma duração aproximada de  três semanas e em 

determinados momentos foram realizadas duas entrevistas no mesmo dia. Conforme o 

quadro a seguir que descreve as informações das entrevistas realizadas:  

 

Código/nome fictício do/a professor/a Local Data realizada Duração da entrevista 

Alberto FEUP 11/07/2019 00:51:50 

Francisco FBAUP 11/07/2019 01:10:24 
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Fred FAC 17/07/2019 00:47:41 

Hélio FEUP 15/07/2019 00:28:25 

Vitória FCNAUP 23/07/2019 00:39:44 

Carolina FMUP 17/07/2019 00:22:12 

Helena FEC 23/07/2019 00:52:12 

Maria ONLINE 17/07/2019 registro escrito 

 

           Uma outra consideração a fazer neste caminho da investigação está relacionada a 

transcrição das entrevistas.  Buscou-se realizar uma transcrição integral das entrevistas 

que foram gravadas para ter um volume geral das informações daquele momento.  Como  

mencionado por Flick (2005), mesmo que exaustivo, o processo de transcrição é uma 

entrada necessária para interpretação. Quando transcrita com máximo rigor ocupa imenso 

tempo e energia. De facto, as transcrições tomaram boa parte do tempo de 

desenvolvimento da investigação, porém sendo necessárias para extrair informações 

precisas  para dar seguimento às análises dos discursos dos participantes. Flick (2005) 

destaca também que “a transcrição dos dados registados transformam as realidades 

interessantes em texto” (p. 176). E o intuito era realmente atentar-se aos pormenores de 

cada mensagem passada,  organizando o material de forma específica.  Contudo o autor 

também coloca que “o registo tem de ser suficientemente exacto para revelar perspectivas 

diferentes” (p. 177).  E tomando em consideração isto,  todo material foi mesmo transcrito 

e posteriormente analisado.  

 

5.4 Grupo Focal  

 

     Esta investigação não só contou com a entrevista semiestruturada dirigida a docentes 

como também foi realizado um grupo focal com estudantes da UP.  Como já descrito, ao 
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todo foram seis estudantes de faculdades distintas que tinham um contacto com a 

estratégia de aprendizagem em serviço em alguma unidade curricular oferecida pela 

faculdade.   

      A princípio, o grupo focal foi colocado nesta pesquisa para perceber a visão dos/as 

estudantes em relação às aprendizagens que são adquiridas por meio da metodologia  vista 

em sala de aula.  Assim, essa etapa constituiu uma parte fundamental para pesquisa, pois 

a percepção dos/as estudantes era o contributo esperado desta investigação.  

     Quando se optou por realizar o grupo focal, a primeira vista todo conceito já havia 

sido organizado para entrada de forma presencial, separando um espaço na própria UP 

para que acontecesse este encontro com os/as estudantes; mas quando foi anunciado que 

não poderíamos mais convocar uma reunião presencial, por conta da Pandemia do Covid -

19, todo o trabalho teve de ser alterado para uma versão online.  Após essa comunicação 

oficial publicada em diário oficial e noticiários de todo País, seguimos as recomendações 

determinadas e, cuidadosamente, planeamos a dinâmica para um grupo focal online.  

       Embasado na literatura conforme conceituam os autores  Flick (2005),  Patton cit in 

Flick (1990) e Amado (2014), o conceito de  um grupo focal é formado por um pequeno 

grupo de pessoas que estão reunidos em discussão por um determinado tema 

específico.  Patton (1990) citado por Flick (2005 p. 116), diz que um grupo focal é “ uma 

técnica qualitativa de coleta de dados altamente eficiente…”. Este autor ainda sublinha 

que existem vantagens na realização do grupo focal como:  a riqueza dos dados, o baixo 

custo e ainda ir além que uma simples entrevista (Flick, 2005). Com o grupo focal é 

possível perceber a perspectiva dos diferentes participantes, levantar hipóteses do assunto 

em debate e ainda construir ideias a partir das respostas dos/as participantes com os 

diferentes estudos já investigados na área.  

       Para Amado (2014, p. 226 ), há uma outra componente que caracteriza o grupo focal 

que é a “interação gerada no interior do grupo, é portanto, o principal meio e fonte de 

produção de dados”. Segundo o autor esta é a contribuição metodológica do grupo focal 

que faz com que seja destacado de outros meios de  métodos de investigação.  O grupo 

focal também é caracterizado por encontro de opiniões diferentes sobre o tema,  as 

posturas dos participantes face aos discursos e toda comunicação que às vezes pode ser 
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expressada de outras maneiras, como a gestual e também a escrita, quando se trata de um 

grupo focal online que por sinal foi o destino desta investigação.  

     O grupo focal online tem uma característica marcante que, segundo Lobe (2017, p. 

229), remete para o facto de o “online focus groups is precisely the mediated venue, 

through which the ‘communication event’ happens in the form of text, voice or video”. 

No entanto, isto requer uma aptidão mais engajada, tanto da pessoa que está a moderar a 

conversa, quanto também dos/as participantes que estão envolvidos/as no grupo. Para 

além disso, o grupo focal online também possui outra componente estrutural classificada 

como de síncrona e assíncrona. Um grupo conduzido pela tela de um computador requer 

alguns cuidados e com base na literatura, procurou-se seguir alguns passos importantes 

para haver uma relação muito semelhante que ocorre no grupo presencial.  

    No entanto, a partir do momento que houve a mudança de espaço, rapidamente buscou-

se contacto com  investigadores/as e referenciais teóricos  que já tivessem  realizado um 

trabalho com grupo focal online. Após realizado contactos e leituras sobre essa 

possibilidade, foi dada largada a preparação desta mudança de cenário.  

    Os/As estudantes que participaram no grupo focal estavam maioritariamente cursando 

o segundo ciclo de estudos, sendo dois estudantes cursando o primeiro ano e os demais já 

em fase final do mestrado, todos/as da UP de cursos distintos. A escolha desses estudantes 

foi baseada em conversas e encontros com alguns/mas professores(as) e colegas da 

própria UP.  Assim, alguns/mas estudantes, a investigadora desta pesquisa teve a 

oportunidade de conhecer e fazer o convite pessoalmente e, no caso de outros/as, o 

convite foi realizado por e-mail através de contactos facilitados para o efeito.  Também, 

após a mudança de cenário, foi criado um formulário online, solicitando aos/às estudantes 

o preenchimento com informações básicas e, aproveitou-se o momento para incluir 

também o consentimento informado, esclarecendo o objetivo da investigação e sendo 

reservado um espaço para garantir-lhes o sigilo e confidencialidade desta 

investigação.  Destaca-se no quadro abaixo as informações levantadas dos/as estudantes, 

sendo que os nomes que aqui constam são fictícios:  

 

Nome fictício Idade Formação em curso Curso 
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Maria 29 Mestrado (último ano)  MEFA 

Magali 38 Mestrado (último ano) MEFA 

João 28 Mestrado (1º ano) MDIP 

Danilo 22 Mestrado (último ano) MDIP 

Ana 28 Mestrado (1º ano) MDIP 

Pedro 23 Mestrado (último ano) MIEIC 

 

        A partir do momento em que o trocamos o cenário de mediação, a natureza da 

comunicação no grupo passou a ser feita via e-mails e para o dia do encontro com o grupo 

foi através do dispositivo Skype. Portanto, foi um trabalho que envolveu um período de 

comunicação  assíncrona,  que conforme definido por Lobe (2017), implica que quando 

um grupo focal é assíncrono, significa que envolve um período de tempo de retorno das 

respostas dos/as participantes. Assim, antes de iniciarmos o grupo, todo esse primeiro 

contato que ocorreu por  troca de emails consistiu na sua forma assíncrona. Já para o dia 

do evento, o grupo foi assistido maioritariamente na sua forma síncrona, que assim é 

definido nas palavras do autor (Lobe, 2017, p. 229): “Synchronous focus groups closely 

resemble ‘real time’ focus groups, as both researcher and respondent (s)are online 

simultaneously”. Sendo assim, tanto estudantes, como a investigadora desta pesquisa se 

envolveram numa discussão em tempo real, moderada pelo d ispositivo Skype com uso 

dos recursos de  vídeo, áudio e chat.  

         Quanto ao roteiro para discussão no grupo (ver anexo 2), as questões norteadoras 

seguiram as técnicas semelhantes ao da entrevista semi-estruturada, sendo questões 

abertas, mais para situar os/as participantes, em torno do tema em discussão do que para 

dirigir a discussão. Como entrada, optou-se por realizar uma atividade quebra-gelo com 

os/as estudantes. Lobe (2017, p.236) admitindo que “social interaction is crucial moment 

for establishing a productive group dynamic in focus groups”. Portanto, a atividade 
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proposta para os/as estudantes foi mesmo crucial para quebrar a timidez e deixá-los/as 

mais à vontade quanto ao grupo, facilitando também uma interação mais envolvente e 

dinâmica.  

 

5.5 Questões Éticas  

   

      Nesta investigação, adotou-se uma postura cuidadosa quanto às questões 

éticas.  Norteado pelo suporte da literatura, sustentamos que este ensinamento cabe tanto 

para o/a investigador/a, quanto aos/às participantes do processo investigativo.  É uma 

forma de assegurar que toda a pesquisa está sob cuidados bem orientados e definidos. 

Assim, é válido reforçar que empregar a ética na investigação é sobretudo considerar um 

conjunto de normas e procedimentos para sustentar uma pesquisa (Bogdan & Biklen, 

2006 p. 75).  

     Se tratando de uma investigação que envolveu pessoas, resguardou-se  proteção e 

confidencialidade dos sujeitos; assim como o respeito de vossas participações levando 

em consideração seus ponto de vistas, nos momentos de entrevista e discussão.  Foi-lhes 

também esclarecido os objetivos desta investigação bem como a garantia do anonimato e 

dado a liberdade de aderir voluntariamente a permanência na participação da 

investigação. A todos/as foi também entregue um consentimento informado, seguindo as 

recomendações da Carta Ética das Ciências da Educação (2014, p. 7).   

        Para além disto, como a investigação contou com uma componente de trabalho de 

grupo focal online, também reservou-se uma atenção para esta questão, tomando 

praticamente caminhos semelhantes ao do presencial, optando-se por firmar junto aos/às 

participantes um consentimento em formulário, que de certa forma confere um 

procedimento exequível.   

       No tocante aos cuidados éticos para o grupo focal online, Thomas (2004 cit Morgan 

& Lobe, 2010, p.216)  esclarece que  “ there is no need to invent “new ethical rules for 

online research or try to reduce ethical behavior in Internet research”. No entanto, os 

autores sugerem que existe uma maior preocupação e conscientização destes princípios 

éticos, já que todas as informações podem ser com maior facilidade extraviadas ou 
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compartilhadas com terceiros. Portanto, mediante isto, nesta investigação a investigadora 

buscou desde o início um diálogo franco com  os/as envolvidos/as para que as 

informações ali contidas no chat, vídeo e áudio não fossem divulgadas, garantindo que 

somente a própria estava autorizada a realizar gravação e registrar as mensagens daquele 

evento para uso exclusivo do presente estudo.  

      Por fim, no que corresponde ao momento de encontroprocurou-se assegurar aos/às 

participantes a reserva de um espaço seguro, um ambiente acolhedor que lhes 

proporcionasse conforto e segurança para partilharem  experiências sem qualquer 

constrangimento. Desta forma, foi-lhes também assegurada apreservação da sua 

identidade, de maneira que a todos/as foram atribuídos nomes fictícios para ocultar dados 

pessoais, cuidando de toda e qualquer identificação que os/as pudesse caracterizar.  
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5.6 Análise de conteúdo 

 

      Para dar respostas aos objetivos desta investigação, foi necessário recorrer ao método 

da análise de conteúdo, pois foi a forma que entendemos ser pertinente para organizar e 

perceber os significados dos discursos dos/as participantes neste estudo. Desta maneira, 

buscamos usar alguns critérios importantes para dar seguimento a esta investigação. Na 

fase inicial,  buscou-se fazer a análise da entrevista transcrevendo integralmente como 

também  os discursos do grupo focal. 

       Considerando que o objetivo geral  desta investigação principal é identificar como os 

contributos da Aprendizagem em Serviço podem enriquecer a experiência de 

aprendizagem de estudantes do Ensino Superior, optou-se por recolher os dados junto aos 

docentes para perceber como a comunidade académica está a desenvolver e a envolver-

se neste prática pedagógica; e por outro lado também reconhecer nos discursos dos 

estudantes os contributos desta experiência. Assim, as análises desses dados foram 

realizadas da seguinte forma: A primeira etapa constitui-se de tratar os dados dos docentes 

entrevistados, colocando em categorias os tópicos principais em concordância com a 

proposta do guião de entrevista, que já dava pistas para seguir a análise. Segundo Bardin 

(1977, p.45), “a análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das palavras 

sobre as quais se debruça”. Sendo assim, teoricamente, as análises desta pesquisa 

passaram por parte de um  conjunto preestabelecido de categorias e subcategorias  bem 

definidos. 

      No entanto, para alcançar as respostas para os objetivos desta investigação foi 

necessário analisar os dados da seguinte maneira: primeiramente foi realizado uma leitura 

inicialmente flutuante, como sugere Bardin (1977), e logo depois foram selecionadas em 

destaque mensagens  por cor de texto diferenciadas, destacando mensagens com 

significados para discorrer a análise. Os referidos destaques foram selecionados seguindo 

o guião de entrevista que já deixava ali sugestões sobre os objetivos a atingir conforme 

as respostas que foram apresentadas.  

       Em outro momento, após a leitura inicial tanto realizada de forma vertical quanto 

horizontal, seguiu-se para montagem da grelha de categorização. As categorias foram 

pensadas à luz do próprio guião e as subcategorias foram inseridas conforme as 

mensagens em destaques nos discursos dos/as  entrevistados /as. Através do método 
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indutivo, depois de selecionadas as categorias pré-existentes, foram entao elencadas 

subcategorias a partir da análise dos discursos de docentes e estudantes.   

       Portanto, como explicam Strauss e Corbin (1990 p.57 cit in Flick, 2005 p. 180), o 

tratamento dos dados implicou uma “codificação das operações pelas quais os dados são 

divididos, conceptualizados, e reagrupados de forma diferente. É o processo nuclear de 

construção das teorias a partir dos dados.” Assim, nesta concepção o processo de 

codificação é estruturado de acordo com os fenómenos, casos, conceitos e situações de 

questões formuladas ao próprio texto (Flick, 2005).  

 

5.6.1 Processo de Categorização 

       Segundo Moraes e Galiazzi (2011, p 22), “a categorização é um processo de 

comparação constante entre as unidades definidas no momento inicial da análise, levando 

a agrupamentos de elementos semelhantes”. Isto implica encontrar uma definição e dar 

nomes às categorias indo além da união de elementos (Moraes & Galiazzi, 2011). Em 

outras palavras é atribuir um nome ou significado a objetos, ideias, ações etc. (Lima, 

2010). 

        No primeiro momento, para a grelha dos/as docentes, foram selecionadas dez 

categorias pré-existentes, designadamente: (Categoria 1) Experiência de aprendizagem 

em serviço; (Categoria 2)  Espaço de desenvolvimento - o terreno; (Categoria 3) Prática- 

Operacionalização da aprendizagem em serviço; (Categoria 4) Vantagens do uso da 

metodologia no curso; (Categoria 5) Estratégias usadas para envolver e motivar os 

parceiros do terreno; (Categoria 6) Fragilidades do uso da metodologia no curso; 

(Categoria 7) Benefícios  para estudantes; (Categoria 8) Benefícios para comunidade; 

(Categoria 9) Benefícios para os professores/ universidade; (Categoria 10) Melhorias 

desta estratégia; (Categoria 11) Ingredientes de sucesso da aprendizagem em serviço. 

     Cada uma das categorias enunciadas inclui subcategorias e indicadores, conforme 

tabela abaixo apresentada.  

 

1- Tabela análise dos docentes:  
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Número Categoria Indicadores de 

categoria 

Subcategoria Indicadores de 

subcategoria 

1 Experiência de 

Aprendizagem em 

serviço  

Dinâmicas 

estabelecidas 

Princípios de 

experiência  

Primeiras 

expressões de 

sentido 

Medodologia  

Práticas  

 

 

 

 

 

 

Definição 

contatos práticos 

modo de fazer  

abordagem 

metodológica  

 

 

Presença no 

território 

Entrada do lado 

social  

2 Espaço de 

desenvolvimento da 

Aprendizagem em 

serviço  

Território de 

desenvolvimento  

AS no ciclo de 

estudos 

 

 

Unidade 

Curricular 

 

3 Prática/ 

Operacionalização 

da AS 

Sair para 

comunidade 

Construir projetos 

para a comunidade  

  

4 Vantagens do uso da 

metodologia  no 

curso  

Contacto com real ( 

empresas, despertar 

um espírito crítico, 

abertura do espaço 

fechado de aula, 

experiências fora 

da sala de aula)  

  

5 Estratégias usadas 

para envolver e 

Empresas -ONG’s 

Instituições 
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motivar os parceiros 

do terreno 

Conversas 

Informais 

6 Fragilidades do uso 

da metodologia no 

curso 

Acessar pessoas 

que usam essas 

estratégias dentro 

da Universidade- 

envolvimento com 

os parceiros 

Colegas de trabalho 

Falta de tempo 

Burocracias 

Em termos 

pedagógicos  

Preparação para 

os docentes 

implementarem 

esta metodologia  

Avaliar a 

metodologia  

7 Benefícios da AS 

para estudantes  

Competências  

Comportamentos 

Posturas Trabalhos 

com rigor científico 

Pensamento Critíco  

Responsabilidade 

Social 

  

8 Benefícios da AS 

para comunidade  

Repercussão 

Positiva 

  

9 Benefícios da AS 

para os professores/ 

Universidade 

Estimula – 

Abordagem em 

sala de aula-  

Oportunidade de 

novas experiências 

Investigações  

Melhoria condições 

de vida 

  

10 Melhorias da 

estratégia de AS 

Para estudantes 

Professores 

Comunidade 

Em termos 

pedagógicos 

 



54 
 
 

Necessidade de 

novos aprendizados 

11 Ingredientes de 

sucesso da AS 

Componentes que 

agregam 

O que não pode 

faltar para 

desenvolver a AS 

  

 

 

 

       Seguindo o modelo de análise das entrevistas com docentes, realizou-se também a 

análise de conteúdo do grupo de discussão focalizada com estudantes. Neste sentido, 

buscou-se categorizar as ideias mais centrais dos discursos dos estudantes que 

conduziram aos objetivos desta investigação. Sendo assim, colocamos abaixo o fluxo que 

apresenta as cinco categorias sendo: (Categoria 1) Desvantagens/Riscos; (Categoria 2) 

Vantagens; (Categoria 3) Impacto do aprendizagem em serviço;  (Categoria 4) 

Motivações para participar da aprendizagem em serviço; (Categoria 5) Significado do 

aprendizado. Essas categorias foram pré-definidas, coincidindo globalmente com as 

dos/as docentes nas entrevistas. Não surgiram categorias emergentes na discussão 

focalizada dos/as estudantes.  

Assumindo uma abordagem distinta da entrevista, o guiao usado para o grupo de 

discussao focalizada foi pensado apenas para ser um orientador da discussão. A 

investigadora do estudo procurou intervir muito pouco, deixando os/as estudantes à 

vontade para discutirem entre si os tópicos que iam sendo apontados pela própria 

investigadora.  

        Assim,  a grelha abaixo apresenta as categorias e indicadores sinalizados na 

discussão.   

2- Grelha do grupo focal de estudantes:  

 

Categorias  Indicadores  
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Desvantagens/Riscos Falta de tempo 

Falta de recursos monetários 

Sensação de que em prol de outra pessoa se sacrifica 

alguma coisa  

Prazos e burocracias nas colaborações com 

instituições públicas 

Tempos e objetivos da disciplina nem sempre 

condizentes com trabalho com as comunidade 

 

Vantagens Percepção sobre a estratégia na faculdade 

Dedicar o tempo  

Passar conhecimento  

Construir junto 

Valor para as universidades 

Desenvolvimento de competências interpessoais 

Desenvolvimento de competências 

Competências transversais  

Oportunidade de ter experiência na   prática   

Qualificar o aluno  

Enriquecer a formação 

Aprendizado mútuo 

Aprendizagens “renovadas” com a experiências das 

aprendizagens da comunidade ( aprender através das 

aprendizagens com a comunidade ?) 

Saber ouvir as necessidades do outro/comunidade 

 

Espaço de fala e escuta ( debate ?) diálogo  

 

Sair da zona de conforto 

Conhecimentos compartilhados 

Preparação para o mercado de trabalho/ 

(capacitação?) 

Dar segurança( os tornam confiantes ?)  

Experiências interculturais  
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Articular conhecimentos concretos com 

conhecimentos académicos 

 

 

 

Impacto da Aprendizagem em Serviço Desenvolver um espírito comunitário 

Direcionar a vida profissional 

Momentos de trocas e aprendizagens a todo 

momento 

agregou experiência acadêmica 

Desconforto com o novo 

 

Satisfação pessoal 

 

Experiência em outros contextos ( País.../ fora da 

sala de aula) 

 

Novas perspectivas  

Aprender a fazer projetos 

Como interagir com a comunidade 

Trabalhar com pessoas/ projetos reais gera algo 

construtivo 

Dar autonomia às próprias comunidades 

(empoderamento)  

Se adaptar a mudanças/ imprevistos  

Por novos estudantes em contato com S.L 

Pensar no próximo 

Construção Social   

Crescimento pessoal  

 

 

Motivações para participar da AS  Deixar uma marca na sociedade/comunidade 

 

Saber que construiu um projeto, fez parte de uma 

mudança ( ou construção social? ).  
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Ajudar a tornar projetos reais 

  

Responsabilidade socioambiental  

Importância para carreira a seguir  

 

 

Significado do aprendizado da Aprendizagem em 

serviço 

Crescimento mútuo 

Unidade 

Senso de responsabilidade individual 

 

Todos aprendem  

 

Resolver problema de outra pessoa( comunidade?)  

Obrigação moral e ética  

Inspirar numa mudança positiva   

conscientizar pessoas/um grupo 

 

Conciliar conhecimento com capacidades 

interpessoais 

 

 

 

 

 

 

6.   Análise dos resultados e interpretações  
 

 

 “E consideremo-nos uns aos outros,  

para nos estimularmos ao amor e às boas obras..”   (Hebreus 10:24) 
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       Nesta secção reserva-se espaço para pôr em perspetiva os discursos de docentes e de 

estudantes, colocando em destaque os argumentos que tiveram maior relevância para esta 

pesquisa, e que ajudam a pensar os contributos da aprendizagem em serviço, a partir das 

suas experiências.   

      De natureza assumidamente qualitativa, este estudo incluiu a análise dos discursos, 

refletindo e (re)produzindo sobre o significado dos textos, assim como expressando 

sentidos. Portanto, aqui procurou-se arquitetar compreensões através de um conjunto de 

dados textuais “analisando-os e expressando a partir dessa investigação alguns dos 

sentidos e significados que possibilitam ler (Moraes & Galiazzi, 2011, p.14). 

 

       

6.1 Análise dos discursos dos/as docentes 

     Presente nos discursos docentes, atentou-se minuciosamente para as principais  

informações que, esclarecidas no próprio guião de entrevista, já apontavam direções 

relativamente específicas acerca do que desejava  investigar. Sendo assim, para as 

informações abaixo, centramo-nos em analisar discursos iniciais acerca do próprio título 

da investigação sobre o que é a aprendizagem em serviço, suas definições e experiências 

iniciais.  

     Quando se buscou conhecer um pouco mais sobre o  percurso de experiência de 

aprendizagem em serviço que os/as docentes já vivenciaram ou estavam a experienciar, a 

primeira questão de partida teve que ser voltada para compreender de que forma se 

inscrevia a estratégia de Aprendizagem em Serviço no âmbito das Ucs. Portanto, tivemos 

como resposta algumas ideias que os/as professores/as nos apresentaram, conforme 

alguns  dos excertos abaixo:  

 

“…E aí tenho que mostrar uma abertura imensa que o curso tem, a ligação com 

as empresas..” (docente Alberto )  
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“Há uma em particular que eu acho que pode ser uma oportunidade para trabalhar 

essa área. Que é uma unidade curricular de sociologia das Organizações que a SO 

no primeiro ano da licenciatura em Gestão. E este ano pela primeira vez nos 

conseguimos desenvolver um trabalho... e creio que não é próximo deste tipo de 

trabalho comunitário que vocês falam do projeto, mas é uma primeira 

experiência que eu acho que pode ser ser interessante para abrir outras 

possibilidades para esses domínios. É o que que foi desenvolvido este ano? 

....Nós propusemos aos alunos um trabalho sobre uma empresa que eles 

visitaram.” (docente Helena) 

 

         Nos dois discursos acima referidos, destaca-se a presença de uma articulação da 

prática da Aprendizagem em Serviço à realização de atividades e projetos nas empresas. 

Inicialmente, quando os/as docentes foram entrevistados/as,  foi mencionado um pouco 

sobre o que é a Aprendizagem em Serviço e de onde ela parte. Porém, deixamos  livres 

para falarem sobre as suas experiências, procurando não os/as interromper quanto a 

qualquer outra conotação que a resposta poderia apontar. Conforme os excertos acima, 

percebemos que uma das experiências que pôde destacar-se da Aprendizagem em Serviço 

é que está relacionada com alguma atividade voltada para um ambiente empresarial.  O 

“docente Alberto” já  não atuava mais como um regente de turma, então trouxe-nos mais 

umas ideias iniciais daquilo que poderia vir a ser a Aprendizagem em Serviço praticado 

nos cursos em que ele é coordenador.  E uma característica importante desta entrevista 

com “docente Alberto” é que o próprio curso e a faculdade em si são mais direcionados 

para o cunho empresarial, então diante disto, o que se prevaleceu durante esta entrevista 

foi o discurso do engajamento dos/as estudantes com a comunidade empresarial, havendo 

assim pouca relação com aquilo que se esperava no ambiente dito comunitário, local e até 

mesmo o próprio envolvimento cívico.  

       Neste sentido, Neuman (1980, cit in Saltmarch, 2005 p. 50) enfatiza que “a demanda 

mais crítica é restaurar o ensino superior com o objetivo original de preparar os graduados 

para uma vida de cidadania comprometida o avanço da aprendizagem cívica, portanto, 

deve se tornar o objetivo central do ensino superior” (tradução investigadora).  Levando 

em consideração que este apontamento é uma componente importante do aprendizagem 

em serviço, não se sustentou no discurso do “docente Alberto”. Toda ação estava voltada 

para um ambiente empresarial de pouco engajamento cívico e comunitário. Neste 
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discurso houve uma ausência também de definição e contacto com a entrada dos/as 

estudantes no terreno social.   

       Relativamente ao discurso da “docente Helena”, o que se pensa sobre a  

Aprendizagem em Serviço é que esta é uma atividade também voltada para o ambiente 

empresarial, todavia esta foi uma primeira experiência da docente Helena neste contexto. 

Então, de alguma forma foi tentar através dessa primeira experiência de terreno, mesmo 

que empresarial, pôr os/as estudantes em contacto com o “lado vivo” daquela ideia de 

teoria e prática discutida especialmente nesta unidade curricular que a docente leciona.  

No decorrer desta entrevista, a docente Helena defende a ideia que:   

“…E, portanto, este contato permite que os estudantes percebam 

nomeadamente o que que é o processo produtivo de um determinado 

artigo e etc. E, portanto, eles conhecem o espaço fabril desta empresa e 

conhecem também a área administrativa , e conhecem no fundo a 

inserção da empresa e que começam as pontes iniciais com a 

comunidade onde a empresa está instalada.” ( docente Helena)  

 

       Nesta perspectiva, compreende-se que mesmo inserindo os/as estudantes num 

contexto de empresa para dar as primeiras caminhadas,  de relação teoria e prática, a 

“docente Helena” buscou identificar o local propriamente da empresa como um espaço 

de comunidade, tanto o campo externo como interno e assim fazer uma pequena 

articulação com a entrada da Aprendizagem em Serviço na UC.   

       Sobre este aspecto compreende-se que a noção de comunidade da referida docente é 

um espaço propriamente de pessoas, de relações e de encontros, como também do 

território, onde a  empresa está instalada. Portanto, em concordância com esta realidade 

encontramos na literatura a respeito de comunidade sugerida por Bauman (2003) como 

uma coisa boa, sendo um local que transmite conforto e segurança, um lugar de 

aconchego. Um ambiente acolhedor que há compreensão e uma relação de confiança entre 

as pessoas da comunidade, o sentido de estar junto  é o essencial e, ainda, a importância 

de melhorar a vida comum é algo que se tem em comum na comunidade, mesmo que haja 

momento de discordância. Em síntese, estar em comunidade é ajudar uns aos outros. 

Como sugere o autor acima auferido é ter o conceito sobre “nosso dever, pura e 
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simplesmente, é ajudar uns aos outros e, assim, temos pura e simplesmente o direito de 

esperar obter a ajuda de que precisamos” (Bauman, 2003, p. 8). 

       No mais, o que se pretende ressaltar é que mesmo a/o docente reconhecendo que a 

ponte que está a criar com os/as seus estudantes ainda é muito frágil, existe uma genuína 

intenção de colocá-los junto a um novo ambiente, fazendo com que reconheçam alguns 

princípios dessa relação teoria-prática. Há também esse olhar para comunidade, no 

sentido de perceber o território e as pessoas que na empresa trabalham e perceber as 

dinâmicas que se situam e participam. Portanto, o facto de já existir uma intenção de 

propor aos/às estudantes uma reflexão crítica dentro deste âmbito já pode dizer-se que é 

iniciar um percurso de Aprendizagem em Serviço.  

Ao levar em conta o sentido de comunidade e a própria Aprendizagem em Serviço, 

verificou-se nos discursos dos/as entrevistas que ainda carece de uma definição mais 

ampla sobre o assunto e sobre este espaço de desenvolvimento que denominamos como 

comunitário.  Assim, sublinhamos mais uma vez as palavras de Bauman (2003), 

admitindo que existe uma diferença entre a comunidade que almejamos para de facto a 

comunidade que realmente existe. E isto coloca em questão muitos significados que, no 

caso do discurso, pode implicar que o significado atribuído para comunidade não era o 

mesmo que estávamos atribuíndo na pergunta, no questionamento.  Uma outra 

observação é essa definição da Aprendizagem em Serviço, que como já se observou na 

própria literatura ainda é um complexo de definições.  

      Como relatado ainda na categoria de definição da aprendizagem em serviço temos 

discursos sobre a representação ou ambiente aonde ela aparece nos cursos ou nas Ucs. 

Vistos nos excertos abaixo:  

 

“Depois nós é... O conselho executivo tentou sem pre estabelecer diversos 

protocolos com instituições de solidariedade social que trabalhamos com 

muitos como a caritas, com médicos do mundo e, portanto, não só  fazemos 

rastreios aqui, como fazemos consultas de pessoas que são sinalizadas por essa 

instituição e que depois, ao abrigo desse protocolo, pagam um valor simbólico 

pelas consultas no valor bastante reduzido, pronto. E, com a comunidade, 

fazemos esse tipo de intervenção, simultaneamente participamos do projeto 

“Paranhos Sorridente”, em que fazemos ações de promoção de saúde oral nas 

escolas e não só nas escolas, mas também em outras instituições que nos 
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pedem colaboração. Por exemplo: ares, por exemplo a lacinhos, outras 

instituições.” ( docente Carolina) 

 

“O projeto amigos hortícolas (como componente prática da unidade curricular) 

teve o seu inicio no ano letivo 2009/2010 e ainda continua a ser implementado, 

anualmente, por outros colegas. No âmbito deste projeto, as atividades 

desenvolvidas pelos nossos estudantes consistem no planeamento a 

realização de sessões de educação alimentar (teórico-práticas), dirigidas a 

crianças em idade pre-escolar e escolar, tendo como objetivo fulcral 

promover consumo de produtos hortícolas. O lema do projeto amigos 

hortícolas é ensinar as crianças a conhecer, a  valorizar, a  consumir e a apreciar 

os produtos hortícolas. As sessões são levadas a cabo quinzenalmente, ao 

longo do 1.º semestre de cada ano letivo pelos nossos estudantes, nos jardins 

de infância/escolas públicas do 1.º ciclo do ensino básico do Concelho da Maia. 

Incluem múltiplas atividades das quais se salientam: contacto com os produtos 

hortícolas em natureza e provas de degustação.”  

(docente Maria)  

 

      Nos excertos acima apresentados percebe-se que são duas unidades curriculares 

envolvidas diretamente com o terreno. Os/as alunos/as são ativos/as na comunidade, pois 

são levados para o serviço prático. Atividades como essas acima referidas são 

basicamente modelos de uma pedagogia que sai da esfera do simples transferir 

conhecimento para compartilhar o conhecimento (Freire, 1996). E ainda sobre esta 

metodologia pedagógica, Rigo e colaboradores (2019) dizem que ter uma pedagogia 

isolada não é a melhor estratégia para responder às necessidades “educacionais e 

mercadológicas em curso”. Explicam que por hora é mais que necessário ter as 

pedagogias engajadas de diferentes formas, “visando abarcar um miríade de 

comportamentos e atitudes considerados essenciais para uma experiência de aprendizado 

de alta qualidade” (Rigo e colaboradores, 2019 p. 33). 

        Entrelaçando este entendimento com a Aprendizagem em Serviço, muito tem a ver 

com as premissas essenciais da estratégia, pois requer uma intencionalidade pedagógica 

muito eficaz com qualidade e habilidades. Ou seja, pretende-se envolver um conjunto de 

conhecimentos de causa específica, envolvendo também compromisso e responsabilidade 
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social. Inclusivamente, nos dois excertos retirados acima isto fica muito claro, pois ambos 

estão envolvidos diretamente no terreno com as pessoas e há uma troca muito interessante 

sobre que é o aprendizado dos/as alunos/as com a experiência da comunidade. 

       Para tanto, pode-se definir este tipo de aprendizado como uma das estratégias da 

Aprendizagem em Serviço com experiência de aprendizagem baseada na comunidade. 

De acordo com o site de recurso sobre conceitos e estudos sobre aprendizagens e 

aprimoramento escolar, o Glossary of Education (2014), este aprendizado baseado na 

comunidade pode ser muito benéfico tanto para alunos, professores e comunidade, porque  

ao usar a “comunidade como sala de aula”, os/as professores melhoram a retenção do 

conhecimento, a aquisição de habilidades e a preparação dos estudantes para a vida adulta. 

Os/As alunos têm a oportunidade de aplicar o aprendizado em ambientes práticos e reais 

e a comunidade assim ganha e ao mesmo tempo dispõe de recursos que valorizam essas 

trocas de experiências. Neste sentido, temos o discurso do docente Fred que traz 

exatamente esta visão:  

 

“… Então a aula em vez de ser dada na sala de aula é dada no sítio. E é 

dada no sítio entrando em contato com lado vivo, entrando em 

contato com aquilo que são as dinâmicas, as várias dimensões de 

contextos e as dinâmicas sociais que se proporcionam…” (docente 

Fred) 

 

      Ainda no quesito da primeira categoria sobre experiência de Aprendizagem em 

Serviço, os/as docentes entrevistados colocaram situações diversas, isto porque também 

como foram diferentes faculdades e cursos, os relatos revelam, em grande parte, 

experiências distintas. E por isso, quanto à definição, não encontramos uma resposta 

pronta, definida, mas ideias e algumas experiências iniciais que mostram um pouco a 

trajetória dos/as docentes ao implementar essa metodologia.  Conforme relatos dos/as 

demais docentes descritos abaixo:  

 

“Então é um curso onde o norte principal é a metodologia problem 

basic learning, aonde os alunos sempre trabalham em projetos reais. 

Então a ideia é que os estudantes sempre entram no curso e tem aqui a  
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oportunidade de desenvolver projetos para empresas reais..” (docente 

Hélio)  

 

“Muitas das vezes a  ideia que tenho é que eles vão à escola, vão à 

câmaras municipais e fazem algum tipo de atividade com os 

estudantes, coisas assim. Nós, pessoalmente, também desde os últimos 

anos, temos aumentado um cadinho é a nossa relação com países 

como: São Tomé e Moçambique. {...} Também é por exemplo: nós no 

ano passado.... Há dois anos? Há dois anos. É... Estivemos em São Tomé 

E Príncipe a colaborar com eles a fazer um projeto em grávidas com 

HIV positivas e objetivo era tentar diminuir a transmissão vertical, 

mesmo amamentando, num é? E, portanto, na nossa Unidade Curricular 

“Alimentação Humana”, alimentação mesmo nos primeiros dias de vida, 

e antes da consecução, e durante a consecução, é o tópico da disciplina. 

É esta experiência de terreno. Muito um cadinho trazer para aula, a 

vivência especial destes projetos.” (docente Victória ) 

 

        No sentido de perceber também as dinâmicas dos contatos e parcerias com 

instituições e parceiros locais, um facto curioso que merece atenção foi relatado pela 

“docente Victória”, que nos mostrou que essa metodologia perpassa da dimensão 

comunitária local para a dimensão intercontinental. Isto nos mostra que a Aprendizagem 

em Serviço, segundo Bringle e Hatcher (1996), é um meio para alcançar também 

objetivos educacionais que se expandem. Os autores afirmam que existem duas formas a 

partir das quais as universidades promovem parcerias comunitárias: extracurricular e 

curricular. Ainda corroboram que  a Aprendizagem em Serviço é uma experiência 

educacional com crédito na qual os/as alunos participam de uma atividade de serviço 

organizada que atendem a necessidades identificadas na comunidade e com isso  fazem 

uma reflexão sobre o que estão a fazer com o complemento de informações advindas das 

aprendizagens adquiridas na sala de aula. Com isso, os/as professores só têm a ganhar, 

levando para sala de aula nova vida, novas experiências e relações positivas com todas as 

oportunidades que são experimentadas fora dos muros da universidade.  

       Desta maneira, refletindo sobre a dimensão dessa experiência fora da sala de aula, 

temos que destacar que as aprendizagens que são adquiridas fora da sala de aula são de 
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extrema relevância para os/as estudantes, no caso deste estudo no âmbito do ensino 

superior.  

 

6.1.1 Contextualizando as aprendizagens não formais  

      Observa-se que a inserção de estratégias de aprendizagem em serviço nas UCs 

ministradas pelos/as docentes vão caminhando para um tipo de aprendizado muito 

pertinente destacar, que já mencionado em outra sessão é o reconhecimento das 

aprendizagens não formais neste tipo de metodologia.  Neste sentido, consideramos aliar 

aos discursos  alguns conceitos já estudados sobre este tipo de educação e suas mais 

valias. 

      Como visto nos discursos das entrevistas, encontramos momentos de partilha que 

os/as docentes trouxeram, as potencialidades deste tipo de aprendizado, reconhecendo a 

importância de trazer o lado externo das aprendizagens para a academia, a sala de aula 

propriamente. Sendo assim, considerando este contributo, vale a pena destacar os excertos 

que trazem mesmo uma menção desta realidade.  

 

“Potencialidades são essas: estimular a existência de um espírito 

crítico de um pensamento crítico face matérias complexas, 

permitindo que os estudantes lidem com fontes primárias de 

informação e sejam eles próprios responsáveis por aquilo que é a 

construção de uma opinião e de um posicionamento crítico, quer as 

críticas oral, assumindo essa responsabilidade desta posição na sociedade 

e por outro lado termos positivos também acho que a diversidade e a 

criação da diversidade transdisciplinar é uma mais valia dessa unidade 

curricular. E, é algo que pretendo explorar ainda mais com colegas de 

outras faculdades e com Pessoas ligadas digamos assim a outros setores 

da sociedade que não propriamente o setor de educação.” (docente Fred)  

 

“Para nós esse tipo de experiência é muito boa. Por permite desde logo a 

pessoa a treinar algum jeito que é fazer uma avaliação que as pessoas 

fazem, num é? E depois fazerem essa avaliação dar umas sugestões para 

melhorar, num é? E isto, é ...que abre mais um bocadinho esse espaço 
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mais fechado e há mais oportunidade.{...} Muito positiva. E isto é uma 

coisa completamente coord, tem que se arranjar maneira de entrar dentro 

da comunidade. Nós aqui somos completamente viciados em ir para o 

terreno a ir para as pessoas, num é? Em trazer o conhecimento que se 

vai produzir propriamente das pessoas, num é?” (docente Carolina) 

 

“Potencialidades: com esta metodologia “ativa e participativa“ os nossos 

estudantes desenvolvem um conjunto capacidades/habilidades 

pessoais que poderão ser uma mais valia para o seu futuro 

profissional e não só…” (docente Maria.) 

 

       Diante dos excertos acima, pode-se perceber que a mais valia ou como claramente 

foi evidenciado nas entrevistas, as potencialidades estão destacadas e, de certa forma, são 

aspectos que foram levantados à medida que os/as entrevistados/as  percebiam as 

diferenças existentes em  relação com sala de aula e a realidade externa. Com isso, temos 

que destacar que este facto condiz com a própria educação não formal em que, segundo 

Pinto (2007), não há uma definição clara; todavia existem alguns conceitos que cabem 

aqui.  

       Segundo este autor, os contextos de educação não formal não necessariamente estão 

sujeitos às mesmas condições do ensino tradicional. Na verdade, a educação não formal 

não está estabelecida pelas relações estruturais que ocorrem no espaço da educação 

formal, muito pelo contrário são relações externas ao contexto de sala de aula.  Ainda 

segundo Canário (2006 cit Bruno, 2014, p.14 ) o campo da educação não formal é 

compreendida como “situações educativas (não formais ou informais)” que são 

distinguidas do modelo escolar. Situações essas que não são propriamente ensinadas e 

sim advindas de experiências  externas, vivências em outros ambientes, ciclos sociais e o 

ambiente familiar.  

       Essas experiências encontradas na Aprendizagem em Serviço também se baseiam na 

assumpção de “o reconhecimento e a valorização dos processos e dinâmicas educativas 

não formais e informais  é uma aquisição que nasce do interior do campo da formação de 

adultos” (Canário, 2006). No entanto, como estamos a investigar um campo de formação 

de pessoas adultas, designadamente estudantes universitários e profissionais de que ali 

estão; interessa-nos valorizar que parte-se de que, bem mais que aprender na sala de aula, 
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é importante reconhecer que as aprendizagens fora de sala de aula também são vantajosas 

e trazem um contributo muito rico para estimular o momento da aula. Constituem, como 

apontam os/as docentes entrevistados/as, motores para reflexões, promovem o debate, a 

aquisição de novos saberes por outras fontes, oportunidade de desenvolver novas 

competências nos estudantes e ainda a valorização da própria aprendizagem constituída 

junto com a  comunidade.  

 

6.1.2 Benefícios das aprendizagens com a comunidade 

     No tocante face às aprendizagens adquiridas junto a comunidade, considera-se que 

sobre a Aprendizagem em Serviço faz todo sentido envolver essa relação de experiências 

positivas com a comunidade. Pelo que se  observou na literatura sobre a Aprendizagem 

em Serviço, a comunidade é altamente impactante no processo de ensino e aprendizagem. 

Sendo assim, destacamos abaixo alguns excertos que valorizam isto:  

 

“..teve uma repercussão positiva quer no âmbito daquilo que foi 

aprendizagem dos estudantes, quer no âmbito daquilo que foram 

ligações que permaneceram entre os estudantes e a comunidade, quer 

depois por... feedback posterior ficou também nessas comunidades a ideia 

de que era interessante que as pessoas lá voltassem e se voltassem no 

sentido de a judarem a reflectir sobre determinados problemas que essas 

comunidades têm.” ( docente Fred)  

 

 

“…Pros formandos que vão ter um contato com uma mão de obra um 

pouco mais especializada, vã o poder absorver e vão melhorar as 

habilidades...” ( docente Hélio)  

 

“para a comunidade educativa do projeto  (crianças, educadores, 

professores, funcionários, encarregados de educação)… esta adquire 

conhecimentos, motivação e aptidões para praticar comportamentos 

alimentares saudáveis;” ( docente Maria, p…) 
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      Em questão ao primeiro excerto, observa-se que o impacto da atividade  foi altamente 

positivo quer para estudantes e quer para a comunidade. Neste sentido importa dizer sobre 

isto que Menezes e colaboradores (2010) tratam sobre a questão da comunidade na ótica 

de uma intervenção comunitária e, portanto, numa vertente similar ao que acontece com 

este aprendizado na comunidade. Sobre isto pode-se considerar que: 

 

“ ao valorizar as competências, capacidades e potencialidades das pessoas, dos 

grupos e das comunidades, esta perspectiva inevitavelmente defende “ a 

participação activa, a  escolha e a autodeterminação dos participantes em 

qualquer intervenção rejeitando o papel tradicional do “especialista”… que 

avalia, diagnostica  e trata” (Coimbra,1991 p.6 citado por Menezes 2010) e que 

pode gerar desempoderamento. Ao assumir as pessoas, grupos, instituições e 

comunidades como protagonistas no processo social de construção de si 

próprios, esta perspectiva legitima o recurso a estratégias de intervenção a 

capacitação para projectos de acção “ em confronto crítico com os projetos 

sociais em cuja definição e implementação sejam capazes de intervir” 

(Campos, 1985 p.6 citado por Menezes 2010). 

 

     Portanto, realizar uma atividade junto às faculdades e envolver alunos/as e 

professores/as num contexto comunitário e de facto uma maneira de intervir na 

comunidade, ainda mais identificando que existe uma intencionalidade por de trás disto. 

Não se trata apenas de ir e fazer uma entrada no terreno sem objectivos. Verifica-se pelas 

entrevistas e debates com docentes e estudantes que é levar para comunidade os 

fundamentos que existem naquilo que predomina na sala de aula que pode impactar 

positivamente na comunidade.   

        Para tanto pode-se também dizer sobre isto que ocorre uma troca de aprendizado 

muito benéfica e impactante. A comunidade também tem uma parcela muito significativa 

que contribui em muito para formação dos/as estudantes, para desenvolver o raciocínio e 

a capacidade crítica sobre as coisas, as pessoas e o próprio envolvimento local. E neste 

momento, é interessante dizer que os/as alunos/as, tendo o preparo, as competências de 

serviço para realizar essa entrada, só têm mesmo a ganhar. Menezes (2010) também 

reforça que isto pode constituir de empoderar as pessoas, ou seja dar-lhes o poder.A 
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entrada na comunidade implica, por isso,a compreensão de que constitui em si mesmo 

parte da intervenção e de que  é relevante porque pode potenciar essa troca e gera 

empoderamento nas pessoas que participam e na própria comunidade.  

         A relação comunitária existente aqui é um espaço para discutir também sobre a 

natureza de uma participação que não deixa de ser uma intervenção. Sobre isto Menezes 

e colegas (2010) também consideram que intervir constitui numa relação de partilha com 

os outros. Como estamos a falar de relação de pessoas e comunidade, considera-se que 

existe essa sinergia de intervenção comunitária.  

       Mencionado pelo “docente Hélio” sobre a relação que se estabelece com a 

comunidade, o trabalho desenvolvido com os/as estudantes parte do entendimento de que 

são “formandos” neste contexto e que, portanto, a própria comunidade está envolvida 

num contexto de formação que ocorre junto aos/às estudantes e apoio do/a docente.  

Assim, para efeitos de compreensão deste discurso importa aqui também dizer que a 

metodologia de trabalho colocada em questão neste discurso é uma Aprendizagem em 

Serviço baseado na proposta de problem based learning. Para efeitos significativos nesta 

comunidade, o curso que a/o docente  desenhou e sobre o qual avança uma proposta de 

trabalho baseada neste problem based learning process, tem ganhos. Conforme refere: 

“todos ganham e aprendem”(docente Helena).  Sobre esse tipo de aprendizado, Heffernan 

(2011) nos diz que:  

 

 

Problem-based service-learning courses attempt to circumvent many of the 

logistical problems by limiting the number of  times that students have to go out 

into the community.  The rationale is that students are responsible for surveying 

communities and identify specific needs.  Students are also responsible for 

coordinating their own schedule to develop a response to the expressed needs. 

(Heffernan 2011) 

 

        Neste sentido, cabe-nos dizer que esta experiência propriamente de  Aprendizagem 

em Serviço levada a um exercício de problem based learning traz algumas implicações 

pois, segundo a autora Heffernan (2011), levar o caso de problem-based poderá limitar 
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os/as estudantes dadas as condições reais de trabalho com a comunidade. Mais, arrisca-

se a transmitir a ideia de que a comunidade pode credibilizar muito os/as estudantes como 

especialistas e solucionadores de problemas de que elas próprias (comunidades) acabam 

por se tornar clientes. Portanto, o ideal é realmente sistematizar a entrada no terreno com 

objetivos específicos para não desviar o foco do aprendizado pela Aprendizagem em 

Serviço. 

 

6.1.3 Benefícios da aprendizagem em serviço para a comunidade académica 

 

        Para esta sessão optou-se por apresentar os benefícios da Aprendizagem em Serviço 

em três níveis: as mais valias para os/as estudantes, os/as professores e a Universidade. 

Aqui entende-se que a comunidade académica é composta por esse grupo. Para tanto, de 

forma mais dinâmica, abaixo optou-se por colocar em um quadro  as principais 

contribuições da aprendizagem em serviço de acordo com aquilo que foi apontado 

primeiramente nas entrevistas dos/as docentes para essas três grandes dimensões. 

 

     

Benefícios do S.C 

Estudantes  

Benefícios do S.C 

Professores  

Benefícios do S.C 

Universidade  

Aquisição das competências 

transversais  

Adquirem um conjunto de 

capacidades e habilidades 

Projetos, Financiamentos e 

Investigação. 

Continuidade em pesquisa  

Fatores emocionais impactantes: 

entusiasmo, mudança de 

comportamento( posturas em sala 

de aula), resiliência  

Visibilidade Frequência em outros ciclos de 

estudos  

Desenvolvimento do espírito 

crítico 

Troca de conhecimentos e 

sinergias 

Desenvolvimento de novos 

materiais/ produtos 
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Espaço para ouvir o outro 

Inovação nos estudos  

Novas maneiras de realizar 

trabalhos académicos  

Novas experiências Diferencial Competitivo 

Aplicar novos conceitos na vida 

profissional e pessoal 

Melhoria desenvolvimento 

pessoal/ profissional 

Continuidade de projetos com a 

comunidade 

Contato com a realidade 

Inserção na comunidade 

Ajudar a comunidade  

 

Uma nova abordagem na sala de 

aula  

Promoção de uma metodologia 

mais envolvente 

 

      

       Como já visto em outro momento desta investigação, a Aprendizagem em Serviço 

tem muitos benefícios para a comunidade académica. Neste quadro procurou-se realizar 

uma breve síntese dos relatos dos/as docentes sobre os benefícios para os/as estudantes, 

professores e a própria Universidade. Não foram todos os entrevistados que conseguiram 

passar com clareza essa os contributos para as três dimensões, mas daquilo que a 

investigadora conseguiu recolher, no quadro acima constam as principais mais valias 

deste aprendizado.  

       Na primeira coluna da grelha destacamos os pontos que os /as docentes ressaltaram 

sobre os contributos desse aprendizado para os/as estudantes. E estes destaques, na 

verdade, confirmam aquilo que a literatura já traz sobre as contribuições da 

Aprendizagem em Serviço para o campo da academia, sobretudo os benefícios para os/as 

estudantes. Segundo Hefernan (2011), “Service-learning pedagogy challenges faculty to 

reconceptualize not only their curriculum, but also their disciplinary training and their 

role as educators”. Este desafio é um importante passo que aos poucos os/as docentes da 

U.P estão de alguma forma buscando. São estratégias que visam promover uma rica 

aprendizagem para os/as estudantes, como descrito na grelha; são oportunidades para 

trabalhar as habilidades e competências dos/as estudantes e, mais são percursos que 

promovem uma mudança de comportamentos e comprometimento dos/as estudantes e 
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os/as próprios professores/as também. E por outro lado, quando pensamos nesta troca de 

experiências e de oportunidades de novos aprendizados, é válido reforçar que isso 

discorre inteiramente nas linhas dos contributos da pedagogia da autonomia de Freire, 

quando nos sugere que  “não há docência sem discência, as duas se explicam e seus 

sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um 

do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (Freire, 

1993, p. 12). 

        E também é importante considerar  que os/as docentes entrevistados pouco sabem 

com profundidade sobre esta metodologia de ensino. Como se observa, o que houve foi 

uma vontade de mudança. Em alguns discursos foi perceptível compreender que era 

necessário provocar novos desafios para os/as estudantes e movimentar a discussão em 

sala de aula, movimentando assim a própria academia.  

        E neste sentido vale a pena agora atentar-se a segunda coluna da grelha que trata 

exatamente sobre os benefícios dessa metodologia para os/as docentes. Ainda, 

reconhecendo que nem todos os/as docentes responderam claramente esta pergunta, 

procurou-se selecionar aquelas que estavam mais próximas do objetivo da questão. Essa 

metodologia, de certa forma, é também um desafio para professores/as. O que relata 

Heffernan (2011) é que este aprendizado cria um ambiente de aula mais autêntico, abre 

um espaço de diálogo em vários níveis e trabalha questões fundamentais sobre “ equidade, 

diferença, inclusão, acesso, justiça e poder”.  Portanto, os benefícios para os/as docentes 

são interessantes, tanto no campo da reflexão e em oportunidades de experienciar um 

ensino envolvente, em sala de aula, como também para sua própria trajetória profissional 

docente. Como relatado, são também oportunidades de tornar mais visível um trabalho 

que poderá acrescentar ganhos para comunidade académica e para os/as docentes como 

um todo.  

      E, na última coluna da grelha, constam os benefícios para a Universidade. Neste ponto 

destacamos as ideias que contribuem para a parte da inovação e fortalecimento da 

universidade, como também as novas oportunidades que surgem com o desenvolvimento 

desta estratégia nas unidades curriculares. Uma experiência no campo educativo que 

prioriza relações com pessoas, sobretudo comunidade só pode ser benéfica para 

instituição, ainda mais sendo o ensino superior onde predomina-se um conjunto de 

saberes científicos que pode colaborar positivamente com a comunidade. Assim, já foi 
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observado que este tipo de metodologia no ensino superior é uma mais valia por se tratar 

de um aprendizado reflexivo, que engaja os/as alunos/as e ainda promove uma atividade 

enriquecedora para ambos os lados; comunidade externa e comunidade académica.  

        No entanto, para a Universidade também vale ressaltar que esta metodologia traz 

contribuições no campo da sua missão social, como também para mudanças nas estruturas 

curriculares e para pensar na formação do corpo docente. Quanto a essas contribuições 

para o campo da Universidade na sua missão social, vale considerar e relembrar que esta 

investigação foi devidamente realizada num contexto de Ensino Superior europeu público 

e sendo assim, é importante lembrar que conforme apresentado na Lei de Autonomia das 

Universidades 108/88 de 24 de Setembro “as universidades são centro de criação, 

transmissão e difusão da cultura, da ciência e da tecnologia, que, através da articulação 

do estudo, da docência e da investigação, se integram na vida da sociedade” (artigo 1º  lei 

108/88 ). Portanto, reconhecendo o impacto que a Universidade exerce sobre a sociedade, 

quer no nível intelectual, tecnológico e científico, quer em termos de aplicação de 

estratégias metodológicas inovadoras, também auxilia e valida a sua missão social.  

 

6.2 Análise do grupo focal com estudantes  

 

       A presente análise recai sobre os discursos de um grupo de seis estudantes da UP de 

faculdades diferentes que participaram num grupo de discussão focalizada.. Este  grupo 

focal foi norteado por um guião constituído com base nas experiências retiradas do guião 

de entrevistas com docentes, porém um pouco mais direcionado para este fim e 

envolvendo uma dinâmica de trabalho diferente. Como visto no capítulo de metodologia, 

inserimos um roteiro para orientar os/as estudantes de forma a que não se perdesse foco 

e o objetivo da investigação. Sendo assim,  o roteiro foi constituído por questões abertas 

e neste caso a investigadora esteve presente apenas como mediadora para promover a 

interação deste grupo. Portanto, inicialmente para entrada dos participantes na discussão 

foi necessário promover uma atividade quebra-gelo contextualizada com o tema sobre a 

aprendizagem em serviço, e assim os/as estudantes começaram a ficar mais soltos e 

compartilhar sobre suas experiências e trocar uns com os outros.  
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      Este roteiro orientador da discussão foi constituído por uma fase de abertura como a 

apresentação dos objetivos desta investigação, uma atividade quebra-gelo que, cada 

participante deveria apresentar uma figura que simbolizava para ele/a Aprendizagem em 

Serviço.   

 

6.2.1 As vantagens da experiência 

     A discussão com  grupo de estudantes foi bastante proveitosa, iniciando-se com uma 

atividade quebra-gelo, no âmbito da qual os/as participantes facilmente começaram a 

interagir uns com os outros, ficandomuito à vontade para falar sobre os tópicos desta 

investigação. Um aspecto alto neste debate foi o reforço das vantagens de experienciar 

essa estratégia. Assim, consideremos os excertos abaixo:  

 

Ana: Eu acho que a faculdade ajuda muito a estruturar esse tipo  de 

atividade dá um outro olhar que é muito possível você se envolver em 

projetos sociais. {...} 

e, que sempre é bom também de dedicar nosso tempo dedicar o  nosso 

conhecimento, mas voltando ao que o  João falou um pouco de hoje de 

empoderar as pessoas, de dar a possibilidade deles terem 

uma  continuarem no projeto. 

 

    Conforme já visto no capítulo dois, a Aprendizagem em Serviço, quando bem 

estruturada é um ganho para todos/as, inclusivamente para a instituição que implementa 

este tipo de estratégia. Sendo assim, no discurso da estudante Ana percebe-se que a 

metodologia, quando aplicada na faculdade para os/as estudantes que entram em contato 

com o terreno, ou seja,  na comunidade, é uma forma de dar um suporte, seguir uma 

estrutura sistemática sustentada pela faculdade.  Um ponto importante a destacar é que a 

estudante discursa sobre o projeto que está em desenvolvimento na UP em parceria com 

uma Câmara Municipal, onde o objetivo é capacitar a comunidade com aproveitamento 

de materiais encontrados na rua, como tampas de garrafas e que podem ser reciclados na 

“fábrica adaptada”, que foi montada em conjunto com as faculdades parceiras do projeto 

da UP com esta Câmara. Assim, os/as estudantes são colocados/as ali como uma 

especialista da área de formação, que é o curso de Design e por isso eles  têm domínio do 

assunto e do produto que irá ser produzido em equipe com o pessoal da comunidade, que 
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são alguns moradores locais que fazem inscrição para participar do projeto e estão ali na 

condição de formandos. 

    Sobre o discurso  ainda da estudante Ana, há também um assunto a considerar que 

teve que ver com a possibilidade de esta estratégia “empoderar as pessoas”. Este conceito 

de empoderamento já vimos anteriormente nos discursos dos/as docentes, é mesmo 

interessante para perceber como ambos  discursos se encaixam criando assim uma 

sintonia muito positiva sobre as vantagens de implementar essa estratégia. Porque, tanto 

a visão dos/as estudantes, quanto a dos/as docentes, é muito coincidente no que toca à 

promoção da Aprendizagem em Serviço na Universidade junto à comunidade. Mais, 

ambos reconhecendo esta vantagem, vale reforçar que a autora Heffernan (2011), 

considera que este tipo de relação ativa com a comunidade é um ponte para cidadania. 

Outras vantagens podem-se observar nos excertos a seguir: 

Pedro: E sim, eu posso acrescentar por isso eu concordo que este 

tipo de projetos para a Comunidade traz um grande valor 

acrescentado para as universidades, para os estudantes. Eu, 

por exemplo falo: eu posso dar o meu exemplo particular. Eu 

venho… estou neste momento no final do mestrado integrado 

Engenharia Informática. E este projeto é muito importante 

porque uma das, um  dos primeiros anos num curso informática 

obviamente nossa adquirimos as capacidades técnicas e 

conhecimentos teóricos para programação, ciência dos 

computadores. Mas depois uma componente muito importante é 

a componente das soft skills a componente que conseguimos 

interagir com depois, os clientes com as pessoas da vida real 

que não podem ter os mesmos conhecimentos técnicos.  Por 

isso é importante nós conseguimos comunicar numa linguagem 

que todos entendam. E depois, esses tipos de projetos também 

são importantes porque  fomentam  muitas capacidades, a 

capacidade de liderança, de trabalho em equipa.  E por isso  

este tipo de projetos é essencial em muito discursos.  E 

se  podemos aproveitar estes projetos têm que são que são 

importantes para os alunos e também dar algo a comunidade 

é uma situação de mútuo  benefício. 

Por isso, concordo com esta ideia de integrar esse tipo  

de  projetos  no ensino a nível universitário. 
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       Mencionado pelo estudante Pedro sobre a vantagem de trazer para a faculdade e 

estudantes um “valor acrescentado”, importa dizer que este é um dos objetivos de 

incorporar a Aprendizagem em Serviço no campo académico. Reforçado por autores  já 

discutidos no capítulo dois,  essa mais valia é uma componente muito rica para o ambiente 

universitário, pois conforme consta no discurso do referido estudante, são vantagens que 

permitem explorar as competências dos/as estudantes também,  assim como vivenciar 

novas capacidades e novas aprendizagens que ocorrem junto a comunidade.  Importa 

reforçar também o valor que é dado no emprego de reforços para que a própria 

comunidade também se beneficie desta experiência como destacado pelo estudante. 

 

6.2.2 As vantagens da experiência da Aprendizagem em Serviço 

 

      Ainda na categoria de vantagens dessa estratégia, temos os discursos abaixo:  

 

Danilo: “{...} E eu como estudante eu sinto que é uma oportunidade de 

fazer aquilo que, às vezes, não se consegue fazer no mercado….” 

 

João:  “E também tem a parte do ganho do  aluno né. Desculpa. É que o 

aluno muitas das vezes não tem oportunidade de ter experiência prática,  

experiência de vivência e acaba por ter uma formação puramente académica 

e vai para um mercado de trabalho despreparado{…} {…} E por parte do 

aluno ele se qualifica ao mesmo tempo que ele participa do projeto ativo, 

por parte da comunidade.” 

 

Maria: É.. e o  ganho que vem neste momento é,  porque a gente chega na 

comunidade ou chega no projeto com uma leitura prévia,  e às vezes a gente 

já chega cheio de ideias do que poderia ser feito ..E aí quando a gente 

começa a escutar as pessoas e trocar ideias com as pessoas às vezes a 

gente ver que o que elas precisam ou que elas querem fazer ...ou a 

necessidade é completamente diferente. Então nos tira da zona de 

conforto, nos tira, é como foi mencionado, às vezes na prática é um  na teoria 

outra. Então nos tira desse lugar confortável que as universidades 

também nos deixam, porque enquanto a gente tá em sala de aula a gente 

tá muito confortável e seguro…” 
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      Diante desses excertos, observa-se que os/as estudantes consideram importante levar 

desse aprendizado uma oportunidade de ter experiência na prática, ou seja, o saber 

aprender e fazer. Assim, recordamos que Charlot (2001) nos fala sobre essa relação com 

o saber.  

“A questão da relação com saber pode ser colocada quando se constata que certos 

indivíduos, jovens ou adultos, têm desejo de aprender, enquanto outros não 

manifestam esses mesmo desejo. Uns parecem estar dispostos a aprender algo novo, 

são apaixonados por este ou por aquele tipo de saber, ou, pelo menos, mostram uma 

certa disponibilidade para aprender” (Charlot, 2001, p.15 citado por Viana, 2002).  

No que corresponde aos discursos desses/as estudantes, percebe-se que há uma motivação 

caracterizada por necessidade de conhecer na prática, no exercício vivo tendo contato 

com as pessoas e explorando mais dos conhecimentos adquiridos na Universidade.  

       Interessante também perceber a importância dessa relação construída com a 

comunidade. Como pode ver-se no discurso da Maria, quando menciona a necessidade 

de saber ouvir,  chama atenção para a ideia de que é alguma forma de agir e saber intervir. 

Isto é realmente necessário e cada vez mais presente em diversas esferas em que um ser 

social participa. Este processo reporta-nos ao que também presenciamos nos discursos 

dos/as docentes, uma atividade de intervenção com seus devidos cuidados, pois os/as 

estudantes que à comunidade chegam não estão despreparados/as. Vale lembrar que 

todos/as os/as estudantes que participaram deste grupo focal, tinham já um conhecimento 

sobre a proposta de trabalho na UC em que envolvidos/as. E por isso, já possuíam algum 

conhecimento prévio para então entrar na comunidade.  

        Outro aspeto pertinente destacar como uma mais valia deste aprendizado é a 

oportunidade, como refere a estudante Maria, de experimentar o novo, sair da zona de 

conforto que as Universidades acabam por deixar. Isto nos mostra que os/as estudantes 

gostam de viver desafios e esse tipo de aprendizado é sem dúvida um diferencial, pois 

visa prospectar um crescimento do/a próprio/a estudante. Experimentar esses espaços é 

uma vantagem além do que normalmente se espera, porque  são experiências não formais, 

num espaço informal. Vale ressaltar também que é importante que os estudantes vivam 

uma experiência assim, que ocorre fora da sala de aula, porém sem nenhum benefício 

financeiro. Importa considerar que em em tempos atuais existe  tanta cobrança por uma 
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formação que vise o lucro. Esta aprendizagem, por sua vez, vai de encontro com uma 

nova visão a prospectar para os/as estudantes e assim os ajudá-los/as a ser melhores 

profissionais mais à frente.  

 

 6.2.3 Aprendizagem em Serviço como experiência intercultural 

 

      Encontramos no discurso da estudante Maria a ideia de que este tipo de aprendizado 

através da Aprendizagem em Serviço favorece o desenvolvimento de experiências 

interculturais.  Assim, conforme salientado na pesquisa de Jardim e Marques (2016) no 

que diz respeito às experiências de serviço voluntário europeu,  as experiências 

interculturais são fonte de enriquecimento pessoal, sobretudo uma fonte de aprendizagem 

que gera competências cívicas e sociais. Veja-se, então: 

Maria: “uma troca muito legal de conhecimentos até mesmo de vivências, 

de países, de culturas diferentes que foi muito interessante o cuidado com a 

gente tinha que  falar e o que eles gostariam de trabalhar também. 

{...} É mais para mim, foi uma experiência muito legal de poder ter contato 

mesmo assim, aquela questão de concretizar o concreto do conhecimento e 

do trabalho em comunidade e da ação no mestrado, assim, de praticar algo 

foi muito legal e que muito enriquecedor mesmo. E bem desafiador né?!”  

 

       No tocante a esse discurso, consideramos também que a contribuição deste 

aprendizado soma a perspectiva das políticas europeias (Jardim & Marques, 2016, p.75 ), 

pois conforme salientam as autoras supracitadas (ibdem) “ao fomentar a Aprendizagem 

em Serviço num ambiente multicultural pretende promover a participação, a cidadania 

ativa, a solidariedade e o diálogo intercultural.” Sendo esses aspectos tão relevantes para 

os dias atuais, considera-se pertinente também que este aprendizado abranja outros 

campos como a diversidade, respeito às diferenças, culturas e etnias.  

      Neste sentido, reconhecendo que esta oportunidade que estes/as estudantes 

destacaram é vantajosa em vários aspectos, vale também complementar que as 

experiências de Aprendizagem em Serviço que cada estudante vivenciou foram mesmo 

muito singulares, pois  as áreas de saberes eram distintas. Não eram todos/as do mesmo 

curso, assim experimentaram terrenos diferentes. Por exemplo, no caso da Maria, a UC 

que abrangia a proposta de envolvimento comunitário era denominada de Intervenção 
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Comunitária. Quem também participou em conjunto no mesmo terreno foi sua colega de 

curso Magali. Portanto, ambas estiveram juntas envolvidas na mesma atividade, que 

consistia numa atividade pessoal voluntária, que acabou por ter sentido para conjugar com 

atividade proposta da UC, e cujo trabalho consistia em  ir a visita de um terreno 

comunitário local e desenvolver uma atividade fim tendo o objetivo de  relacionar  o 

conteúdo estudado com  a prática.  

 

6.2.4 A percepção dos/as estudantes sobre as desvantagens da 

Aprendizagem em Serviço 

 

      Em relação àquilo que podemos dizer sobre as desvantagens da Aprendizagem em 

Serviço, os/as estudantes falam, essencialmente, em “riscos”. Assim: 

João: “Eu acho que não chega a ser uma desvantagem. Apesar disso que 

isso que a Magali falou que falta tempo e recurso. ” 

 

Danilo: “Eu.. do projeto da oficina   design em particular, a  única coisa 

que eu posso assinalar como sendo menos positiva é … como o projeto 

é de colaboração com uma instituição pública, os prazos e as 

burocracias que estão ligadas a qualquer tipo de coisa  que se 

precise fazer rapidamente, impedem porque muitas vezes que isto 

ocorre.” 

 

Pedro: Eu quero acrescentar aqui outra desvantagem, que é uma 

desvantagem mas também  um risco de às vezes fazer um projeto no 

âmbito de uma cadeira. O problema muitas vezes é que o tempo 

que nós precisamos para realizar o projeto pode na verdade ser 

maior do que o tempo que nós temos para concluir essa disciplina. 

Pois muitas vezes para conseguir cumprir com os objetivos que são 

imposto pela disciplina, pelas pessoas, pela fa culdade… podemos 

chegar ao final e não sentirmos satisfeitos de ter conseguido ainda 

fazer um bom trabalho porque precisávamos de estar mais tempo 

envolvidos no projeto. Podemos que depois terminamos a cadeira 

podemos está, mas aquilo depois na disciplina pode não não… pode 

não chegar ao resultado que estejamos satisfeitos. 
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      Diante dos excertos acima mencionados, verifica-se que aquilo que os/as estudantes 

consideram como riscos, em parte, também já foi abordado nos discursos dos/as docentes. 

Primeiramente, aquilo que referem dá nota da falta de tempo. Não foi apenas um 

estudante que mencionou, mas, durante a conversa com o grupo, os demais estudantes 

concordavam com gestos não verbais, gesticulando com sinal de positivo com o rosto 

pela tela do computador. A falta de tempo implica continuar a atividade na comunidade, 

assim como concluir com qualidade todas as etapas desejadas pelos/as estudantes. Ter um 

espaço de tempo tão curto para planear e entrar em ação no terreno, por vezes dificulta 

compreender a totalidade deste aprendizado. A própria UC também possui uma abertura 

muito pequena para desenvolver mais esse aprendizado diretamente nas comunidades, 

sendo os discursos dos/as estudantes.  

 

       Um outro factor que implica na atividade de Aprendizagem em Serviço passa pelo 

envolvimento com os parceiros que nem sempre estão em sintonia com o tempo 

organizado para fazer o exercício acontecer junto aos/às estudantes e à comunidade. O 

que o estudante Danilo ressalta é que as burocracias vindas de uma parceria pública 

podem acarretar uma demora no cumprimento dos objetivos junto a comunidade e 

também dificultar o acesso a ela.  Contudo, percebe-se que essas dificuldades poderão ser 

resolvidas de uma forma mais sistemática. Na literatura, encontramos dados que mostram 

que algumas Universidades de alguns países já implementaram Aprendizagem em 

Serviço em seus cursos como uma prioridade curricular fundamental, e em outros países 

existe até uma direção política para essa orientação nas próprias instituições (Resck et al., 

2020).  

 

 

6.2.5 Percepção dos/as estudantes sobre o impacto da Aprendizagem em 

Serviço 

 

        A adoção desta estratégia no Ensino Superior, como já visto, traz contribuições em 

várias esferas, maioritariamente na vida dos/as estudantes em curso. Por isso, nesta , 

destacamos os discursos que transmitem a importância de os/as estudantes se envolverem 

nesta atividade, sobretudo porque, como acrescentaram, é necessário servir a comunidade 
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como forma de se sentirem úteis e levando para comunidade contributos relevantes. 

Conforme a seguir se vê:  

 

João: “Sim. Eu acho que mesmo também não só o caráter académico, muitas 

vezes a pessoa quer se envolver em alguma coisa e, ou não tem 

oportunidade, ou tem algum preconceito ainda, ou acaba não sabendo 

por onde começar..E essa porta meio que, não obrigatória, mas essa 

porta dentro do âmbito escolar, ajuda muito a introduzir novas pessoas 

a esse meio de pensar no próximo, essa construção social. “  

 

Maria: “Eu acho que isto assim… de já na graduação, na licenciatura eu já 

ter sentido esse espírito comunitário, digamos assim… Me auxiliou muito 

tanto na minha ampliação académica, como pessoa e também me ajudou a 

direcionar, digamos assim, não sei se é mais ou menos essa pergunta Deyse. 

Mas também me ajudou a direcionar por exemplo a minha vida 

profissional,  a minha carreira, me ajudou a ampliar outras coisas. Um 

olhar … não só para o meu umbigo e ver o que eu posso fazer com que eu 

aprendi ou com que eu tive enfim. O que eu posso fazer para alcançar mais 

pessoas. Às vezes a gente acha  que ajudar alguém ou fazer algo pela 

comunidade é… tem que ser algo por exemplo, enfim. E às vezes o que tu 

consegue fazer... tudo auxilia, né? Não usando essa  palavra ajuda, porque eu 

acho que é uma ajuda mútua, sempre o coletivo. Então tudo é muito 

importante e tudo ajuda, tanto que quando tu perguntou, qual seria a parte 

negativa disso, eu fiquei perguntando: Meu Deus! O que teria de 

negativo  para isto?! Realmente, às vezes o tempo nos projetos com as 

disciplinas são curtos. Então talvez isto também seria. Porque de restante, 

isso só tem ganhos na vida, de você trocar e aprender a todo momento  

ganha o tempo todo.  Então eu acho que esse meu olhar assim, quando 

chegou na disciplina que  a gente teve que fazer o projeto. Eu me senti 

não em casa porque foi muito desafiador e totalmente fora da minha 

zona de conforto, assim foi bem desafiador, mas ao mesmo tempo eu 

fiquei muito feliz em poder continuar fazendo isso no mestrado também. 

É ter uma experiência fora, ter uma experiência totalmente  diferente e 

isto me deixou assim muito satisfeita, sabe é… não terminei ainda a gente 

tá  encerrando esse ano o mestrado. Espero né, que sim… Isto assim me 

trouxe uma satisfação muito..” 
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          No primeiro discurso do estudante João, temos indicadores voltados para a questão 

do pensar no próximo, ou seja, um espírito altruísta.  Este valor de altruísmo é conhecido 

como um ato de caridade que, historicamente, também encontramos na literatura bíblica 

sobre a importância de praticar atos de bondade e solidariedade com o próximo não tendo 

qualquer interesse em receber algo em troca. Para efeito, o apóstolo Paulo deixa esta 

instrução no livro de Atos dos Apóstolos em referência ao novo testamento das escrituras 

sagradas sobre  “há maior felicidade em dar do que em receber” (Atos, 20 v. 35). Sendo 

assim, os valores construídos neste aprendizado estão também intimamente ligado a 

disposição para o Outro, conforme salientam Jardim e Marques (2016, p.80 ). “Altruísmo, 

do latim, significa «para o outro», cuidar do «alter» e foi uma palavra cunhada pelo 

filósofo francês Auguste Comte para designar a disposição humana para se dedicar ao 

Outro” (Jardim & Marques, 2016 p.80).  

        Ainda no mesmo discurso do estudante João, a contribuição deste aprendizado 

também acrescenta uma reflexão muito rica e que dá todo sentido a essa prática que é a 

“construção social”, quer seja dos sujeitos em ação, quer seja da própria comunidade. O 

que se constitui é uma troca que mesmo não tendo como obrigação receber nada em troca, 

acaba por trazer benefícios para ambos. Ou seja, o facto de reflectir sobre isto já é uma 

mais valia deste aprendizado, assim também como realmente dar sentido para que isto 

aconteça.  

       O envolvimento dos/as estudantes nesta prática também colabora para estimular os/as  

estudantes que são mais introvertidos a tentarem se aproximar de  outras pessoas de 

contextos diferentes, como também considera o estudante João no discurso, o factor de  

combater o preconceito que possa existir, quer por parte do/a estudante ao experienciar 

um universo novo, quer por parte das barreiras sociais que muitas vezes se cria quando o 

assunto é Aprendizagem em Serviço.  

       No discurso da Maria também temos alguns indicadores que nos mostram essa 

realidade e ela coloca também as contribuições no que diz respeito a importância deste 

aprendizado para direção profissional. É necessário além de pensar a profissão como uma 

mera necessidade mercadológica, pensar também como um contributo para o bem estar 

social.   

       Um outro factor importante deste discurso da Maria que contribui para conjugar o 

que diz a literatura sobre Aprendizagem em Serviço é o pensar na coletividade, e sobre 

isto a pedagogia da Aprendizagem em Serviço passa poré propor exatamente essa 



83 
 
 

experiência, favorecer essa troca e essa construção de oportunidades no coletivo, em 

conjunto com a comunidade. E por  fim, a estudante demonstra que realizar uma tarefa 

assim é desafiador, mas ao mesmo tempo gera muita satisfação. 

 

6.2.6 Motivações para participar em Aprendizagem em Serviço 

 

        Como teriam que inevitavelmente de falar sobre suas motivações para participarem 

da atividade Aprendizagem em Serviço, aqui destacamos alguns excertos importantes de 

alguns/mas estudantes.  

 

Pedro: A principal coisa que me motivou neste caso, foi deixar essa marca na 

sociedade. Foi fazer um projeto e saber que depois  é dado continuidade por 

muitas outras pessoas e saber que eu fiz parte daquele projeto, que eu fiz parte 

daquela ideia.  E conseguir ajudar que aquilo passasse de um conceito, de uma 

ideia em papel para algo real. E depois por outro lado, outra vantagem também 

importante é que tinha mencionado no início desta discussão é o desenvolvimento das 

capacidades de relacionamento interpessoal, que também é um fator, uma coisa muito 

importante que também deve ser desenvolvida ainda em contexto universitário para 

depois quando uma pessoa for para o mercado de trabalho já ter essas competências e 

não só as competências digamos assim as hard skills, as competências mais técnicas, 

teóricas.  

Danilo: Eu posso acrescentar que pra já concordo imediatamente com aquilo que 

o  Pedro disse, porque foi uma das minhas motivações também.  Mas no meu caso 

houveram mais duas principais. Primeiro porque o design para a inovação social foi 

criado para combater o estado de crise climática e social do planeta que vive hoje 

em dia. E ao ter a oportunidade de participar do projeto que ajudasse uma 

comunidade e ainda por cima fazer objetos a partir do lixo, que não referi isto, 

mas é uma das premissas do âmbito do projeto. Foi...Portanto estando a ajudar uma 

comunidade, pessoas que neste momento  no caso tem dificuldade de entrar no 

mercado de trabalho e tá parado há muitos anos. E ainda, com isso poder fazer 

um bocadinho pro ambiente que acho que é a responsabilidade de todos, mas do 

designers mais acentuadamente, foi outra da das minhas motivações. E a terceira tem 

a ver com no meu caso a carreira que eu pretendo fazer que eu gostaria de 

dedicar-me a este tipo de projeto, mas além disso eu gostava de seguir carreira 

académica e esta questão de poder participar de uma formação ou ser um dos 

formadores. Eu achei que seria um bom  início para assim dizer, para   essa entrada na 

carreira académica. Só para completar, principalmente por causa da questão social e 

ambiental.  

 

 

       Esses dois discursos de estudantes nos trazem ideias claras sobre aquilo que os/as 

motivou a participar. Interessante que o estudante Pedro coloca uma ênfase  em seu 

discurso quando diz sobre a necessidade de “deixar uma marca na sociedade”. Em outro 
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momento deste grupo focal, a estudante Maria também concordou com essa fala, assim 

como os demais participantes também interagiram em cima deste argumento reforçando 

que é sobre trabalhar em “unidade”.  Portanto, como revisado na literatura, o que os/as 

estudantes acrescentam nos seus discursos nada mais é do que reflectir sobre este 

aprendizado e perceber quão necessário é ter um olhar crítico para a sociedade, 

pertencendo a ela e deixando um pouco de si. Ou seja, voltar o olhar para comunidade 

admitindo que isso significa  contribuir com seus conhecimentos dando-lhe combustível 

para se fortalecer. E também praticar o senso de responsabilidade cívica como defendido 

por Briggle e Hatcher (2000), aprender colaborativamente e sobretudo visar um 

compromisso futuro mais engajado nas suas escolhas profissionais.  

 

        Um outro aspecto interessante a acrescentar é a possibilidade que este aprendizado 

proporciona para reflectir não só no aspecto social, mas também no aspecto 

socioambiental. Do ponto de vista da literatura, a Aprendizagem em Serviço proporciona 

essa reflexão sobre o conteúdo do curso e a prática. E para o/a próprio/a estudante, este 

envolvimento trouxe a reflexão acerca do objetivo dos seus cursos e que 

implica”combater o estado de crise climática e social do planeta”. Esta experiência 

favoreceu uma abertura grande para reflectir em várias outras questões que é 

responsabilidade de todos, sobretudo a questão da responsabilidade ambiental de cada 

indivíduo, como mencionado pelo estudante Danilo.  

      E por fim, reconhecemos nos discursos, não apenas os destacados mas no decorrer do 

grupo focal, que essa atividade é uma oportunidade para refletirem também nas suas 

saídas profissionais. Os/As estudantes colocaram a necessidade de saber ouvir as pessoas 

e estar na comunidade e refletir juntos, ampliando a visão de mundo real e também 

construindo pontes para novas aprendizagens. Assim, as motivações são muitas, 

entretanto a oportunidade de viver e ter experiência com o terreno é algo que para eles/as 

acrescenta muito para a sua profissionalidade. O próprio estudante Danilo coloca isso em 

perspectiva assim como os demais teceram considerações em seus discursos sobre ter 

ganhos experienciais para sua formação como um todo.  

 

6.2.7 Significado da Aprendizagem em Serviço  
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       Na discussão com o grupo focal, desde do início, foi presenciado quão entusiasmados 

os/as estudantes estavam ao falar da importância  deste aprendizado, focando sobretudo 

o lado positivo acerca do que isso poderá acrescentar a eles/as. Assim, deram a nota de 

que realmente a Aprendizagem em Serviço marcou o momento deles/as enquanto 

estiveram envolvidos na atividade.  

 

João: Acho que um crescimento  mútuo.  Tipo assim um projeto deste todo 

mundo só tem a ganhar. Não tem porque não serem desenvolvidos mais. 

 

Magali: me deixou claro que somos um. Unidade 

 

 

     Como anteriormente mencionado, a Aprendizagem em Serviço coopera para 

estabelecer essa relação e essa troca de conhecimentos e oportunidades de aprendizagens 

significativas. Assim, destacamos mais excertos que trazem essa reflexão dos/as 

estudantes sobre o significado desta aprendizagem:  

 

Maria: E isto que a Magali trás que somos uma unidade. Eu acho que isso é 

bem o que me marca nesse trabalho porque mostra que a responsabilidade 

também tá na gente. Às vezes a gente acha que a sociedade é uma entidade 

que a gente não faz parte, que ela tem que ser ...que ela é responsabilidade e 

ela tem que dar conta… de muitas demandas e que a gente também olhando 

para nosso umbigo também faz parte e também pode fazer essa mudança, né. 

É eu acho que seria isso que na  prática a teoria é outra. E que sair da zona de 

conforto, neste tipo de situação é muito bom. Porque como o André trouxe 

todo mundo aprende tem muito a ganhar. É todo mundo assim. È um 

aprendizado mútuo, de unidade mesmo. 

 

Danilo: Eu só queria reforçar a questão de, no caso do projeto da oficina 

design… a questão da.. sentir que conseguimos… ou consigo eu, que é o caso. 

Inspirar numa mudança positiva , ou seja, a  tal questão ambiental, estamos 

a produzir objetos a partir do lixo, ou coisas que consideram lixo. E conseguir 

mudar a consciência daquele grupo de pessoas, de o problema que o 

planeta  enfrenta agora é grave que nós conseguimos mudá-lo a partir de 

ações muito pequeninas como a nossa, que conseguir transmitir essa ideia 

que realmente a mudança começa debaixo e não ter que começar de cima , 

como a Mayara disse. Acho que é fundamental e aquilo que a Mayara disse. E 

aquilo que mais destaco muito no projeto da oficina design.  
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          Uma vez que estamos a falar sobre o significado deste aprendizado, os excertos 

acima validam mais uma vez a importância sobre a responsabilidade social que este 

aprendizado acrescenta, e ainda verifica-se a capacidade dos/as estudantes de reflectir 

sobre aspetos fundamentais como: incutir na comunidade uma “mudança positiva”, 

reforçado pelo  estudante Danilo. Pensar no próximo, como já foi dito anteriormente, ser 

coletivo e não ter uma visão fechada do seu mundo, ser solidário e está disponível para 

viver este desafio, pois sair da sala de aula para um mundo real é algo extremamente 

desafiador, ainda mais para estudantes das mais diversas áreas do saber. É preciso 

intencionalizar bem os conteúdos, as propostas e caminhos para conseguir realizar uma 

entrada no terreno desconhecido de forma eficaz e envolvente como é o sentido da 

aprendizagem em serviço. 
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7. Considerações finais  
 

         A investigação descrita mostra que ainda há muito que se discutir sobre as 

metodologias de ensino que estão em desenvolvimento no contexto do ensino superior e 

na UP especificamente.  Este conjunto de resultados demonstrou que existe um esforço 

muito interessante na Universidade em desenvolver novas estratégias que enriqueçam e 

aprimorem mais as experiências académicas dos/as seus/suas estudantes.  

      Este trabalho revela que trabalhar a Aprendizagem em Serviço no campo do ensino 

superior é um desafio possível, sobretudo se tratando de uma universidade pública com 

unidades orgânicas/faculdades muito bem estruturadas, cujo corpo docente qualificado zela 

pelo ensino e qualidade em implementar aulas significativas para seus/suas estudantes. 

Percebemos, aliás, que muitos adotam já estratégias que estão próximas e outras já 

completamente inseridas no contexto da Aprendizagem em Serviço nas UCs.  As 

potencialidades apontadas remetem, nomeadamente, para novas formas de aprender no 

espaço que não é completamente formal como a sala de aula, de toda forma também isso 

contribui para enriquecer a aquisição de novos competências que os/as estudantes adquirem 

ao se envolverem na comunidade. Mais, dão conta positivamente dos desafios que esse 

aprendizado constitui como relacionar teoria e prática, assim como desenvolver mais o 

senso cívico e outros que envolvem também para a instituição e para os/as professores ao 

dialogar com a comunidade criando um vínculo de proximidade.  

      Do mesmo modo, através da análise das entrevistas com os/as docentes, são 

evidenciadas também algumas fragilidades que necessitam de algum reparo e harmonia no 

que toca à implementação da estratégia. Não apenas pela análise dos discursos dos/as 

docentes, mas também na discussão do grupo focal com os/as estudantes, identificamos 

algumas desvantagens quanto ao experienciar essa aprendizagem, nomeadamente a falta 

de tempo para gerir atividade junto a comunidade, pois às vezes era necessário passar mais 

tempo junto a eles e o tempo não conciliava com o tempo das Ucs. Os/As docentes também 

levantaram isto e ainda se referiram à necessidade de criar mais diálogo junto aos colegas 

de trabalho.  
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      Admitindo que os/as estudantes são atores-chave para esclarecerem mais 

profundamente os contributos que este aprendizado tem/teria para eles/as, este estudo 

revelou também que a Aprendizagem em Serviço é uma oportunidade para que os/as 

estudantes possam experienciar a prática fora da sala de aula, desde que seja implementada 

de forma estruturada. Com isso, a reflexão da análise, sob o contributo para os/as 

estudantes, permitiu perceber duas dimensões que tomaram espaço no desenvolvimento 

desta investigação: identificar os benefícios, ou seja, as vantagens e também as 

desvantagens desta estratégia de ensino. Sendo assim, constatou-se que parte dessa 

estratégia tem mais valias para os/as estudantes e os/as mesmos/as reconhecem que a 

faculdade deve desenvolver mais esse tipo de estratégia, pois como relataram são novas 

possibilidades para ter uma experiência, o contato com pessoas ao lado externo da 

faculdade promove novas aquisições de competências e desenvolve-os não só para sua 

formação profissional, mas reconhecem a necessidade realizar um vínculo social com as 

pessoas e com a própria comunidade.   

        Neste sentido, este estudo também reforça  a ideia de que as aprendizagens não 

formais devem constituir parte da formação dos/as estudantes e, por isso, desenvolver essa 

investigação no âmbito deste mestrado tornou-se fundamental. Assume-se, assim, que ao 

estudarmos  a formação do adulto, reconhecemos que as aprendizagens não formais são 

essenciais para construção do seu aprendizado. Do mesmo modo, consideramos que 

realizar a investigação no e sobre o ensino superior pode contribuir para deixar uma 

proposta para discutir mais profundamente sobre as aprendizagens que acontecem fora dos 

muros da Universidade. São formas, como já visto, de descobrir novos saberes por novas 

fontes de informação. E não só isso; podemos considerar também que a Aprendizagem em 

Serviço é composta pelo envolvimento com a comunidade local e isso é outro importante 

contributo que esta estratégia incorpora e que, em linha com a literatura, pode ser 

interessante para a própria Universidade considerar no que diz respeito à responsabilidade 

social que ela exerce na comunidade. 

     Por fim, esta investigação não se esgota naquilo que conseguimos apurar de resultados 

iniciais sobre a Aprendizagem em Serviço em uma universidade pública portuguesa. 

Reconhecemos que há ainda muito para se discutir sobre a própria Aprendizagem em 

Serviço, sobre as suas definições e implicações para os/as envolvidos/as. Admite-se, neste 

sentido, que seria importante estender esta investigação e integrar outras dimensões de 
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análise, nomeadamente sobre o contributo da e para a própria comunidade. É, ainda assim, 

expectável que este estudo constitua uma mais valia para todos/as os/as envolvidos/as: 

instituições, comunidade, professores/as e alunos/as. 
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ANEXO 1 

Guião de Entrevistas com docentes  

 

1- De que forma a sua experiência se inscreve nesta estratégia de serviço 

comunitário? 

2- Pode, por favor, dar exemplo de alguma/s UC/s que tenha desenvolvido ou em que 

tenha estado envolvido/a nesta linha de trabalho (pode falar sobre atividades que 

entenda pertinentes para ilustrar a sua experiência a este respeito)? 

3- Por que incorporou esta metodologia na sua UC? 

4- Como é que a sua Faculdade/Unidade Orgânica promove o serviço comunitário 

(oferece/facilita formação, estruturas de apoio, enquadramento institucional…)? 

5- Como se preparou para implementar o serviço comunitário na/s sua/s UC/s? E no caso 

dos/as colegas? 

6- Que estratégia/s usou para envolver e motivar os parceiros do terreno (empresas,  

ONG’s, instituições do terreno)? Ou seja, como promoveu a sua participação? 

7- Quais são as UCs que leciona? E qual/quais aquela/s em que usou a estratégia do 

serviço comunitário? 

8- Se fosse repetir esta experiência, o que mudaria? 

9- Quais as principais potencialidades e fragilidades desta metodologia? 

10- Admitindo que considera que a implementação desta estratégia foi bem-sucedida, o que 

acha que contribuiu para o seu sucesso? Quais são os ingredientes para o seu êxito? 

11-  De que forma estudantes, comunidade/parceiros e professores beneficiam do serviço 

comunitário? Que resultados foram alcançados (previstos e inesperados)? 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

ANEXO 2 

Guião do grupo focal com estudantes  

Fase de Abertura: 

II. Como fazer a apresentação? (Falar o projeto/ o que quero atingir/ por que da escolha 

dos estudantes) 

Deixar o nome/ faculdade/idade 

Atividade quebra-gelo: 

Trazer uma imagem ou figura  que para ti que simboliza o serviço comunitário. Pode ser 

também alguma fotografia sua  enquanto esteve envolvido nesta atividade. 

Questão de transição: 

Sabemos que escolha da imagem é o que constitui simbolicamente para ti o serviço 

comunitário. 

Diga mais sobre esta imagem. 

Por que escolheu ? 

Quais os elementos fundamentais que caracterizam esta imagem como serviço 

comunitário ? (pode pedir para outro integrante dizer, descrever ) 

Qual significado para si ? 

II. Fase de Discussão: 

Questão de investigação 1 (interesse e experiência ) 

Poderia nos dizer sobre a sua relação, experiência e interesse em participar dessa 

atividade (como surgiu e como foi vivido, expressado e realizado, ao longo do vosso 

percurso  acadêmico/como é agora, no presente). 

Como foi essa entrada na comunidade? ( contato, reação da comunidade) 

Como foi viver/expressar/realizar essa atividade na comunidade ?   

Questão de investigação 2  ( relação teoria e prática ) 



 
 
 

Houve algum momento de relacionar essa experiéncia  com o conteúdo académico? 

Conte-nos como foi?  Obrigatória ou expontânea 

Existiu algum momento para refletir sobre esta experiência na sala de aula, se sim, 

conte-nos como foi ? O que fizeram ? (descreveram algum resultado, apresentações etc.) 

Compartilharam essa experiência com os colegas da turma ? Divulgação para 

comunidade académica ? 

Acham que esta estratégia é interessante para se trabalhar na universidade ?  Por quê? 

Quais são ou seriam as  vantagens  e desvantagens de ter em uma unidade curricular o 

uso desta metodologia ? 

Considera que essa experiência merece uma atenção de carater avaliativo? se sim, 

como? 

II. Fase de Discussão:   

Questão de investigação 3 (experiência de participação de serviço comunitário - 

dimensão educativa e social) 

O que motivou a participar? 

Quais foram as contribuições significativas dessa experiência para si? ( aprendizado) 

Quais sentem que são os efeitos/consequências em vocês  e na vossa vidas? 

Tens interesse em seguir algum projeto neste sentido ? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Sistema de Categorial – Grupo Focal  

 

 

Categoria Indicador/tópicos 

analisadores 
Excertos/unidades de sentido 

coproduzido 

Desvantagens/riscos Falta de tempo 

 

Falta de recursos 
monetários 

 

Sensação de que em prol 
de outra pessoa se sacrifica 
alguma coisa 

 

Prazos e burocracias nas 
colaborações com 
instituições públicas 

 

Tempos e objetivos da 
disciplina nem sempre 
coadunantes com trabalho 
com as comunidade  

João: Eu acho que não chega a ser uma 
desvantagem. Apesar disso que isso que 
a Mônica falou que falta tempo e 
recurso.  É  tudo muito corrido e às 
vezes  não tem o recurso a empresa 
que... 

Colegas na tela: acenam com a cabeça 
concordando.  

João: .. que tá ajudando, que tá sendo a 
alavanca desse projeto social não tem 
muitos recursos também. E aí  ou não 
dispõe dos recursos para essa finalidade 
e acaba as vezes tu tendo que te virar 
com o pouco que tu tens. Mas por 
exemplo, acho que  não chega ser um 
ponto negativo a questão de a… por 
exemplo:  Eu tenho que ir daqui para 
Matosinhos , ao invés de eu ter aula aqui 
na Feup eu tenho que ir lá para 
Matosinhos. Eu acho que toda ação que 
tu tens que fazer em prol de outra pessoa 
tu vais sacrificar alguma coisa. Seja teu 
tempo, seja..  

Colegas na tela: balançam a cabeça de 
acordo com a fala do André.  

João: … “vou  sacrificar meu tempo, 
vou sacrificar o meu salário.” Tipo 
assim, eu podia estar trabalhando em 
outras coisas, tô estou aqui. Mas acho 
que isso aí é um outro lado que não é 
negativo,  porque tu não tás 



 
 
 

simplesmente jogando fora o seu tempo 
ou teu salário. Tu estás investindo em 
outra pessoa que precisa mais do que tu 
também. Bom, mesmo que o 
deslocamento seja maior ou então e que 
muitas vezes as pessoas falam: “ 
nenhuma boa ação fica sem punição”. 
Mas também não é por aí. Não é pra 
tanto. Acho que existe o sacrifício que tu 
tens que fazer e que neste caso por 
exemplo do projeto lá que o Daniel tá 
participando, acho que nem é um 
sacrifício assim; é porque estamos 
ganhando muito. É uma troca. Não é 
uma doação.  

Danilo: Eu.. do projeto da 
oficina  design em particular, a única 
coisa que eu posso assinalar como sendo 
menos positiva é … como o projeto é de 
colaboração com uma instituição 
pública, os prazos e as burocracias que 
estão ligadas a qualquer tipo de coisa 
que se precise fazer rapidamente, 
impedem porque muitas vezes que isto 
ocorre. Porque nós, no caso da oficina, 
nós temos orçamento para o ano inteiro, 
mas como se compreende, sendo uma 
oficina de design há materiais que 
acabam e nós precisamos de comprar 
novos, né. E é impossível prever que, 
por exemplo, vou dar um exemplo: Sei 
lá… quantas resmas de papel vamos 
precisar para o ano?! É impossível saber. 
Se nos acabarem a resma de papel, 
temos que esperar 3 meses que a Câmara 
faça uma compra porque as instituições 
públicas têm imensos processos 
burocráticos. Tens que fazer 
orçamentos, tens que se mandar .. 
pedidos, pagamentos tem que não sei 
quê quantos dias. E o único problema 
que vejo neste tipo de projetos… é 
exatamente essa articulação burocrática. 
E eu acho que isto também ocorre um 
bocadinho porque a maior  parte dos 
projetos. Esses projetos….apesar de 
contarem com orientação de designers, 
no nosso caso, não são geridos por 
designers. Ou seja, nós temos acima da 
FEUP não é, por assim dizer, ou ao lado 
da FEUP, temos a Câmara de 
Matosinhos e nós devemos respostas a 
eles. Se houvesse um designer para 



 
 
 

agilizar o processo eu acredito que fosse 
mais, menos burocrático, mas não é o 
caso. Portanto, eu vejo como esse sendo 
o único problema, mas é natural as 
instituições públicas têm seguir regras 
do governo, portanto é o que tem que 
ser. […]No meu caso, como eu não tive 
essa ligação com a comunidade no 
primeiro ano, porque este projeto só 
começou agora em janeiro quando eu já 
estava a desenvolver a minha tese . Eu 
sinto que no primeiro ano não tive por 
assim dizer diretamente das disciplinas , 
não me transmitiram informação ou não 
me fazia parte do planeamento da 
disciplinas, falar sobre design para 
inovação social. A única vez em que 
falamos sobre isto, foi porque a Adriana 
lá está a realizar a tese dela sobre o 
assunto  e nos foi introduzindo algumas 
ferramentas. Mas isto também eu acho 
que ocorre porque o nosso mestrado é 
mais direcionado para o 
desenvolvimento de produtos, e o design 
para inovação social; como já disse no 
início, nem sempre está relacionado com 
o desenvolvimento de produtos, mas 
também pode ser de serviços de outras 
ações de capacitação e seja o que for. 
Por isso essa relação com a sala da aula, 
no meu caso não ocorreu tanto como no 
caso deles.  

Pedro: Eu quero acrescentar aqui outra 
desvantagem, que é uma desvantagem 
mas também  um risco de às vezes fazer 
um projeto no âmbito de uma cadeira. 
O problema muitas vezes é que o tempo 
que nós precisamos para realizar o 
projeto pode na verdade ser maior do 
que o tempo que nós temos para 
concluir essa disciplina. Pois muitas 
vezes para conseguir cumprir com os 
objetivos que são imposto pela 
disciplina, pelas pessoas, pela 
faculdade… podemos chegar ao final e 
não sentirmos satisfeitos de ter 
conseguido ainda fazer um bom 
trabalho porque precisávamos de estar 
mais tempo envolvidos no projeto. 
Podemos que depois terminamos a 
cadeira podemos está, mas aquilo 
depois na disciplina pode não não… 



 
 
 

pode não chegar ao resultado que 
estejamos satisfeitos. (pp. 13-15) 

 

Magali: Falta de tempo, tudo muito 
corrido. 

 

Vantagens Percepção sobre a 
estratégia na faculdade 

 

dedicar o tempo  

passar conhecimento  

 

construir junto 

 
 

valor para as universidades 

 

desenvolvimento de 
competências interpessoais 

 
 

desenvolvimento de 
competências 

 

competências transversais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana: Eu acho que a faculdade ajuda 
muito a estruturar esse tipo  de atividade 
dá um outro olhar que é muito possível 
você se envolver em projetos sociais. 
{...} 

e, que sempre é bom também de dedicar 
nosso tempo dedicar o  nosso 
conhecimento, mas voltando ao que 
o João falou um pouco de hoje de 
empoderar as pessoas, de dar a 
possibilidade deles terem 
uma  continuarem no projeto. 

 

Maria: Que é o construir para.  Não só 
construir para as pessoas, mas é 
construir junto com elas o que  também 
é de  desejo delas.  

 

Pedro: E sim, eu posso acrescentar por 
isso eu concordo que este tipo de 
projetos para a Comunidade traz um 
grande valor acrescentado para as 
universidades, para os estudantes. Eu, 
por exemplo falo, eu posso dar o meu 
exemplo particular. Eu venho, estou 
neste momento no final do mestrado 
integrado Engenharia Informática. E 
este projeto é muito importante porque 
uma das, um  dos primeiros anos num 
curso informática obviamente nossa 
adquirimos as capacidades técnicas e 
conhecimentos teóricos para 
programação, ciência dos 
computadores. Mas depois uma 
componente muito importante é a 
componente das soft skills a 
componente que conseguimos interagir 
com depois, os clientes com as pessoas 
da vida real que não podem ter os 
mesmos conhecimentos técnicos.  Por 
isso é importante nós conseguimos 
comunicar numa linguagem que todos 



 
 
 

 
 

oportunidade de ter 
experiência na  prática  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qualificar o aluno  

 

enriquecer a formação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aprendizado mútuo 

 

aprendizagens “renovadas” 
com a experiências das 
aprendizagens da 
comunidade ( aprender 
através das aprendizagens 
com a comunidade ?) 

 
 

entendam. E depois, esses tipos de 
projetos também são importantes 
porque  fomentam  muitas capacidades, 
a capacidade de liderança, de trabalho 
em equipa.  E por isso este tipo de 
projetos é essencial em muito 
discursos.  E se  podemos aproveitar 
estes projetos têm que são que são 
importantes para os alunos e também dar 
algo a comunidade é uma situação de 
mútuo  benefício. 

Por isso, concordo com esta ideia de 
integrar esse tipo de  projetos na no 
ensino a nível universitário. 

 

Danilo: {...} E eu como estudante eu 
sinto que é uma oportunidade de fazer 
aquilo que, às vezes, não se consegue 
fazer no mercado. Ou seja, aquilo que o 
João estava a referir de haver muitos 
projetos em que já tem tudo, por assim 
dizer, pronto para oferecer. É muito 
comum também no design porque  há 
sempre a projetos de design que 
supostamente são para Inovação Social, 
mas quando o designer chega e faz o 
projeto e vai embora, a comunidade fica 
sem conseguir reproduzir aquilo com 
seus próprios meios. Isto acontece 
muito, mas neste caso  com o apoio da 
Universidade, dos professores etc. Acho 
que temos capacidade de dar esse passo 
extra. De fazer com que aquilo que 
estamos a  aplicar, as metodologias, as 
ferramentas que nos estamos a aplicar 
permitam que eles no fim consigam 
“designerascarem-se”. É um termo que 
agora se vem a utilizar. Portanto, eu 
acho que como estudante eu não podia 
pedir um cenário melhor para 
reproduzir. Uma tentativa de ajudar a 
comunidade, porque o design foi criado 
originalmente para ajudar pessoas. E 
portanto esse cenário de ajudar nem 
sempre é fácil no mercado porque as 
empresas têm compromissos 
financeiros, querem produzir e vender e 
isso não é fácil de publicar. Mais depois 
com apoio da universidade, sinto que 
realmente é possível dar esse passo, e 
fazer com que depois deles saírem da 
vida deles, por assim dizer, que eles se 



 
 
 

saber ouvir as necessidades 
do outro/comunidade 

 

espaço de fala e escuta ( 
debate ?) diálogo  

 

sair da zona de conforto 

 
 

conhecimentos 
compartilhados 

 

preparação para o mercado 
de trabalho/ (capacitação?) 

 

dar segurança( os tornam 
confiantes ?)  

 
 
 
 
 
 
 
 

experiências interculturais  

 
 
 

articular conhecimentos 
concretos com 
conhecimentos 
académicos  

vão lembrando de mim ao longo do 
tempo em que aplicam alguns 
conhecimentos que aprenderam na 
oficina. 

 

João: E também tem a parte do ganho 
do  aluno né. Desculpa. É que o aluno 
muitas das vezes não tem oportunidade 
de ter experiência prática, experiência 
de vivência e acaba por ter uma 
formação puramente académica e vai 
para um mercado de trabalho 
despreparado  

de uma experiência prática e às vezes 
não consegue emprego ou demora para 
conseguir. E tem que aprender tudo de 
novo na empresa como funciona na 
prática, que às vezes tem uma larga 
diferença entre o que a gente aprende na 
sala de aula e quando a gente vai 
realmente fazer. E esse é um bom jeito 
da faculdade tá envolvida com  projetos 
sociais que é bom para faculdade 
também porque eles ganham, 
provavelmente ganham algum desconto 
com algum imposto, só que no caso é 
uma faculdade que já é pública então 
provavelmente não tem muito esse 
âmbito. E por parte do aluno ele se 
qualifica ao mesmo tempo que ele 
participa do projeto ativo, por parte da 
comunidade.  

 
 

Ana: Realmente é um aprendizado pelas 
duas partes mesmo,  porque o Danilo tá 
até  contando mais partes do projeto que 
eu ainda não conhecia. Mas enquanto 
os  formandos estão  aprendendo esse 
processo interativo do design e 
aprendendo as ferramentas  para 
produzir esse tipo de objeto, a gente 
também está tendo a interação com eles 
que está enriquecendo a nossa formação, 
porque muitos deles já têm uma 
formação já são bem capacitados nas 
áreas em todos os sentidos. Já são 
pessoas muito competentes que  estão 
passando isso para a gente e dando uma 
renovada no nosso projeto. Porque como 



 
 
 

o João, somos alunos do primeiro ano a 
gente tá dando continuação a um projeto 
que a  gente começou semestre passado, 
e só de ter uma nova pessoa a colaborar 
ajudar já, dão olhos novos que.. sabe, 
trás uma vida nova mesmo para o 
projeto.  Então acredito que fica um 
aprendizado simultâneo e cooperativo. 

 

Maria: É.. e o  ganho que vem neste 
momento é,  porque a gente chega na 
comunidade ou chega no projeto com 
uma leitura prévia,  e às vezes a gente já 
chega cheio de ideias do que poderia ser 
feito..E aí quando a gente começa a 
escutar as pessoas e trocar ideias com as 
pessoas às vezes a gente ver que o que 
elas precisam ou que elas querem fazer 
...ou a necessidade é completamente 
diferente. Então nos tira da zona de 
conforto, nos tira, é como foi 
mencionado, às vezes na prática é 
um  na teoria outra. Então nos tira desse 
lugar confortável que as universidades 
também nos deixam, porque enquanto a 
gente tá em sala de aula a gente tá muito 
confortável e seguro com os livros com 
a os exemplos com as  situações que já 
foram vivenciadas. Para ir na nossa, 
completamente no lugar inseguro, 
digamos assim, porque  nos tira da zona 
de conforto e nos faz pensar eu acho que 
aí  

a gente  consegue construir uma coisa 
muito legal  porque a comunidade 
também se coloca no espaço de fala e de 
escuta que pode trazer neste projeto 
também coisas que querem ou  gostaria 
que fossem feitas, às vezes querem 
juntar as vezes coisas precisam ser 
adaptadas.  Mas eu acho que o maior 
ganho é além de  nos tirar  zona de 
conforto, e fazer com que a gente 
dialogue com as pessoas e os 
conhecimentos sejam compartilhados. 
Assim eu acho que isso é uma 
experiência muito muito muito muito 
legal. E isto nos prepara muito para o 
mercado de trabalho, nos deixa assim 
mais fortes, eu acho,  mais seguros para 
depois. 



 
 
 

 

Mônica: No meu caso me ajudou de 
forma pratica durante o mestrado, a 
atividade foi desafiadora logo no início, 
pois fazia alguns anos que não estava à 
frente da sala de aula e estava insegura 
com esse retorno em outro país e em um 
mestrado, então esse trabalho me 
renovou a confiança e me ajudou a 
desenvolver os demais trabalhos do 
mestrado e aqui no meu trabalho no 
Brasil. 

 

Maria:{...} … uma troca muito legal de 
conhecimentos até mesmo de vivências, 
de países, de culturas diferentes que foi 
muito interessante o cuidado com a 
gente tinha que  falar e o que eles 
gostariam de trabalhar também. 

{...} É mais para mim, foi uma 
experiência muito legal de poder ter 
contato mesmo assim, aquela questão de 
concretizar o concreto do conhecimento 
e do trabalho em comunidade e da ação 
no mestrado, assim, de praticar algo foi 
muito legal e que muito enriquecedor 
mesmo. E bem desafiador né?!  

 
 
 
 

Impacto do 
Aprendizagem em 
Serviço  

 

desenvolver um espírito 
comunitário 

 

direcionar a vida 
profissional 

 

Momentos de trocas e 
aprendizagens a todo 
momento 

 
 

Maria: Eu acho que isto assim… de já 
na graduação, na licenciatura eu já ter 
sentido esse espírito comunitário, 
digamos assim… Me auxiliou muito 
tanto na minha ampliação académica, 
como pessoa e também me ajudou a 
direcionar, digamos assim, não sei se é 
mais ou menos essa pergunta Deyse. 
Mas também me ajudou a direcionar por 
exemplo a minha vida profissional,  a 
minha carreira, me ajudou a ampliar 
outras coisas. Um olhar … não só para o 
meu umbigo e ver o que eu posso fazer 
com que eu aprendi ou com que eu tive 
enfim. O que eu posso fazer para 
alcançar mais pessoas. Às vezes a gente 
acha que ajudar alguém ou fazer algo 
pela comunidade é… tem que ser algo 



 
 
 

Agregou experiência 
acadêmica 

 

Desconforto com o novo 

 

Satisfação pessoal 

 

Experiência em outros 
contextos ( País.../ fora da 
sala de aula) 

 
 
 
 

Novas perspectivas  

 

aprender a fazer projetos 

 

como interagir com a 
comunidade 

 

trabalhar com pessoas/ 
projetos reais gera algo 
construtivo 

 

dar autonomia às próprias 
comunidades 
(empoderamento)  

 

se adaptar a mudanças/ 
imprevistos  

 

por novos estudantes em 
contato com S.L 

 

Pensar no próximo 

por exemplo, enfim. E às vezes o que tu 
consegue fazer... tudo auxilia, né? Não 
usando essa palavra ajuda, porque eu 
acho que é uma ajuda mútua, sempre o 
coletivo. Então tudo é muito importante 
e tudo ajuda, tanto que quando tu 
perguntou, qual seria a parte negativa 
disso, eu fiquei perguntando: Meu Deus! 
O que teria de negativo  para isto?! 
Realmente, às vezes o tempo nos 
projetos com as disciplinas são curtos. 
Então talvez isto também seria. Porque 
de restante, isso só tem ganhos na vida, 
de você trocar e aprender a todo 
momento ganha o tempo todo.  Então eu 
acho que esse meu olhar assim, quando 
chegou na disciplina que  a gente teve 
que fazer o projeto. Eu me senti não em 
casa porque foi muito desafiador e 
totalmente fora da minha zona de 
conforto, assim foi bem desafiador, mas 
ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz 
em poder continuar fazendo isso no 
mestrado também. É ter uma 
experiência fora, ter uma experiência 
totalmente  diferente e isto me deixou 
assim muito satisfeita, sabe é… não 
terminei ainda a gente tá encerrando 
esse ano o mestrado. Espero né, que 
sim… Isto assim me trouxe uma 
satisfação muito grande de poder ter 
uma experiência dessa no contexto que 
a gente teve, da forma como foi. Então, 
acho que agregou muito a minha 
experiência no mestrado. Acho que é 
isto. 

 
 

Ana: Eu concordo que realmente agrega 
muito ao que a gente tá fazendo agora, 
dá uma perspectiva nova para gente. E 
voltando um pouco que o Pedro  falou 
realmente a questão do tempo às vezes 
não colabora, às vezes,  as datas da 
instituição do projeto que você está 
tendo não bate com o calendário 
escolar.  

{...}com alguma coisa para eles e a 
gente aprendeu um monte também, 
mesmo que não se realizou o projeto a 
gente aprendeu como fazer um projeto 



 
 
 

 

Construção Social   

 

Crescimento pessoal  

 

daquele, com interagir como a 
comunidade e sabe, mostrar o respeito, 
tratar de assunto tão delicado porque não 
era… Era uma situação muito tensa. 
Então como que a gente trabalha com 
alguém que passou por uma situação 
assim, para criar algo construtivo, pra 
tentar avançar e ajudar a comunidade 
atual e também empoderar eles mesmos. 
Eles conseguirem defender os pontos 
que importam para eles. Então eu acho 
que isto também ajuda agora no 
mestrado porque a gente tá, por exemplo 
com uma situação que ninguém 
controla. A gente provavelmente não vai 
ter a realização completa desse projeto, 
dessa disciplina que a gente teve no 
primeiro ano. O projeto não é o que 
deveria ter sido. Agora, tanto que a gente 
tá fechando ele cedo e acontece, sabe.  A 
gente tá dando o máximo que a gente 
pode dá, a gente aprendeu já nesse pouco 
tempo que a gente teve para trabalhar 
com os formandos, a gente já aprendeu 
bastante. E espera ter uma continuidade 
depois que normalizar a situação. E a 
gente entende que tem que sempre 
adaptar. Não adianta esperar que vai sair 
tudo jeito que você planeja inicialmente 
porque não vai.  

 

João: Sim. Eu acho que mesmo também 
não só o caráter académico, muitas 
vezes a pessoa quer se envolver em 
alguma coisa e, ou não tem 
oportunidade, ou tem algum preconceito 
ainda, ou acaba não sabendo por onde 
começar..E essa porta meio que, não 
obrigatória, mas essa porta dentro do 
âmbito escolar, ajuda muito a introduzir 
novas pessoas a esse meio de pensar no 
próximo, essa construção social. Uma 
coisa que eu sempre converso com a 
minha esposa( informação pessoal 
cortada) … dando um exemplo prático 
de como você pode participar de tudo 
isto, é um crescimento pessoal também. 

 
 



 
 
 

Motivações para 
participar do S.L  

Deixar uma marca na 
sociedade/comunidade 

 

Saber que construiu um 
projeto, fez parte de uma 
mudança ( ou construção 
social? ).  

 

ajudar a tornar projetos 
reais 

 
 
 
 
 
 

responsabilidade 
socioambiental  

 
 

importância para carreira a 
seguir  

 

Pedro : A principal coisa que me 
motivou neste caso, foi deixar essa 
marca na sociedade. Foi fazer um 
projeto e saber que depois  é dado 
continuidade por muitas outras pessoas 
e saber que eu fiz parte daquele projeto, 
que eu fiz parte daquela ideia.  E 
conseguir ajudar que aquilo passasse de 
um conceito, de uma ideia em papel para 
algo real. E depois por outro lado , outra 
vantagem também importante é que 
tinha mencionado no início desta 
discussão é o desenvolvimento das 
capacidades de relacionamento 
interpessoal, que também é um fator, 
uma coisa muito importante que também 
deve ser desenvolvida ainda em 
contexto universitário para depois 
quando uma pessoa for para o mercado 
de trabalho já ter essas competências e 
não só as competências digamos assim 
as hard skills, as competências mais 
técnicas, teóricas.  

 
 

Danilo: Eu posso acrescentar que pra já 
concordo imediatamente com aquilo que 
o  Pedro disse, porque foi uma das 
minhas motivações também.  Mas no 
meu caso houveram mais duas 
principais. Primeiro porque o design 
para a inovação social foi criado para 
combater o estado de crise climática e 
social do planeta que vive hoje em dia. 
E ao ter a oportunidade de participar do 
projeto que ajudasse uma comunidade e 
ainda por cima fazer objetos a partir do 
lixo, que não referi isto, mas é uma das 
premissas do âmbito do projeto. 
Foi...Portanto estando a ajudar uma 
comunidade, pessoas que neste 
momento  no caso tem dificuldade de 
entrar no mercado de trabalho e tá 
parado há muitos anos. E ainda, com 
isso poder fazer um bocadinho pro 
ambiente que acho que é a 
responsabilidade de todos, mas do 
designers mais acentuadamente, foi 
outra da das minhas motivações. E a 
terceira tem a ver com no meu caso a 
carreira que eu pretendo fazer que eu 
gostaria de dedicar-me a este tipo de 



 
 
 

projeto, mas além disso eu gostava de 
seguir carreira académica e esta questão 
de poder participar de uma formação ou 
ser um dos formadores. Eu achei que 
seria um bom  início para assim dizer, 
para  essa entrada na carreira académica. 
Só para completar, principalmente por 
causa da questão social e ambiental.  

Significado do 
aprendizagem em 
Serviço 

crescimento mútuo 

 

Unidade 

 

Senso de responsabilidade 
individual 

 
 

Todos aprendem  

 
 
 
 
 

Resolver problema de outra 
pessoa( comunidade?)  

 

obrigação moral e ética 

 

inspirar numa mudança 
positiva  

 

conscientizar pessoas/um 
grupo 

 
 
 
 
 
 
 

João: Acho que um 
crescimento  mútuo.  Tipo assim um 
projeto deste todo mundo só tem a 
ganhar. Não tem porque não serem 
desenvolvidos mais.  

 

Magali: me deixou claro que somos um. 
Unidade 

 

Maria: E isto que a Magali trás que 
somos uma unidade. Eu acho que isso é 
bem o que me marca nesse trabalho 
porque mostra que a responsabilidade 
também tá na gente. Às vezes a gente 
acha que a sociedade é uma entidade que 
a gente não faz parte, que ela tem que ser 
...que ela é responsabilidade e ela tem 
que dar conta… de muitas demandas e 
que a gente também olhando para nosso 
umbigo também faz parte e também 
pode fazer essa mudança, né. É eu acho 
que seria isso que na prática a teoria é 
outra. E que sair da zona de conforto, 
neste tipo de situação é muito bom. 
Porque como o André trouxe todo 
mundo aprende tem muito a ganhar. É 
todo mundo assim. È um aprendizado 
mútuo, de unidade mesmo. 

 

João: Sim. Por mais que os problemas 
dos outros não sejam tua culpa…. é, tu 
tens como resolver o problema de outra 
pessoa também. Então isso acaba por ser 
uma obrigação moral, uma obrigação 
ética tua. Se tu tens meio de ajudar uma 
pessoa, podes ajudar mesmo não sendo 
tua culpa a situação que ela tá, por que 
não ajudar ?! 

 



 
 
 

conciliar conhecimento 
com capacidades 
interpessoais 

Danilo: Eu só queria reforçar a questão 
de, no caso do projeto da oficina 
design… a questão da.. sentir que 
conseguimos… ou consigo eu, que é o 
caso. Inspirar numa mudança positiva, 
ou seja, a tal questão ambiental, estamos 
a produzir objetos a partir do lixo, ou 
coisas que consideram lixo. E conseguir 
mudar a consciência daquele grupo de 
pessoas, de o problema que o 
planeta  enfrenta agora é grave que nós 
conseguimos mudá-lo a partir de ações 
muito pequeninas como a nossa, que 
conseguir transmitir essa ideia que 
realmente a mudança começa debaixo e 
não ter que começar de cima, como a 
Maria disse. Acho que é fundamental e 
aquilo que a Mayara disse. E aquilo que 
mais destaco muito no projeto da oficina 
design.  

 

Pedro: Eu se fosse resumir também 
numa frase algo que eu conseguiria tirar 
dessa experiência também voltar a 
lembrar outra vantagem, respondendo 
ao desafio da Deyse de dizer em apenas 
uma frase, uma vantagem seria: 
conciliar o conhecimento com as 
capacidades interpessoais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Anexo 4 

Grelha de categorização Docentes 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 5  

Consentimento Informado Docentes  

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 
Caro/a participante: 

Está a ser convidado/a a participar numa tarefa incluída no projeto “Engage Students - 
Promoting social responsibility of students by embedding service learning within HEIs 

curricula: 2018-1-RO01-KA203-049309”, um projeto Europeu, cuja coordenação da 
equipa portuguesa é da responsabilidade da Prof. Doutora Isabel Menezes, da Faculdade 
de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. 

Antes de tomar uma decisão informada sobre a sua participação, é importante que receba 
informações adequadas. Pedimos, por favor, que leia este documento e entre em contacto 

com a equipa de investigação para qualquer dúvida ou esclarecimento adicional. 
 
Objetivo desta participação 

O objetivo desta entrevista é recolher informações sobre a sua experiência enquanto 
docente da Universidade do Porto a respeito do trabalho que está/estive/gostaria de 

desenvolver na/s sua/s Unidade/s Curricular/es e que, de algum modo, inclui 
projetos/iniciativas de serviço comunitário (em empresas, ONGs, instituições da 
comunidade, etc.). 

 
Natureza e consequências da participação 

A participação é voluntária. 
Tem o direito de desistir ou retirar o consentimento para participação a qualquer 
momento, sem consequências negativas para si ou para a sua instituição de ensino.  

Esta entrevista será gravada em áudio, e, posteriormente, transcrita pela equipa de 
investigação do projeto. 

Serão garantidos o anonimato e confidencialidade dos dados recolhidos, em todas as fases 
e produtos da investigação. Os dados obtidos através desta entrevista serão apenas usados 
no âmbito do projeto “Engage Students” e nos trabalhos de investigação 

(designadamente, dissertações de mestrado) desenvolvidos ao abrigo do mesmo projeto. 
Não se preveem riscos de maior ou benefícios económicos decorrentes desta participação. 

 
Nome: __________________________________________________ Data de 
nascimento:_______________ 

 
Ao assinar em baixo, eu concordo que: 

• Li as informações no documento, entendi o seu conteúdo e todas as informações 
fornecidas oralmente pela investigadora.  

• Estou consciente de que a participação no estudo é voluntária, sem coerção, e que 

tenho o direito de me retirar do estudo em qualquer momento, sem indicar qualquer 
motivo e sem consequências negativas. 

• Estou consciente da natureza das atividades do estudo e da inexistência de riscos 
de maior ou de benefícios económicos decorrentes desta participação.  

 

 
                             Concordo                                            Não Concordo 



 
 
 

 

participar no estudo, no conhecimento de que tal consentimento é dado livremente. 
 

Porto, ______________________                                                                     
____________________________ (Assinatura do/a entrevistado/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 6 

Consentimento Informado Estudantes 

 

 

O/A participante declara que tem conhecimento de que se encontra a participar, de forma 

livre e voluntária, num estudo de investigação, realizado no âmbito de um mestrado em  

Educação e Formação de Adultos, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, 

da Universidade do Porto. Este estudo tem como objetivo central conhecer os contributos 

do serviço comunitário na educação de jovens e adulto do ensino superior. O/A 

participante declara conhecer que os dados recolhidos (textos do chat e conversa em vídeo 

) são sujeitos a confidencialidade, sigilo e anonimato, que serão usados unicamente para 

este fim desta dissertação de mestrado. De igual forma, o/a participante compromete-se a 

respeitar a confidencialidade e o anonimato das informações fornecidas pelos/as demais 

participantes. * 

 

 

Li e concordo   

 

Li e não concordo  


