
 
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO – PUC-SP 

 

Paula Franceschelli de Aguiar Barros 

 

 

 

 

 

 

 

A Formação Pedagógica Docente para o Curso Superior de Relações Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 
2022 



 

  

Paula Franceschelli de Aguiar Barros 

 

 

 

 

 

 

 

A Formação Pedagógica Docente para o Curso Superior de Relações Públicas 

 

 

 

 

 

 
Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para 
obtenção do título de Doutora em Educação: Currículo. 
Orientador: Prof. Dr. Marcos Tarciso Masetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 
2022 

 



 

  

Autorizo exclusivamente para fins acadêmicos e científicos a reprodução total ou parcial desta 

Tese de Doutorado por processo de fotocopiadoras ou eletrônicos.  

Assinatura:__________________________________________________________________  

Data_______________________________________________________________________  

E-mail: paula.aguiarbarros@gmail.com  

 

  



 

  

A Formação Pedagógica Docente para o Curso Superior de Relações 

Públicas 

Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, como exigência 
parcial para obtenção do título de DOUTORA em 
Educação: Currículo, sob a orientação do Professor Dr. 
Marcos Tarciso Masetto.  

 

Data: _____ / _____ / 2022  

Resultado:____________________ 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Tarciso Masetto 

Assinatura: ___________________________  

Pontifícia Universidade Católica de  

São Paulo – PUC/SP  

Membro: Profa. Dra. Neide Aquino Noffs 

Assinatura: ___________________________ 

Pontifícia Universidade Católica de  

São Paulo – PUC/SP  

Profa. Dra. Marina Graziela Feldmann 

Assinatura: ___________________________ 

Pontifícia Universidade Católica de  

São Paulo – PUC/SP 

Prof. Dr. Wanderley Carneiro 

Assinatura: ___________________________ 

Fundação Escola de Comércio  

Álvares Penteado - FECAP 

 
Profa. Dra. Helena Maria Afonso Jacob 

Assinatura: ___________________________ 

Faculdade Cásper Líbero 

 



 
 

 

APOIO À PESQUISA 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.  

This study was financed an pat by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Finance Code 001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este estudo aos amores da minha vida, minhas filhas: Júlia e Cecília.  

A vida passou a ter um outro sentido com a chegada de vocês.  

  



 

  

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente, gostaria de agradecer ao meu companheiro, amigo e grande amor da 

minha vida, Sérgio. Há muitos anos escolhemos percorrer a jornada da vida de mãos dadas, e 

sei como é bom te ter ao meu lado. Você me ajudou sempre no trabalho da graduação, na pós-

graduação, no mestrado e agora no doutorado. Obrigada por estar ao meu lado e me incentivar 

a chegar até aqui.  

Ao meu pai, Colbert, e à minha mãe, Lia, que me ensinaram que o maior patrimônio 

que eu poderia obter era o conhecimento, e para isso não pouparam esforços na minha 

formação.  

Aproveito também para agradecer aos meus irmãos Caio e Renata e à minha sogra, 

Ivanilda. Ter uma rede de apoio a que recorrer faz toda a diferença, e vocês me auxiliaram em 

todas as necessidades de cuidado das minhas (nossas!) meninas, quando delas me ausentava 

para estudar.  

Agradeço sobretudo ao melhor professor e orientador que conheci em toda a minha 

vida acadêmica, Marcos Masetto. Desde a entrevista para o ingresso no programa, a vivência 

das aulas, as orientações, o acompanhamento do trabalho e a força e suporte dados do começo 

até o final desta tese, o professor Masetto foi fundamental. Agradeço demais por ter tido a 

oportunidade de conhecê-lo, ouvi-lo e tê-lo como professor e orientador. Certamente termino 

esse ciclo com um olhar e repertório muito diferentes sobre a educação no ensino superior. Sua 

contribuição foi essencial.  

À pós-graduação de Educação em Currículo da PUC-SP, pela oportunidade de 

ingressar neste programa, onde aprendi que o processo de educação não precisa ser dolorido e 

nem exigir condições insuperáveis para ser percorrido. 

À FECAP, por ter me dado a primeira oportunidade como professora e também por 

tornar viável empreender a pesquisa-ação desta tese na instituição. Em nome do Prof. Dr. 

Ronaldo Fróes, agradeço a essa estimada instituição. 

Aos meus avaliadores de qualificação, Profa. Dra. Neide Noffs e ao Prof. Dr. 

Wanderley Carneiro, pela leitura atenta que fizeram da tese e pelo muito que contribuíram para 

a conclusão do estudo.  

 

  



 

  

RESUMO 

BARROS, Paula Franceschelli de Aguiar. A Formação Pedagógica Docente para o Curso 
Superior de Relações Públicas. 2022. 109 f. Tese de Doutorado - Educação Currículo, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022.  

Este trabalho é resultado de um estudo sobre formação docente para o curso superior de 
Relações Públicas. Para compreender os caminhos necessários a uma melhor atuação dos 
professores que atuam nesse curso, o estudo buscou investigar se o planejamento de disciplinas 
por unidades de aprendizagem pode redundar numa formação docente de melhor qualidade. 
Dessa forma, levantou-se como problema de pesquisa a seguinte questão: como contribuir para 
a formação do docente de um curso de Relações Públicas, desenvolvendo sua competência para 
o Planejamento de Disciplinas por Unidades de Aprendizagem, de modo que professores e 
alunos possam articular um processo de formação profissional de acordo com as exigências 
atuais? O objetivo da pesquisa era verificar, portanto, se o planejamento de disciplinas por 
unidade de aprendizagem é capaz de repercutir positivamente na atitude docente. Para 
responder a esta questão, o estudo fez um levantamento dos percursos concretos e necessários 
para uma formação docente melhor, especificamente no que se refere à andragogia, empatia e 
com-vivência. O estudo tem como principal referencial os pressupostos teóricos de um dos 
maiores pesquisadores sobre a educação no ensino superior brasileiro, o professor Marcos 
Masetto. Em seguida ao estudo do referencial, a autora valeu-se de uma pesquisa qualitativa, 
caracterizada como pesquisa-ação, e planejou, implantou e avaliou como se constitui o 
planejamento de uma disciplina por unidades de aprendizagem num curso de Relações Públicas 
na cidade de São Paulo. Em virtude da pandemia de Covid-19, a pesquisa foi conduzida de 
forma mediatizada, utilizando-se da plataforma Zoom. Os resultados mostram que o plano se 
tornou efetivamente eficiente tanto no que tange à formação dos alunos quanto na atitude e 
perspectiva da professora, respondendo, portanto, ao problema inicial e atingindo o objetivo do 
estudo.   
Palavras-chave: Currículo. Formação Docente. Planejamento de Disciplina por Unidades de 
Aprendizagem. Relações Públicas.   



 

  

ABSTRACT 
 

BARROS, Paula Franceschelli de Aguiar. Lecturer's Pedagogical Education for the Higher 
Course of Public Relations. 2022. 109 f. Doctoral Thesis - Education Curriculum, Pontifical 
Catholic University of São Paulo, São Paulo, 2022 

This work results from a study on teachers' training for the Public Relations undergraduate 
course. Aiming to understand the paths for a better performance of professors who teach in this 
course, the study sought to investigate whether the planning of disciplines by learning units 
results in improved teacher training. In this way, the following question represents the research 
problem: how to contribute to the education of Public Relations professor's course, developing 
their competence in the Planning of Subjects by Learning Units so that professors and students 
can articulate a vocational training process according to current requirements? The research 
intends to verify whether the planning of disciplines per learning unit would contribute to 
improving the teaching attitude. To respond to this question, the study surveyed the concrete 
and required paths for better teachers' training, mainly concerning andragogy, empathy, and 
living together. The principal reference of the study is the theoretical assumptions of one of the 
most competent researchers on education in Brazilian higher education, Professor Marcos 
Masetto. After examining the framework, the author used qualitative research, characterized as 
action research, and planned, implemented, and evaluated the constitution of the planning of a 
discipline by learning units in a Public Relations course in the city of São Paulo. Due to the 
Covid-19 pandemic, the research was conducted in a mediated way, using the Zoom platform. 
The results show that the plan has become effectively efficient in students' training and the 
teacher's attitude and perspective. Thus, responding to the initial problem and achieving the 
initial aim. 
Keywords: Curriculum. Teacher Training. Discipline Planning by Learning Units. Public 
relations. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há 13 anos atuo como docente no ensino superior de cursos de graduação em 

Comunicação Social – Relações Públicas e Publicidade e Propaganda. 

Minha graduação se deu em Comunicação Social com habilitação em Relações 

Públicas e a pós-graduação em Administração de Marketing, com mestrado em Comunicação 

na Contemporaneidade. Trabalhei na área de Comunicação Corporativa por 12 anos, em 

empresas privadas, ONGs (organizações não-governamentais) e como empreendedora nessa 

área. Em virtude de minha experiência profissional, passei a ser convidada pela instituição em 

que cursei a graduação, a Cásper Líbero, para integrar a banca avaliadora de TCCs (Trabalhos 

de Conclusão de Curso). Na mesma época também fui convidada a fazer parte do banco de 

avaliadores de prêmios da área da Comunicação, como o Prêmio ABRP, Prêmio Opinião 

Pública e Prêmio Expocom. Essas participações despertaram em mim o desejo de atuar como 

professora e, em 2007, ingressei no corpo docente da FECAP (Fundação Escola de Comércio 

Álvares Penteado).  

Ao longo da minha carreira como professora, venho recebendo boas avaliações, tendo 

sido, inclusive, homenageada como paraninfa e patronesse de algumas turmas. Devido ao meu 

bom desempenho como docente, tornei-me professora integral da FECAP e, em 2013, recebi o 

convite da reitoria da instituição para ocupar o cargo de Coordenadora do Curso de Relações 

Públicas, posição em que permaneço até hoje.   

Assim que assumi a coordenação, me deparei com diversos desafios relacionados à 

área de Educação, sendo o maior deles a implantação das novas Diretrizes Curriculares para a 

Graduação em Relações Públicas. Em nenhuma das minhas formações tive qualquer orientação 

ou preparo para trabalhar na área de Educação; no entanto, como coordenadora, cabia a mim 

elaborar a nova proposta de matriz para o curso de Relações Públicas da FECAP.  

Conduzi toda a mudança e implantação do currículo do curso, que se deu mediado por 

um longo processo, com diversas estratégias. Sugeri também à instituição a implantação de uma 

Agência Experimental de Comunicação, que funciona como um laboratório de práticas da 

profissão.  

A nova matriz curricular, modificada de acordo com as novas DCNs (Diretrizes 

Curriculares Nacionais) do curso (BRASIL, 2013), foi implantada e tem sido objeto de 

constante avaliação e análise. Em todos os semestres, os alunos respondem a uma pesquisa 

quantitativa na intranet da escola e avaliam estrutura, corpo docente, grade e coordenação do 
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curso. Além desta pesquisa, os melhores alunos de cada turma são convocados pela 

coordenação para uma pesquisa qualitativa, quando avaliam toda a instituição, incluindo o 

corpo docente. Desde que comecei a trabalhar como educadora, adotei a transferência de 

conhecimentos práticos da área profissional como estratégia principal de ensino aos alunos. 

Todavia, como professora e coordenadora tenho observado nos resultados das pesquisas uma 

mudança de perfil dos alunos. Tem sido recorrente o excesso de aulas expositivas e falta de 

organização pedagógica, o que se constitui em um fator negativo e desmotivador para o curso 

e professores. Freire (1987) já dizia que a educação deveria evoluir para uma educação 

problematizadora e humanista: 

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, 
é educado, e em diálogo com o educando que, ao ser educado, também se educa. 
Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os 
“argumentos de autoridade” já, não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, 
autoridade, se necessita de estar sendo com a liberdade e não contra elas  (FREIRE, 
1987: 39).  

Relações Públicas é uma subárea da Comunicação Social que, por sua vez, pertence 

às Ciências Sociais Aplicadas, fator esse que justifica o interesse da discussão de problemas do 

ponto de vista da sociedade. A matriz do curso prepara o aluno para pensar a sociedade e suas 

transformações, além da gestão estratégica da comunicação. Para isso, os alunos têm contato 

com disciplinas que contemplam tanto a teoria como a prática da comunicação.  

A sociedade em rede (CASTELLS, 2002) democratizou o acesso ao conhecimento e 

expandiu os meios que proporcionam ao aluno a busca e a entrega de forma rápida e confiável 

da informação. E, desde então, percebe-se que o aluno mudou sua postura e tende a ser mais 

ativo e proativo na busca pelo conhecimento de seu interesse. 

O perfil dos estudantes do curso de Relações Públicas vai ao encontro dessa nova 

realidade e é, em geral, composto por jovens que já nasceram neste ambiente, chamados de 

nativos digitais, emparelhados de tecnologia e heavy users de redes sociais, ou seja, que já usam 

a tecnologia para lazer e para obter conhecimento. 

Por sua vez, os professores que ministram as disciplinas no curso de Relações Públicas, 

em sua maioria, são professores criativos e que dominam tecnologias de comunicação, embora 

não sejam, em geral, especialistas em Educação.  

O aluno, quando chega ao curso, encontra professores formados na carreira que 

escolheram, os quais, na maioria das vezes, planejam suas disciplinas baseando-se em seu 

repertório e experiência profissionais, colocando-se no papel de transmissor do conteúdo, e 

oferecendo, dessa forma, uma educação mais tradicional, pautada na transmissão de 

conhecimentos e experiências. Contudo, o papel do professor como transmissor do conteúdo 
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ou informações não atrai mais o perfil de estudante de hoje, que prefere compartilhar e 

participar como protagonista na aquisição de conhecimento: 

A aprendizagem na área do conhecimento compreende o desenvolvimento intelectual 
do homem em todas as suas operações mentais: capacidade de pensar, refletir, 
analisar, comparar, criticar, justificar, argumentar, inferir conclusões, generalizar, 
buscar e processar informações, compará-las, criticá-las, organizá-las, produzir 
conhecimentos, descobrir, pesquisar, criar, inventar, imaginar. Será muito pouco ou 
quase nada reduzir essa aprendizagem a ouvir algumas informações, assimilá-las para 
uma posterior reprodução quando solicitadas em uma prova ou trabalho (MASETTO, 
2011 p. 27).  

Em toda a minha formação acadêmica não entrei em contato com estudos da área de 

Educação, e assim minha prática como docente se desenvolveu baseada em modelos anteriores 

vivenciados como aluna. No entanto, no decorrer de meu percurso como educadora, 

compreendi que ser professor no ensino superior requer preparo, estudo e conhecimento em 

Educação. O ensino superior é uma atividade que certamente abrange muito mais do que 

transferir experiência e conhecimentos profissionais adquiridos. 

Reconhecendo a seriedade e a validade da formação e dos estudos na área de educação, 

sobretudo na educação do ensino superior, área em que atuo, e buscando atingir o objetivo a 

que me propus, decidi aprofundar meus conhecimentos científicos na área de Educação, me 

candidatando a uma vaga de Doutorado no programa de Pós-Graduação de Educação: 

Currículo, da PUCSP. Para pensar a educação, seus processos e práticas de forma profunda é 

preciso estar ao lado e contar com os pensadores e teóricos da área, de forma que agradeço ao 

acolhimento recebido neste respeitável programa de educação do país, especialmente vindo da 

Profa. Dra. Mere Abramowicz e do Prof. Dr. Marcos Masetto, que aceitaram, prontamente, 

serem orientadores da minha pesquisa.  

Encontro com o tema 

No decorrer da minha trajetória como aluna do programa constatei significativa 

expansão de conhecimentos na área de Educação, Currículo e Formação de Professores, bem 

como conheci autores e repertórios decisivos para o amadurecimento deste projeto. As 

disciplinas, as leituras e a troca com colegas foram instigando em mim uma articulação criativa, 

cujo reflexo se traduziu no objeto deste estudo. Soma-se a isso o fato enriquecedor de ter 

passado a ser orientada de forma motivadora pelo Prof. Dr. Marcos Masetto.  

O professor Masetto foi o primeiro autor cujas ideias me impulsionaram e me 

prepararam para iniciar o doutorado e, sem dúvida alguma, posso dizer que se inscreve no rol 

dos maiores estudiosos sobre o ensino superior no país. Suas disciplinas que frequentei, 

somadas às reuniões de orientação e às estimulantes reflexões durante o curso de doutoramento, 
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levaram-me a entender que o direcionamento de meu projeto deveria ser para a formação 

docente.  

Com efeito, ficou muito claro para mim que a maioria dos professores do curso de 

Relações Públicas não teve oportunidade de desenvolver sua formação pedagógica durante os 

anos de graduação e pós-graduação e, portanto, suas práticas pedagógicas são desenroladas de 

modo intuitivo e/ou inspiradas em modelos anteriores. Tal desempenho também se mostra, 

inclusive, no planejamento de suas disciplinas, considerado como a primeira etapa da ação 

docente. Os professores do curso de Relações Públicas denotam forte preocupação em planejar 

suas disciplinas, organizando os conteúdos com apresentação da teoria e, posteriormente, com 

a aplicação dos conceitos.  

O projeto pedagógico do curso e as Diretrizes Nacionais Curriculares não se 

configuram como fio condutor do desenvolvimento das disciplinas. De outro lado, como 

decorrência de sua área de formação, os professores do curso têm um perfil criativo e dominam 

tecnologias da comunicação, mas se valem apenas de aulas expositivas, recheadas de recursos 

audiovisuais e tecnológicos. O emprego de metodologias ativas é uma competência que não 

tiveram oportunidade de desenvolver.  

No entanto, a universidade existe para formar profissionais capazes de pensar e refletir 

sobre os problemas sociais contemporâneos e desenvolver atitudes construtivas, como ética, 

cidadania, capacidade de senso crítico e de inserção em um mercado de trabalho que, como se 

vê, passa por constantes mudanças.  

Como, afinal, um docente na universidade pode, em suas disciplinas, contribuir para a 

formação de profissionais com tais competências? 

No transcurso de minha formação para a docência universitária em meu Doutorado 

identifiquei que o planejamento das disciplinas dos cursos de graduação, em geral, realizado 

para responder a uma exigência administrativa de secretarias e coordenações dos cursos, trazia 

consigo uma característica profundamente educativa, em geral desconhecida dos professores, e 

que era urgente que se resgatasse: o planejamento das disciplinas no Ensino Superior como 

instrumento de uma Ação Educativa incentivadora da formação dos profissionais para a 

sociedade contemporânea. De todo este contexto surgiu meu problema de pesquisa: 

Como contribuir para a formação do docente de um curso de Relações Públicas, 

desenvolvendo sua competência para o Planejamento de Disciplinas por Unidades de 

Aprendizagem que permita a professores e alunos desenvolverem um processo de formação 

profissional de acordo com as exigências atuais? 
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É imprescindível que os cursos de ensino superior, especialmente o de Relações 

Públicas, tenham professores preparados, atualizados e capazes de incentivar seus alunos a 

construir sua aprendizagem e formação com vistas à sociedade contemporânea. O momento de 

planejar suas disciplinas é estratégico e crucial para o professor consolidar sua formação para 

a docência.   

Delimitação do problema  

Esta pesquisa-ação foi desenvolvida por esta pesquisadora numa das disciplinas do 

eixo de formação profissional do Curso de Relações Públicas, na cidade de São Paulo, como 

experiência de construir um planejamento por unidades de aprendizagem.  

Objetivo Geral 

O objetivo geral desta pesquisa é averiguar se o planejamento de disciplinas por 

unidade de aprendizagem pode contribuir para desenvolver a atitude pedagógica do docente no 

decorrer do desenvolvimento de uma disciplina.  

Objetivo Específico 

Como objetivo específico esta pesquisa pretende apresentar o planejamento de 

disciplinas por unidades de aprendizagem como subsídio à inovação de práticas docentes 

capazes de impactar de forma positiva a formação dos alunos.  

Justificativa ou Relevância do Problema 

Esta tese tem relevância do ponto de vista científico porque traz propostas de formação 

pedagógica aos professores da área de Relações Públicas e suas práticas pedagógicas valendo-

se de uma experiência em determinado curso de graduação. Professores que passam por 

formação docente reúnem mais condições de formatar disciplinas de preparação de alunos, 

vitais ao pensamento estratégico da comunicação, contribuindo, assim, com os profissionais 

docentes no uso da tecnologia, de modo que não sejam substituídos por ela.  

O papel do professor no planejamento de sua unidade de ensino extrapola a simples 
seleção do que ensinar na sua matéria. O papel do professor é o de alguém que 
interpreta o currículo e colabora para seu desenvolvimento. Ao engajar-se 
criticamente, o professor oferece algum sentido à direção da aprendizagem, em termos 
de resultados e prioridades, tornando-se participativo e corresponsável pelo processo 
de aprender e pelo currículo, além de colaborar para definir as expectativas e 
propósitos mútuos de transformar um grupo de estudantes numa comunidade de 
aprendizagem profissional (GAETA; MASETTO, 2013, p. 28).  

A contribuição do estudo dá-se pela concretização dessas práticas mediante um 

planejamento de disciplinas por unidades de aprendizagem.  
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Do ponto de vista social, esta pesquisa beneficia a formação dos profissionais de 

Relações Públicas no contexto da sociedade brasileira, pois atende a uma demanda suscitada 

pelas novas Diretrizes Curriculares para o Curso de Relações Públicas. De acordo com as 

DCNs, o currículo dos cursos de graduação em Relações Públicas deve buscar: 

Articulação teórico-prática. A pesquisa é elemento constitutivo e fundamental do 
currículo, que possibilita aos cursos buscar o equilíbrio entre a teoria e a prática e 
estabelecendo uma conexão com as disciplinas que tratam da operacionalidade das 
funções de Relações Públicas, voltadas ao conhecimento e análise da prática 
profissional e do mercado de trabalho. Lançam mão de mecanismos ativos no 
processo ensino-aprendizagem (trabalhos de campo, formação de equipes, atividades 
de extensão, maior exposição a situações reais) e de resolução de situações-problema, 
aliando o conhecimento adquirido à capacidade do egresso de propor alternativas, de 
ser proativo na busca de formas inovadoras de atuação no mercado de trabalho. Os 
cursos devem oferecer condições para que os alunos desenvolvam conhecimentos e 
práticas em mídias digitais, utilizando recursos tecnológicos sempre atualizados. 
Também é fundamental a constante renovação de conhecimentos teórico-práticos na 
área, através da capacitação permanente dos docentes e possibilidades de participação 
destes e dos discentes em fóruns acadêmicos e profissionais. Estimulam as atividades 
de iniciação científica e de extensão no âmbito da graduação. Autonomia e integração 
- Garantia de autonomia do sujeito, face ao seu próprio processo de aprendizagem e 
produção de conhecimento e de integração entre as diversas áreas profissionais da 
comunicação e com outros campos do saber. Deve ser encorajada a integração entre 
egressos e estudantes para a troca de experiências, assim como formas de 
acompanhamento e avaliação da inserção no mercado de trabalho (BRASIL, 2013, p. 
s.p.).  

Assim como em outras áreas profissionais, o mercado de Relações Públicas e da 

Comunicação está galopando nas transformações e no uso das tecnologias. As mídias sociais 

são, por exemplo, apenas uma das novas realidades encontradas. Nesse sentido, o professor, 

numa atitude de mediação pedagógica, é fundamental para preparar os alunos a identificar, 

compreender e se posicionar perante as mudanças. No entanto, segundo Gaeta e Masetto 

(2013), a grande maioria dos docentes no ensino superior não cursou disciplinas de formação 

pedagógica, e essa falta de preparo é um problema latente e urgente para a educação superior. 

Do ponto de vista institucional, esta pesquisa colabora com as Instituições de Ensino 

Superior (IES) e para a formação de profissionais de Relações Públicas, no sentido de que 

possam atuar e colaborar com as urgências e demandas da contemporaneidade: sendo 

economicamente ativo, tendo senso crítico e comprometendo-se com a equidade social. 

Por fim, do ponto de vista pessoal, a tese favorece a continuidade e a minha formação 

acadêmica e profissional. 

Metodologia da pesquisa 

Esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa, uma vez que se busca tanto o 

significado da formação docente e das práticas pedagógicas em disciplinas do curso de Relações 

Públicas dado por seus docentes e pelos autores, quanto se interessa pelos documentos 
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concernentes à questão. Segundo Chizzotti (2014, p. 28), “pesquisas qualitativas são aquelas 

que pretendem interpretar o sentido do evento a partir do significado que as pessoas atribuem 

ao que falam e fazem”. Ou seja, os resultados captados não podem ser revelados apenas por 

dados quantitativos, mas sim por meio de uma análise mais documental, mais profunda e 

detalhada sobre a ação realizada. 

Os pesquisadores que optaram pela pesquisa qualitativa, ao se decidirem pela 
descoberta de novas vias investigativas, não pretenderam nem pretendem furtar-se ao 
rigor e à objetividade, mas reconhecem que a experiência humana não pode ser 
confinada aos métodos nomotéticos de analisá-la e descrevê-la (CHIZOTTI: 2014, p. 
58). 

Para responder ao problema desta pesquisa, utilizou-se o método da pesquisa-ação, 

visto que a própria pesquisadora, em duas turmas de uma de suas disciplinas, em um semestre, 

teve por meta tanto construir o planejamento dessas disciplinas por unidades de aprendizagem 

como verificar a aprendizagem dos alunos nesse procedimento.   

A pesquisa-ação na área educacional propõe o envolvimento dos docentes na solução 

do problema de pesquisa e segue algumas etapas, como: fase da definição do problema, 

formulação do problema, implementação da ação, execução da ação, avaliação da ação e, por 

fim, a continuidade da ação (CHIZOTTI, 2014).   

Dessa maneira, esta pesquisa se deu por meio de uma experiência da autora, em uma 

universidade na cidade de São Paulo que possui o curso superior de Relações Públicas. O 

período de aplicação da pesquisa foi entre o dia 08 de agosto a 08 de novembro de 2021 e, 

durante a pesquisa, a autora ministrou aulas na disciplina de Técnicas de Relações Públicas para 

alunos do segundo semestre, tanto do período matutino quanto do noturno.  

Antes da realização da pesquisa de campo, esta tese percorreu etapas anteriores. Para 

ilustrar os caminhos de desenvolvimento da tese apresenta-se, na tabela a seguir, as datas e os 

percursos realizados. 
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Tabela 1 – Percurso Acadêmico 

 

Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

Organização da Pesquisa 

Considerando os tópicos propostos no projeto de pesquisa, esta tese foi estruturada em 

seis capítulos, conforme explicado a seguir:  

Capítulo I – Aborda os conceitos de currículo, um breve histórico sobre o currículo 

no curso de Relações Públicas e os destaques das Diretrizes Curriculares Nacionais com o 

propósito de formação de profissionais da área para o contexto contemporâneo, isto é, de definir 

o perfil do profissional para a atualidade por meio de uma pesquisa documental. 

Capítulo II – Trata da formação pedagógica do professor de Ensino Superior para o 

exercício da docência especificamente nos aspectos da mediação pedagógica, empatia e 

andragogia e com-vivência.  

Capítulo III – Apresenta o conceito de planejamento de disciplinas por unidades de 

aprendizagem e este planejamento como um instrumento de ação educativa. Seus componentes, 

a relação do tempo (cronos), do tempo (kairós) e as unidades de aprendizagem. 
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Capítulo IV – Apresenta como se deu a pesquisa de campo que se propõe a construir 

– o planejamento de disciplinas por unidades de aprendizagem – com uma disciplina do curso 

de Relações Públicas de uma universidade na cidade de São Paulo. Neste capítulo, foram 

traçadas de forma detalhada todas as etapas da pesquisa-ação. Apresenta também os resultados 

obtidos na pesquisa de campo, bem como o relatório do diário de campo.  

Capítulo V – Apresenta a revisão sistemática do projeto de pesquisa juntamente com 

recomendações para a formação docente, bem como as considerações finais da tese.  
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1 PERSPECTIVA PROFISSIONAL E AS DIRETRIZES PARA O CURRÍCULO DO 

CURSO DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

 
Neste capítulo, primeiramente serão expostas as funções e características da área de 

Relações Públicas. Em seguida a essas definições, será contextualizada a concepção de 

currículo, a trajetória do currículo do curso de Relações Públicas no Brasil desde seu surgimento 

até os dias atuais e, por fim, os principais destaques de todas as Diretrizes Nacionais 

Curriculares1 já publicadas para o curso, com especial análise sobre a última publicação. Por 

fim, será retratado o perfil do profissional para a atualidade. 

 

1.1 Funções e características da área Relações Públicas 

 
Antes de iniciar este capítulo há a necessidade de definir a área de Relações Públicas. 

Ainda desconhecida por muitas pessoas, Relações Públicas é uma subárea da Comunicação 

Social e, portanto, apropria-se das teorias e técnicas da área de Comunicação para sua atuação. 

No infográfico abaixo visualizam-se as diferentes profissões que compõem a área de 

Comunicação Social. 

 

Figura 1 – Subáreas da Comunicação Social 

 
Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

A profissão de Relações Públicas surgiu no Brasil, em 1916, na antiga empresa de 

energia elétrica, Light, atingindo seu pleno desenvolvimento e afirmação em meados dos anos 

de 1950. A atribuição desta área é promover relacionamentos positivos entre empresas e seus 

 
1 “As diretrizes curriculares, constituem no entender do CNE/CES, orientações para a elaboração dos currículos 
que devem ser necessariamente respeitadas por todas as instituições de ensino superior. Entende-se que as novas 
diretrizes curriculares devem contemplar elementos de fundamentação essencial em cada área do conhecimento, 
campo do saber ou profissão, visando promover no estudante a capacidade de desenvolvimento intelectual e 
profissional autônomo e permanente” (BRASIL, 1997, p. 2).  

Jornalismo.
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públicos estratégicos por meio da comunicação, a fim de garantir uma imagem positiva e 

competitiva para as organizações.  

A definição oficial da área de Relações Públicas, aprovada pela Associação Brasileira 

de Relações Públicas (ABRP) diz que cabe à profissão de Relações Públicas: 

O esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo, da alta administração, para 
estabelecer e manter uma compreensão mútua entre uma organização, pública ou 
privada, e seu pessoal, assim como entre essa organização e todos os grupos aos quais 
está ligada, direta ou indiretamente (ANDRADE, 1993, p. 41). 

O autor França (2009) sempre defendeu a área de Relações Públicas como a 

responsável pela gestão de relacionamentos corporativos, observando que há uma grande 

demanda das organizações para o profissional assim habilitado. Para ele, “as empresas 

contemporâneas estão preocupadas em fazer a melhor gestão possível dos seus negócios e, para 

tanto, procuram profissionais que tenham as competências necessárias para ajudá-las” 

(FRANÇA, 2009, p. 268). E diz ainda que essa gestão dos negócios esbarra nos diversos 

relacionamentos corporativos de cada organização.  

Teoricamente, essa tarefa caberia às relações públicas, que se caracterizam como uma 
prestação qualificada de serviços e que tem por objetivos fazer a articulação dos 
relacionamentos e da comunicação da organização com os públicos de interesse e com 
a opinião pública. Pode-se dizer que a atividade matriz das relações públicas é a de 
estabelecer os relacionamentos corporativos com os públicos (FRANÇA, 2009, p. 
268). 

Desde o surgimento da profissão no Brasil é possível constatar uma grande procura, 

expansão do mercado de trabalho e investimentos na área. No Anuário da Comunicação 2021 

– estudo que faz mapeamento completo do setor de Relações Públicas e comunicação 

empresarial do país – tem-se que a área movimentou R$ 3 bilhões, mantendo-se em ascensão 

mesmo em ano de pandemia2.  

Já Gruning (2009) alertava que o crescimento da área estava também atrelado a uma 

mudança do perfil profissional e do fazer, em direção a uma maior diversidade, complexidade 

e sofisticação das demandas exigidas pelo mercado.  

Constatamos haver cinco importantes tendências que ocorrem concomitantemente. 
Primeiro, as relações públicas estão se tornando uma profissão embasada em 
conhecimentos científicos. Em segundo lugar, as relações públicas estão assumindo 
uma função gerencial em lugar de se constituírem apenas uma função técnica de 
comunicação. Terceiro, os profissionais de Relações Públicas estão se tornando 
assessores estratégicos menos preocupados do que seus antecessores com a 
publicidade nos meios de comunicação de massa. Quarto, as relações públicas 
deixaram ser uma profissão exercida apenas por homens para serem uma profissão 
exercida por uma maioria de mulheres e profissionais de grande diversidade étnica e 

 
2 Em 2020, o mundo viveu a pandemia do Coronavírus – Covid-19, o que obrigou ao isolamento da população 
mundial. A pandemia impactou saúde pública, economia e comportamento da sociedade.  
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racial. Quinto, acreditamos que atualmente quase toda a prática de relações públicas 
é global e não está confinada às fronteiras de um só país (GRUNING, 2009, p. 18). 

Para o autor, a atuação contemporânea da área Relações Públicas extrapolou o 

universo da comunicação, ligando-se a uma visão estratégica e global no âmbito da gestão e 

dos negócios.  O crescimento e amadurecimento da área de Relações Públicas no Brasil 

aumenta ainda mais a pressão por uma melhor formação dos egressos e futuros profissionais.  

 

1.2 Conceito de Currículo 

 

O conceito de currículo (SACRISTAN, 2010) surgiu com a ideia de organizar 

conteúdos específicos, num determinado espaço de tempo, propondo uma visão organizada e 

disciplinada da educação.  

O currículo recebeu o papel decisivo de ordenar os conteúdos a ensinar; um poder 
regulador que se somou à capacidade igualmente reguladora de outros conceitos, como 
o de classe (ou turma), empregado para “distinguir os alunos entre si e agrupá-los em 
categorias que os definam e classifiquem (SACRISTAN, 2010, p. 17). 

No entanto, com a evolução dos estudos acadêmicos e da área de Educação, a teoria 

de currículo se ampliou e não se limita mais à gestão e identificação de disciplinas de um curso 

de formação educacional. A teoria do currículo é uma teoria da educação tomada como 

empreendimento de transmissão cognitiva e cultural.  

Conforme a autora Abramowicz (2006), historicamente o currículo foi se modificando 

como propósito e concepção de início:  

[...] foi visto num enfoque tecnicista, em uma visão técnico-linear entendido como 
rol, elenco ou conjunto de disciplinas, enfatizando-se este aspecto estático enquanto 
grade curricular, grade no sentido de verdadeiro aprisionamento, apontando para uma 
concepção de currículo como arranjo sistemático de disciplinas, de matérias, de 
conteúdos. Esta vertente privilegia o currículo como uma única dimensão: a da 
racionalidade técnica (ABRAMOWICZ, 2006, p. 14). 

Ainda em conformidade com a autora, a cada época em que o currículo se desenvolve 

como processo educativo, sofre modificações decorrentes da sociedade, governo e economia 

do momento. Para Abramowics (2006), o entendimento contemporâneo do conceito de 

currículo compreende diversas dimensões do âmbito escolar, entre elas: as disciplinas 

oferecidas e seus respectivos conteúdos, a formação e a prática docente, a formação discente, a 

proposta pedagógica, a cultura e a vivência, entre outros aspectos. Para a autora, a concepção 

contemporânea de currículo resume-se ao seguinte: 

O currículo se constitui em uma construção permanente de práticas e com um 
significado marcadamente cultural, social, histórico e interativo, caracterizando-se, 
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assim, como uma prática social pedagógica complexa. A concepção contemporânea 
de currículo é polissêmica incorporando uma variedade de dimensões: social, cultural, 
histórica, política, econômica, de gênero, autobiográfica, além de outras 
(ABRAMOWICZ, 2006, p. 15). 

 E, entendido desta forma, como um campo de conhecimento aberto a receber e discutir 

as influências internas e externas, a autora completa afirmando que o currículo deve ser o centro 

para a discussão de um processo educativo na escola (ABRAMOWICZ, 2006). Para ser uma 

construção polissêmica, é prioritário que esse currículo seja praticado pela comunidade escolar 

e promova criticidade e reflexão. Como fazer e o que fazer com o que se aprende? Por isso, 

Sacristan (2010, p. 27) sugere o conceito de currículo como um ato para “deslocar o centro da 

gravidade de nossa atenção do ensinar para os que aprendem, do que se pretende para o que se 

consegue na realidade, das intenções declaradas para os fatos alcançados”. 

Conforme o autor, currículo é um processo complexo que pode implicar, inclusive, a 

possibilidade de a escola não ser capaz de conseguir efetivar o plano pretendido. Se partir deste 

entendimento, há de se considerar que o currículo é um ato vivo cuja reação dos diversos 

sujeitos envolvidos poderá alcançar, ou não, o que foi planejado e projetado. É, por conseguinte, 

um processo inacabado, de construção e avaliação permanente. 

Domingues (1998) defende a ideia do currículo como um lugar para expressão 

concreta dos grandes debates que surgem na sociedade. É a ciência da sala de aula. É questão 

política, social e econômica. Se o currículo proporciona condições de compreender melhor a 

sociedade, essa pessoa é capaz de formar alguém, de promover a superação do status quo, de 

pensar em soluções para os problemas sociais, tem condições até mesmo de transformar o 

mundo. 

Fazer currículo começou a desvelar-se para mim como um empreendimento 
humanístico, uma situcionalidade educador-educando, dialógica e problematizadora, 
mediatizada pela proposta cultural de uma sociedade que também é temporal e tem 
um ritmo histórico, do que como um conjunto de problemas técnicos a ser resolvido 
dentro de um esquema teórico que se pretende impor de fora para dentro 
(DOMIGUES, 1988 p. 20). 

Na compreensão de Apple (2006), há de se ter uma visão crítica do currículo. O autor 

pensa currículo num contexto mais amplo e social e convoca a uma visão mais crítica dos 

educadores acerca do caráter ideológico de cada currículo escolar. Considerando o currículo 

como um processo aberto, para ele há a necessidade de “situar” a escola, ou seja, reconhecer  a 

não neutralidade do currículo e a opção de uma escolha consciente de conteúdos e uma proposta 

de formação de sujeitos. 

O estudo crítico da relação entre as ideologias e o pensamento e a prática 
educacionais, o estudo da variação das hipóteses do senso comum que orientam nossa 
área já tecnicamente dominada. Essa atitude crítica desnudaria os interesses e 
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compromissos políticos, sociais, éticos e econômicos aceitos sem maiores 
questionamentos, ou seja, aceitos como se disséssemos “é assim que a vida é”, em 
nosso cotidiano como educadores (APPLE, 2006 p. 47).   

O que o currículo informa? Há nele um propósito, um motivo, uma intenção que será 

vivenciada e marcada pelo seu processo e no dia a dia da escola. Sabendo disso, os educadores 

precisam olhar com mais criticidade essa concepção, afinal, sua atuação estará diretamente 

correlacionada à concretização deste propósito.  

Observando mais incisivamente o currículo no âmbito do ensino superior, Masetto 

(2018) é enfático e apoia uma urgente inovação curricular por parte das instituições. Segundo 

o autor, o ensino superior precisa inovar e, para isso, não pode partir do que já existe. É 

necessário almejar algo novo, situando-se de outra perspectiva. É um conjunto de aspectos que 

precisam ser modificados. Embora as instituições busquem a inovação, Masetto afirma que as 

tentativas sempre esbarram na tradicional cultura de disciplinas e grades fechadas, com 

professores na mesma postura há décadas e alunos intocados pelo senso de participação.  

Inovação curricular como um conjunto de mudanças e adaptações que afetam o 
currículo nos seus eixos constitutivos (contexto, intenção, protagonistas, estrutura 
curricular e gestão) em todas as suas dimensões, de modo simultâneo e sinérgico. 
Trata-se da mudança que pretende dar respostas a necessidades sociais e educativas 
emergentes – sendo, portanto, planejada e articulada com os diferentes setores da 
instituição educacional (MASETTO, 2018, p. 20).  

Sob essa ótica, o caminho para inovação pode começar por questionamentos como: 

por que o aluno vai a faculdade? O que a instituição quer formar? Em qual contexto este 

currículo acontece? A inovação curricular pode – e por que não poderia? – partir de um 

problema com a formação dos profissionais de determinada área e, a partir destas questões, um 

caminho pode se abrir para propor um currículo diferente.  

Ainda Masetto (2018) acrescenta que a inovação, para acontecer de fato, precisa ser 

apoiada em cinco eixos: contexto, intenção, protagonistas, estrutura curricular e gestão. Abaixo, 

a tabela resume a proposta do autor: 

 

Tabela 2 – Dimensões da Inovação Curricular no Ensino Superior segundo Masetto (2018) 

DIMENSÕES CONCEITO 
Contexto Refere-se à importância de analisar a realidade em 

que vai acontecer o currículo. 
Intenção Refere-se à análise do objetivo deste currículo 

diante dos desafios do ambiente contemporâneo. 
Protagonistas Refere-se aos alunos, professores, gestores, 

funcionários e instituições parceiras que 
interagem com esse currículo e precisam estar 

envolvidos nesta mudança. 
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Estrutura Curricular Está relacionado à revisão ou reformulação dos 
princípios de aprendizagem, princípios 
epistemológicos, princípios de intersecção entre 
teoria e prática, reconceituação das disciplinas, 
planejamento e usos das metodologias ativas, 
sistema de avalição, reorganização de espaço e 
tempo e revisão do modelo curricular. 

Gestão do Projeto Curricular  Está relacionada às âncoras que vão gerir essa 
inovação. Importante ser composta pelo gestor do 
curso junto a uma equipe que aja com 
protagonismo.  

Fonte: MASETTO (2018, adaptado). 

 

É possível entender que o currículo escolar envolve a possibilidade de conhecimento; 

para isso se estrutura com base nas informações básicas, cientes da noção de competência e 

habilidade, significativas para a vida do aluno. Precisa ser estruturado para propiciar condições 

de aprendizagem e participação da vida social com consciência e autonomia, e uma das 

virtualidades para esse objetivo acontecer é a formação docente. Sabe-se bem que professores 

que detêm uma formação docente são mais capazes de fazer o currículo transcorrer numa 

perspectiva mais dialógica, de construção do conhecimento, a fim de que o indivíduo alcance a 

sua realização pessoal. 

 

1.3 Histórico do Currículo do Curso Superior de Relações Públicas  

 
O curso de Relações Públicas enquadra-se como um curso superior de graduação e, 

como tal, tem como função a formação de profissionais. Assim como os demais cursos de 

graduação, o curso de Relações Públicas é avaliado pelo Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior)3, área do MEC (Ministério de Educação e Cultura) responsável pela 

orientação e avaliação dos cursos de graduação do país.  

A autora Grohs (2019) empreendeu uma pesquisa sobre a história do curso de Relações 

Públicas no Brasil e relacionou o desenvolvimento da profissão no país juntamente com a 

 
3 O Sinaes analisa as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes (SINAES, on-line). O processo de 
avaliação leva em consideração aspectos como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da 
instituição e corpo docente. O Sinaes reúne informações do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(Enade) e das avaliações institucionais e dos cursos. As informações obtidas são utilizadas para orientação 
institucional de estabelecimentos de ensino superior e para embasar políticas públicas. Os dados também são úteis 
para a sociedade, especialmente aos estudantes, como referência quanto às condições de cursos e instituições. Os 
processos avaliativos do Sinaes são coordenados e supervisionados pela Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Conaes). A operacionalização é de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep, on-line). 
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trajetória do ensino na área. Em seu estudo, a autora divide a história do curso de Relações 

Públicas no Brasil em quatro fases, conforme a ilustração a seguir.  

 

Figura 2 – Síntese da trajetória da formação em Relações Públicas no Brasil.  

 
Fonte: GROHS (2019, p. 72). 

 

A primeira fase, nomeada de Emergência, é concernente ao período entre o início da 

atividade de Relações Públicas no Brasil, seu desenvolvimento, a regulamentação da profissão 

até a criação do primeiro curso superior na ECA (Escola de Comunicação e Artes)4.   

A segunda fase, nomeada de Crescimento, compreende o período entre o surgimento 

do curso, a publicação da LDB5 (Lei no. 9.394), em 1996, e a inserção do curso de Relações 

Públicas atrelado ao currículo mínimo de Comunicação Social (BRASIL, 1996).  

A terceira fase, nomeada de Amadurecimento, engloba certos acontecimentos, tais 

como a implantação das DCNs6 de 2002, a publicação do documento Parlamento Nacional pelo 

Conferp (o documento propôs a discussão de itens para o futuro da profissão), o aumento da 

produção científica e a expansão dos cursos de pós-graduação na área.  

 
4 Moura (2009) e Grohs (2019) divergem sobre a data de criação do primeiro curso superior de Relações Públicas 
na ECAUSP. No site da instituição consta que o curso surgiu em 1966 (ECA, on-line). 
5 LDB refere-se à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A LDB (Lei no. 9.394/ 1996) substitui os 
tradicionais currículos mínimos nas Diretrizes Curriculares Nacionais (MEC, 1996). 
6 Resolução CNE/CSE no. 16, de 13 de março de 2002. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
área de Comunicação Social e suas habilitações (BRASIL, 2002).  
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Na quarta fase, denominada de Revisão, Grohs (2019) averigua a diminuição na 

quantidade de cursos cadastrados no Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira); a criação do primeiro curso superior em Comunicação 

Organizacional (área transversal à de Relações Públicas), a publicação das DCN/2013 e a forte 

presença das tecnologias impactantes na forma de atuação profissional.  

Já Moura (2009), em seu estudo sobre o “Ensino de graduação e pós-graduação de 

Relações Públicas no Brasil”, apresenta a trajetória do curso por meio de análise das Diretrizes 

Curriculares Nacionais e seus pareceres. São nas DCNs que as instituições de ensino encontram 

quais conhecimentos e competências são primordiais para a formação profissional e concepção 

do currículo em um curso no ensino superior. Gaeta e Masetto (2013) explicam que:  

[...] o estabelecimento de propostas pedagógicas e a criação de cursos e seus 
respectivos currículos baseiam-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Educação, as quais firmam os parâmetros educacionais 
para cada curso e consideram tanto o perfil profissiográfico do egresso, contido na 
Classificação Brasileira das Operações (CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego, 
quanto as demandas do mercado de trabalho (GAETA; MASETTO, 2013, p. 18).  

Em 1968, a profissão de Relações Públicas foi regulamentada e, logo após a 

regulamentação, o primeiro curso de Relações Públicas foi criado, em 1969, na Escola de 

Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. De acordo com Moura (2009), alguns 

professores da época relatam que a profissão tinha se desenvolvido muito pouco na sociedade 

e, dessa forma, as disciplinas ofertadas se assemelhavam muito às do curso de Jornalismo.  

Mas em 1962 o MEC tinha aprovado o currículo mínimo para todos os cursos de 

Comunicação e o curso de Relações Públicas nasceu como outra habilitação da Comunicação 

Social, assim como Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Editoração, entre outras subáreas 

da Comunicação. No caso do curso de Relações Públicas, os documentos que fundamentam o 

currículo da habilitação surgem a partir de 1969.   

A formação de comunicadores compreendia jornalistas, publicitários, relações-
públicas, editores, redatores oficiais, pesquisadores da comunicação, planificadores 
de campanhas. O currículo mínimo possuía um tronco comum a todas as áreas, bem 
como o estudo de áreas específicas diversificadas que eram as habilitações (MOURA, 
2009, p. 79).  

Cabe salientar que o curso de Relações Públicas nasceu como um curso de bacharelado 

– cuja formação é de quatro anos e proporciona ao aluno uma visão abrangente da área de 

conhecimento –, e que os egressos da área tinham uma formação em Comunicação Social com 

habilitação em Relações Públicas. No entanto, na época a ideia de um currículo único, bem 

como a de um bacharel em Comunicação Social, foram amplamente criticadas, já que se 

acreditava não ser possível e adequado preparar o profissional para trabalhar em todas as áreas 
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adjacentes da Comunicação Social. A área de Jornalismo sempre sobressaiu se comparada às 

demais, aparecendo como o centro de toda a formação dos profissionais de Comunicação. De 

acordo com Moura (2009), as resoluções anteriores exigiam a oferta de disciplinas ligadas ao 

Jornalismo e, assim como nas demais áreas da Comunicação, no curso de Relações Públicas 

não foi diferente – e o Jornalismo então também se tornou a área-base para toda a formação 

teórica. Tal exigência foi contestada por alguns acadêmicos da época, que consideravam gerar 

um grande problema de identidade para a teoria das Relações Públicas, bem como para as 

demais áreas da Comunicação Social. Foi então que, em 1984, foi apresentado um novo parecer 

aos cursos, nos seguintes termos: 

A Resolução n.02/84 fixou o último currículo mínimo para a formação de 
profissionais nas habilitações de jornalismo, relações públicas, publicidade e 
propaganda, produção editorial, radialismo (rádio e tv) e cinema. Assim, conferia-se 
o grau de bacharel em comunicação social com a indicação da respectiva habilitação 
do graduado (MOURA, 2009, p. 83).   

No parecer de 1984, as diretrizes já não faziam constar mais a exigência de disciplinas, 

no entanto sugeriam tópicos – nomeados de conteúdos básicos e conteúdos específicos – de 

estudos que deveriam estar presentes nas matrizes curriculares das instituições.   

Considerando os cinco currículos mínimos implantados, pode-se notar que houve uma 
transferência do curso de jornalismo para o curso de comunicação social, o qual 
abrigava diversas habilitações, sendo as relações públicas mantidas desde 1969. 
Quanto à duração mínima do curso, variou de três (1962, 1969 e 1978) a quatro anos 
(1965 e 1984), e a duração máxima foi fixada somente na resolução de 1969, alterando 
o tempo de seis para sete anos no último currículo mínimo. Em relação à carga horária, 
evidentemente, a variação ocorreu em sintonia com a duração do curso já 
demonstrada. O mínimo foi fixado em 2.200 horas-aula nas resoluções 1969 e 1978. 
Já no parecer 1965, era de 2.700 horas-aulas adotadas também no último currículo 
mínimo de 1984 (MOURA, 2009, p. 85) 

Em 2001, o MEC publicou um novo parecer para os cursos de Comunicação Social. 

No texto, as diretrizes mencionavam parâmetros (conteúdo, competências) tanto para a 

formação da área de Comunicação como para cada habilitação da área (BRASIL, 2001). 

Especificamente para a habilitação em Relações Públicas, há também proposta de conteúdos, 

perfil do egresso e competências, estágios, atividades complementares e formas de avaliação 

de maneira peculiar.    

Anos depois, em 2013 o MEC aprovou as novas diretrizes para o curso de Relações 

Públicas, as quais vigoram até hoje (BRASIL, 2013). Em conformidade com o documento, a 

proposta foi formulada por alguns acadêmicos da área após algumas consultas públicas. Entre 

os motivos para uma nova diretriz, os autores destacam: tentativa de ampliar a oferta de 

graduações na área; atualização do currículo ante as grandes mudanças nos processos e formas 

de comunicação; demanda latente por um serviço de Relações Públicas estratégico.  
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Segundo os autores do documento, o ambiente contemporâneo demanda, por parte das 

organizações, maior cuidado com a imagem institucional e a comunicação organizacional. 

Sendo assim, fazia-se necessário dar um direcionamento às instituições de ensino no sentido de 

organizarem seus currículos, levando em conta a formação de um egresso estratégico, com 

visão multidisciplinar e capaz de solucionar os problemas contemporâneos da comunicação. O 

novo documento traz várias mudanças, analisadas no próximo tópico; mas, com certeza, a mais 

impactante diz respeito à autonomia e independência do curso, além do fato de deixar de ser 

uma habilitação da Comunicação Social.   

Na linha do tempo abaixo, resumem-se os principais fatos históricos que marcaram a 

trajetória curricular do curso de Relações Públicas no Brasil, desde o seu surgimento até os dias 

atuais.  

 

Figura 3 – Trajetória Curricular do Curso de Relações Públicas 

 
Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

1.4 Destaques das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Relações Públicas 

 
As diretrizes curriculares de 2013 (Parecer CNE/CES Nº: 85/2013) foram as últimas a 

serem publicadas e, portanto, é a diretriz vigente para as Instituições de Ensino Superior. O 

texto traz uma série de mudanças sobre a formação do profissional de Relações Públicas.  

O Ministério da Educação homologou no dia 11 de setembro de 2013 o parecer da 
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE). E, com a 
Resolução n. 2, de 27 de setembro de 2013, instituiu as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação de Relações Públicas. Na mesma oportunidade, o 
Ministério da Educação homologou, no dia 11 de setembro de 2013, o parecer da 
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE) do Curso 
de Graduação em Jornalismo, consolidada pela Resolução n. 1, de 27 de setembro de 
2013. Com tais normativas o Ministério e o Conselho Nacional de Educação 
sinalizaram inequivocamente a substituição dessas habilitações de Comunicação 
Social, que passaram a ser então consideradas cursos de graduação, tanto para a 
avaliação no âmbito nacional quanto para efeito de autorização de reconhecimento e 
renovação de reconhecimento (KUNSCH, 2015, p. 33). 

1969
Início do Curso de RP como 
habilitação da Comunicação 

Social. 

1984
Curso de RP como habilitação 
da Comunicação porém com 

maior autonomia teórica. 

2001
Curso de RP como 

habilitação da Comunicação 
com definição de 

competências específicas para 
as habilitações.

2013
Curso deixa de ser habilitação 
da comunicação e passa a ser 

Relações Públicas
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Ainda que o curso tenha deixado de ser uma habilitação da Comunicação Social, 

entrevê-se no texto das DCNs ainda forte indicação deste campo como área importante de 

conhecimento e embasamento teórico para a formação em Relações Públicas. No documento 

não há menção de conteúdos obrigatórios, mas sim de eixos de formação: “Os conteúdos 

curriculares do curso de Relações Públicas deverão ser organizados em quatro grandes eixos 

temáticos: (1) Formação Geral; (2) Formação em Comunicação; (3) Formação em Relações 

Públicas e (4) Formação Suplementar” (BRASIL, 2013, s.p.).  

O texto deixa entrever os eixos de formação como principais indicações de temáticas 

que devem estar presentes na formação do aluno. Por exemplo, no eixo de formação geral há a 

sugestão de disciplinas da área de humanidades e linguagem; no eixo de formação de 

comunicação são propostas disciplinas que desvelam todo o arcabouço teórico da área da 

Comunicação Social; no eixo de formação em Relações Públicas entram as disciplinas 

consideradas específicas; e, por fim, no eixo de formação suplementar estão as disciplinas 

atinentes ao propósito do curso, ou seja, é neste eixo que cada IES tem autonomia para formatar 

e diferenciar seu curso em relação aos demais. A proposta de eixos temáticos para o curso é 

uma novidade que caminha ao encontro das propostas de inovação dos cursos superiores, uma 

vez que a instituição de ensino ganha independência para definir as disciplinas tidas como 

relevantes para a formação, identidade e personalidade do curso, levando em conta os aspectos 

da regionalização, da economia e sociedade local. Já no que diz respeito à organização geral e 

estrutura do curso, o documento faz algumas recomendações, explanadas tabela abaixo.  
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Tabela 3 – Organização Geral e Estrutura do Curso de Relações Públicas conforme DCNs 2013 

 
Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

Na questão “Projeto Político Pedagógico – PPP” das instituições, o documento propõe 

que cada IES organize um curso apto a formar profissionais de Relações Públicas que saibam 

ler, interpretar e refletir sobre o contexto cultural, social, econômico e político, priorizando 

sempre a ética e a formação para a visão estratégica da área. O PPP é um documento que reúne 

propostas de ação concretas, com o intuito de formar cidadãos conscientes, responsáveis e 

críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade. Para isso, o documento define e 

articula as atividades e os projetos educativos imperiosos ao processo de ensino e aprendizagem 

(BRASIL, 2013). Gaeta e Masetto (2013) conceituam o PPP como um documento que funciona 

como um guia, ou seja, aponta a direção a seguir; por isso, precisa ser completo o suficiente 

para não deixar dúvidas sobre o caminho do curso e flexível o bastante para se adaptar às 

necessidades de aprendizagem dos alunos. 
No tópico “Linhas de formação e regionalização” é possível observar nítida indicação 

para as IES ofertarem matrizes com disciplinas optativas, permitindo dessa forma que os alunos 

sejam capazes de criar suas próprias trilhas ao longo do curso. A questão da regionalização é 
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também um caminho cada vez mais valorizado, uma vez que permite que o curso coloque em 

evidência a comunidade onde o currículo será inserido e também forme egressos capazes de 

enfrentar e solucionar as demandas específicas daquela região. “O conhecimento escolar não 

pode desprezar o contexto vivido. Sua função é estabelecer diálogo entre os saberes científicos 

e o mundo vivido, pois será na comunidade, onde a escola está inserida, que o conhecimento 

fará sentido” (CURY; REIS; ZANARDI: 2018, p. 127). 

É preciso escutar, compreender e adaptar o currículo de acordo com as carências e 

peculiaridades da comunidade onde será implantado, e reconhecer que cada entorno possui suas 

especificidades, necessidades e particularidades e, a partir deste reconhecimento, sugerir um 

currículo adaptado com a comunidade, visando a facilitar o processo e a experiência que será 

vivida.  

Ignorar o currículo sendo uma seleção de cultura que se pretende socializar é investir 
em uma neutralidade que rejeita a contradição e a pluralidade de projetos políticos 
que se colocam em disputa e em conflito em sociedade. É uma postura centralizadora 
e ditatorial que almeja submeter a diferença (CURY; REIS; ZANARDI, 2018, p. 75). 

Conforme a citação de Cury, Reis e Zanardi (2018), pensar a educação de forma 

padronizada e uniforme em todos os cantos em que ela acontece é anular as diferenças sociais 

e culturais, e as realidades existentes de cada comunidade. O currículo precisa ser elaborado e 

proposto tendo em vista as necessidades e anseios de cada região em que ele mira seus efeitos. 

Quando o currículo é construído nesta discussão ampliada, têm-se cursos e escolas mais 

interessantes, com mais propósito e sentido, tanto para professores, gestão escolar, como para 

alunos e comunidade.   

As diretrizes também realçam a expressa necessidade da “articulação teórico-prática” 

e atualização do curso. O texto frisa a importância do investimento em pesquisa científica e na 

capacitação de docentes; esta última, objeto desta tese. A formação docente ganha ainda mais 

prioridade, visto que os professores hoje são desafiados a prepararem os egressos para que 

saibam compreender mudanças profissionais ainda não previstas.  

A exigência da pesquisa para o docente dos cursos de graduação traz as marcas da 
produção intelectual e científica, pessoal e própria do professor como profissional 
intelectual que é o coloca para além de uma posição de ser apenas um repetidor dos 
grandes clássicos. Ele tem sua mensagem a dar aos alunos, ele tem seu pensamento 
sobre o que discute com os aprendizes, ele tem sua contribuição à ciência e à própria 
área de conhecimento (GAETA; MASETTO, 2013, p. 100).  

Por isso, a questão sobre “autonomia do egresso”, presente no texto, é bastante 

significativa. Um professor capacitado é capaz de levar o aluno a pesquisar, aprender e refletir 

sobre o campo de conhecimento de sua área e formação profissional.    
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Após a publicação das DCNs (BRASIL, 2013), alguns autores estudaram os impactos 

e mudanças exercidos por elas nos cursos de Relações Públicas do Brasil. Ferrari (2017) 

detectou, por exemplo, um dado bastante preocupante:  

Verifica-se que o crescimento dos cursos foi constante e em 2009 houve um visível 
aumento na oferta de cursos de Relações Públicas em IES públicas e privadas, o que 
pode ser explicado pelo crescimento econômico do país na época e ao estabelecimento 
de políticas públicas para a expansão do ensino superior privado. Após 2009, o 
número de cursos de Relações Públicas diminuiu drasticamente, principalmente nas 
IES privadas, passando de 112 cursos em 2009 para 75 em 2014, o que representou 
uma redução de quase um terço, de acordo com dados do INEP de 2014. No mesmo 
ano, entre setembro e dezembro, todos os cursos foram contatados por telefone, o que 
permitiu identificar apenas 66 cursos em funcionamento. Esta diminuição pode ser 
explicada pelos cursos que estavam formando suas últimas turmas, e também pelos 
cursos que não abriram novas turmas no segundo semestre de 2014 (FERRARI, 2017, 
p. 6). 

Tal fenômeno levou a autora a concluir a crise econômica vivida no país em 2014, 

além do pouco conhecimento sobre a área de Relações Públicas, como hipóteses para este dado. 

Grohs (2019) observa que, embora a área tenha crescido em quantidade de investimentos e se 

expandido, tal fato não se refletiu no âmbito do ensino, ou seja, em aumento na quantidade de 

matrículas ou egressos do curso.  

Embora o número de ingressantes tenha aumentado 134% entre 2010 e 2014, o mesmo 
crescimento não foi acompanhado pelo número de matriculados e de concluintes 
nesse mesmo período. O número de matrículas cresceu apenas 2% e o nú- mero de 
concluintes diminuiu 21%. Esses dados indicam um reduzido poder de retenção dos 
estudantes nos cursos entre 2010 e 2014 (GROHS, 2019, p. 67). 

Atualmente, segundo dados do MEC (BRASIL, on-line), existem 80 cursos de 

Relações Públicas ativos no país, ou seja, desde 2014 o número manteve-se estável em relação 

à quantidade de instituições que ofertam o curso. Pode-se atribuir a queda na quantidade de 

cursos e de egressos à falta de formação docente na área. Ferrari (2017) já diagnosticou que, 

mesmo que a maioria dos professores do curso tenha declarado ter passado por cursos de 

formação docente, o método de aula de que mais se valem são as aulas expositivas. 

Em relação aos métodos de ensino foi solicitado aos respondentes que apontassem as 
modalidades didáticas que conheciam e aquelas adotadas nas suas disciplinas. As 
primeiras cinco modalidades didáticas mais conhecidas e mais utilizadas foram: aula 
expositiva, discussão e debates, estudos de casos, leitura de textos e seminários. Por 
outro lado, ensino a distância, jogos, simulações, dinâmicas e dramatizações, 
aprendizagem baseada em problemas e mapas conceituais e brainstorming 
configuraram entre as modalidades menos conhecidas e utilizadas pelos docentes 
(FERRARI, 2017, p. 56). 

O que torna motivo de perplexidade é como esse movimento de queda na quantidade 

de cursos e de egressos vai na contramão dos dados de mercado, já que, conforme o Anuário 

de Comunicação 2021, o setor tem se expandido, arrebanhando mais importância e 

complexidade para o ambiente dos negócios e das organizações. Todos esses dados e dilemas 
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que a área, principalmente acadêmica, enfrenta, justifica ainda mais a validade de haver mais 

estudos abordando a temática da preparação e formação dos professores para o curso de 

Relações Públicas. 
 

1.5 Perfil do profissional para a atualidade 

 
As DCNs do curso detalham as competências gerais e específicas para os egressos, 

conforme a seguir.  

Art. 5º O curso de Relações Públicas deverá possibilitar formação profissional que 
revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: I - Gerais: 3 a) domínio 
das linguagens e das técnicas utilizadas no processo de comunicação e nas diversas 
mídias, articulando as dimensões de criação, produção e interpretação; b) capacidade 
de articular, de forma interdisciplinar, as interfaces existentes nas diferentes áreas da 
comunicação, bem como de outros campos do saber, promovendo a integração 
teórico-prática; c) atuação profissional em consonância com os princípios éticos de 
comunicação para a cidadania, considerando as questões contemporâneas, voltadas 
para os direitos humanos e a sustentabilidade; d) capacidade de produzir 
conhecimento científico no campo da comunicação e na área das relações públicas e 
de exercer a docência. II - Específicas: a) interesse em desenvolver pesquisas, 
estratégias e políticas que favoreçam a interpretação qualificada da conjuntura sócio 
organizacional; b) criatividade para gerar, executar e avaliar planos, programas, 
campanhas e projetos estratégicos de relações públicas, integrados às demandas 
organizacionais e da opinião pública; c) habilidade para sistematizar os repertórios 
necessários à prática profissional, nos âmbitos da gestão de processos 
comunicacionais, da cultura organizacional e das inovações tecnológicas; d) 
conhecimento de técnicas e instrumentos adequados ao desenvolvimento de 
atividades específicas: assessoria de imprensa, organização de eventos, cerimonial e 
protocolo, ouvidoria, comunicação interna, pesquisa de opinião pública e de mercado; 
e) capacidade de realizar serviços de auditoria, consultoria e assessoria de 
comunicação de empresas; f) condições de atuar de forma qualificada em atividades 
de relações governamentais e de comunicação pública; g) habilidade para administrar 
crises e controvérsias, promovendo ações para a construção e preservação da imagem 
e da reputação das organizações (BRASIL, on-line). 

O texto divide as competências entre gerais e específicas. Entende-se por competência 

“um conjunto de saberes, conhecimentos e valores, atitudes e habilidades que nos tornam aptos 

a tomar decisões de forma correta, pertinente e criativa em nossa vida pessoal, familiar, 

profissional, social e cidadã” (GAETA; MASETTO, 2013, p. 100).  

Em competências gerais, verifica-se uma clara alusão à necessidade da formação de 

profissionais, a fim de que sejam capacitados a atuar não somente com a área de Comunicação, 

mas também, por meio dela, de encontrar soluções aos problemas e desafios contemporâneos. 

Lista-se como exemplo a questão da sustentabilidade e ética. Essa proposição no texto mostra 

o quão relevante é formar profissionais capazes de leituras críticas acerca do cenário em que 

vivem, a fim de que possam entender e agir perante tais situações. Outra sugestão que merece 

destaque é quanto à competência que o egresso deve aprimorar para fazer ciência e ensinar. 
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Para consolidar tal habilidade, as DCNs introduzem como obrigatória a presença de monografia 

para os Trabalhos de Conclusão de Curso. Tradicionalmente, o TCC é um projeto teórico-

prático de Relações Públicas, articulado em grupo de alunos para um cliente real. Ainda que 

algumas instituições já ofertassem a opção de realizar a monografia no Trabalho de Conclusão 

de Curso, é a primeira vez que a modalidade desponta como obrigatória aos cursos.  

Já nas competências específicas o texto expõe uma lista de aptidões, que são os 

conhecimentos imprescindíveis para o egresso conseguir se inserir, atuar e se manter no 

mercado de trabalho.  Mesmo que o texto das DCNs detalhe de forma bem específica certas 

aptidões, evidencia-se forte tendência para que os egressos tenham uma visão global e 

estratégica da profissão, que se descolem, portanto, da ideia de um curso que forme 

profissionais com viés mais tecnicista. As DCNs direcionam para que o egresso adquira 

competências específicas da carreira de Relações Públicas, mas que também extrapole sua 

atuação para ser um pensador, planejador e estrategista da comunicação. Gruning (2009, p. 20) 

já alertava para rumos que a profissão tomaria e a importância para o profissional se preparar: 

“As relações públicas somente poderão ser exercidas como uma profissão e função gerencial (e 

não como uma simples ocupação ou um conjunto de técnicas) quando seus profissionais tiverem 

adquirido um cabedal de conhecimentos baseado em teorias e pesquisas científicas”.  

Em seu estudo, Martins (2020) percebeu isso cruzando as competências descritas nas 

DCNs com as competências necessárias em vagas publicadas na maior plataforma virtual de 

empregos e conexões empresariais do mundo, a rede social LinkedIn7. De acordo com a 

pesquisadora, foi possível constituir, conforme figura abaixo, uma lista mais ampla de 

competências exigidas nas vagas anunciadas e dirigidas aos profissionais de Relações Públicas 

e comunicação corporativa, pelas empresas quanto às DCNs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 O LinkedIn é a maior rede profissional do mundo, com mais de 774 milhões de usuários em mais de 200 países 
e territórios em todo o mundo (LINKEDIN, on-line).  
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Figura 4 – Representação de Competências Identificadas 

 
Fonte: MARTINS (2020). 

 

Pode-se constatar que as empresas buscam dos egressos competências ligadas à área 

de Relações Públicas, comunicação, criatividade, tecnologia e também gestão. Além das 

competências, é possível notar a exigência a um conjunto de habilidades, como o uso de 

softwares e atitudes, como a capacidade de saber trabalhar em equipe, foco em resultados, 

relacionamento interpessoal e proatividade. Durante sua pesquisa, a autora concluiu que: 

A educação superior deve formar pessoas competentes em um espectro amplo, elas 
vão atuar em uma sociedade que tem, entre uma de suas dimensões, o sistema 
produtivo, sem dúvida muito importante. Então esse é um dos debates necessários: o 
diálogo entre a academia e o mundo do trabalho. Porém, não há como deixar outros 
pontos comuns, de interesse individual e coletivo, que também precisam fazer parte 
da construção de projetos de formação em nível superior, em visão emancipadora e 
de transformação social. O desafio educacional contemporâneo é conciliar todos esses 
anseios (MARTINS, 2020, p. 14). 

 Deixa-se com evidência o papel das DCNs quanto a orientações para a formação de 

profissionais de Relações Públicas. A questão que se segue é como o professor desse curso 

selecionará, dentre as competências para a formação do profissional da área, descritas nas 

DCNs, aquelas que podem ser expandidas nas disciplinas pelas quais ele responde. Os objetivos 

desta pesquisa indicam a necessidade de uma formação pedagógica deste docente para que ele 

possa integrar às suas disciplinas tais diretrizes curriculares, fortalecendo a área como campo 

científico e profissional e preparando melhor o egresso para o exercício pleno da profissão no 

mercado de trabalho, com cursos mais interessantes para os alunos.  
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2 CAMINHOS CONCRETOS NA FORMAÇÃO DOCENTE PARA O ENSINO 

SUPERIOR 

 

Ao versarem sobre a questão da formação pedagógica para a docência no ensino 

superior, autores como Pimenta e Almeida (2011); Gaeta (2012); Masetto (2011, 2012, 2015, 

2018) Gaeta e Masetto (2013); Nogueira et al. (2020); Noffs e Rodrigues (2011) e Gianesi et 

al. (2021) trazem à consideração alguns aspectos dessa competência: saberes docentes 

(humanos, técnico-científicos e didáticos pedagógicos), competência pedagógica do professor 

universitário, aula universitária, professor iniciante no ensino superior, docência universitária 

na contemporaneidade, andragogia, “com-vivência”, empatia no ensino superior e formação de 

professores no desenho de disciplinas e cursos. Dentre estes aspectos, ressaltam-se aqueles que 

que possam ajudar a pensar na formação de professores do curso de Relações Públicas. 

 

2.1 Saberes Docentes no Ensino Superior 

 

O professor do ensino superior deve ter por meta compreender e ter clareza sobre a 

dimensão e complexidade da docência. Ser professor representa uma atividade séria, que exige 

estudo, preparação e formação profissional; no entanto, o que mais se constata, entre os 

professores do ensino superior, é que a grande maioria não passou por disciplinas nem cursos 

de formação.  

Parece estranho, mas as artes de educar nem sempre estiveram presentes em nossa 
formação. O ser educador(a), a identidade educadora nem sempre fez parte da nossa 
identidade profissional. Quando no cotidiano das salas de aulas, no convívio e nas 
relações com os alunos precisamos recorrer às artes de educar, nos sentimos carentes 
de seus domínios. Despreparados (ARROYO, 2016, p. 24). 

Hoje se tem como evidente que dominar conhecimentos teóricos especializados em 

alguma área de conhecimento, possuir uma prática tradicional de “ser professor” e ter sucesso 

na trajetória profissional sejam os requisitos essenciais para a docência no ensino superior.  

A relação do professor com o saber, na condição de especialista em um assunto, é 
diferente da relação com esse mesmo saber na condição de docente: há uma 
responsabilidade especial. É fundamental que o professor tenha uma clara 
compreensão de como esse conhecimento deve ser trabalhado, a fim de que seja 
significativo para os estudantes, ou seja, acessível e claro (GAETA; MASETTO: 
2013, p. 25). 
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Também Masetto (2018, p.30), discutindo a abertura das universidades para cursos 

mais dinâmicos e inovadores, ressalta o papel do docente como um mediador que incentiva e 

colabora com a aprendizagem do aluno. Gaeta (2012) insiste que:  
[...] à medida que caminhamos em nossas reflexões fica mais evidente que a atuação 
docente não é uma tarefa simples. Ultrapassa, em muito, a perspectiva de transmitir 
conhecimentos ou participar esporadicamente de um curso trazendo as experiências 
de anos de vivências acumuladas. É expectativa geral que o professor contribua 
efetivamente para a formação de profissionais críticos capazes de uma atuação eficaz 
e positiva no mercado de trabalho. Espera-se também que esse trabalho seja feito a 
partir do desenvolvimento de uma sabedoria própria, adequadas às demandas 
educacionais atuais, além de respeitar as especificidades dos contextos de cada área 
de conhecimento o que nos indica que a atuação do docente neste nível de expertise 
necessita de respaldo, orientação, suporte, que permitam enfrentar os desafios 
propostos (GAETA, 2012, p. 41).    

A autora levanta questões provocadoras sobre o papel do professor universitário e o 

modo como este precisa encarar diversos desafios antepostos pela profissão. Tanto Masetto 

quanto Gaeta concordam que:  
Currículo é uma prática social pedagógica que pretende garantir o direito à educação 
e formação integral da pessoa para o trabalho e para a cidadania. Visa a construção de 
uma sólida base científica de formação, o desenvolvimento da solidariedade social e 
da cidadania consciente, crítica e ativa; e que tem como principal indicador de bom 
resultado: o exercício da autonomia pelo aprendiz. Como prática social pedagógica, o 
Currículo se manifesta como um ordenamento sistêmico formal no tempo e no espaço, 
de ações coletivas e individuais de aprendizagem, relacionadas a experiências e 
vivências significativas da vida humana em seus diferentes momentos e necessidade, 
de forma individual e coletiva, trabalhando com conteúdos (informações e 
conhecimentos), métodos e técnicas, numa interação entre professores, gestores, 
alunos, programas e vivências (GAETA, MASETTO: 2016, p. 276). 

Especificamente na área de Relações Públicas, a controvérsia sobre a formação de 

docente está estreitamente associada à utilização de técnicas para a sala de aula, ao passo que a 

discussão deveria estar fundamentada na postura do professor. No principal congresso da área 

Abrapcorp (Associação Brasileira de Pesquisas de Comunicação Organizacional e Relações 

Públicas), há um grupo de estudos intitulado “comunicação, ensino e estratégias docentes”, cuja 

ementa propõe: 

[...] estudos epistemológicos e metodológicos do campo acadêmico e científico de 
comunicação organizacional e de relações públicas. Caracterização de paradigmas e 
metodologias para o conhecimento científico dos processos comunicativos nas 
organizações. Processos de investigação e experiências para fundamentação do ensino 
acadêmico e as implicações da teoria e da pesquisa na formação dos profissionais. 
Estratégias docentes e práticas laboratoriais como base para as futuras atividades 
profissionais. Aspectos curriculares, metodológicos e didáticos que permitam a 
adoção de novos olhares sobre o ensino superior de Relações Públicas e Comunicação 
Organizacional (ABRAPCORP, on-line). 

Se analisado o último Congresso Abracorp, entrevê-se que a maior preocupação dos 

pesquisadores está correlacionada às estratégias de ensino, principalmente a partir de 

experiências dos docentes em sala de aula. A docência na universidade clama, sim, pela 
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apropriação de novos modos de ensinar e explorar os caminhos da aprendizagem, mas cabe aos 

estudiosos debater a educação para além dos métodos e posturas tradicionais do professor.  

O termo aulista é a síntese: passar a matéria a tempo completo, sem outras atividades 
que nos desvirtuem dessa função nos tempos de aula. Uma exigência totalitária 
dirigida aos professores, que vinha de uma concepção conteudista do currículo. O 
resultado tem sido conflitivo: atender ou renunciar a atender os alunos, seus 
problemas, suas inseguranças, seus processos tensos de formação moral, cultural, 
identitária? Renunciar a atendê-los até em seus percursos tensos de aprendizagem 
(ARROYO, 2016, p. 24-25). 

Pimenta e Almeida (2011, p. 08) também são enfáticas quanto à urgência na formação 

docente: “Existe a necessidade de se superar os discursos que a consideram fruto de uma mera 

vocação ou da transposição das atuações exitosas realizadas no campo de atuação profissional.”  

A área de Relações Públicas e a de Comunicação passam por transformações de inovações 

tecnológicas que exigem do professor variadas competências para trabalhar com tais inovações, 

inclusive na área do ensino. Lida-se com estudantes que serão preparados para atividades que 

se desconhece no tempo presente. “Formar profissionais competentes e sintonizados com as 

demandas do mundo atual, que tenham senso de justiça social e uma identidade profunda com 

a cidadania democrática, é tarefa que exige muito mais desses professores do que repassar os 

conteúdos de sua área de especialização stricto-sensu” (PIMENTA; ALMEIDA, 2011, p. 7).  

Nesta perspectiva, concorda-se que ser professor é uma atividade que requer preparo, 

pois é preciso garantir ao estudante, além de formação técnica, um franco posicionamento 

diante das questões políticas, sociais e econômicas, além de notório compromisso com a justiça 

social.  

Pimenta e Almeida (2011, p. 23) elencam algumas características cruciais para o 

professor que ensina na universidade (figura 5). São elas: 

• Propiciar o domínio de conhecimentos, métodos e técnicas científicos, assegurando 

o domínio científico e profissional do campo específico e que sejam ensinados 

criticamente. 

• Considerar a interdisciplinaridade como possibilidade de superação de uma visão e 

formação fragmentada. 

• Desenvolver a capacidade de reflexão que conduza à autonomia do aluno na busca 

por conhecimento. 

• Considerar o ensinar como atividade integrada à de investigar. 

• Desenvolver habilidades de pesquisa que se integrem aos cursos e aos processos 

formativos, superando a iniciação científica que, por vezes, isola o estudante. 
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• Substituir o ensino limitado à transmissão de conteúdos, por um ensino que se 

constitua em processo de investigação, análise, compreensão e interpretação dos 

conhecimentos e de seus fundamentos e métodos, em seus aspectos 

epistemológicos, históricos, sociais, culturais, éticos e políticos.  

• Valorizar a avaliação diagnóstica e compreensiva da atividade pedagógica mais do 

que a avaliação como controle. 

• Conhecer o universo cultural e de conhecimentos dos alunos e, com base neles, 

desenvolver processos de ensino e aprendizagem interativos e participativos. 

 

Figura 5 – Características do Ensino na Universidade, extraído da obra de Pimenta e Almeida 

(2011, p. 23).  

 

Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

No entendimento de Gaeta (2012, p. 38), a formação docente demanda saberes que 

precisam ser expandidos e consolidados pelos professores (figura 6) e que, vista de forma 

ampliada, está dividida nas seguintes dimensões:  

• Domínio do conteúdo: está relacionado aos conhecimentos e atualização dos 

professores sobre o assunto da disciplina. 

• Engajamento com a organização curricular: está relacionado ao entendimento do 

professor sobre o que é preciso ser ensinado, de que forma e quais os resultados são 

esperados. 
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• Competência pedagógica: está relacionada à forma como o professor vai 

transformar seus conhecimentos num processo de ensino-aprendizagem deveras 

eficiente. 

• Identidade docente: está relacionada às atitudes do docente e à prática do dia a dia. 

Ter clareza das suas funções faz com que o docente consiga lidar melhor com as 

frustações e expectativas atinentes ao seu trabalho.  

• Reflexão sobre a prática: está relacionada aos questionamentos sobre avaliações 

individuais e de outros professores. A postura sobre como recebe o feedback e as 

mudanças que organiza em torno da sua ação pedagógica.  

• Carreira docente: está relacionada às perspectivas que são apresentadas a esses 

profissionais para que possam revisar suas ações e práticas e ter motivações para se 

desenvolverem. 

 

Figura 6 – Saberes Docentes, extraído da obra de Cecília Gaeta (2012, p. 38) 

 
Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

Assim como Gaeta, Nogueira et al. (2020, p.9-11) também entendem que a formação 

docente está vinculada a um conjunto de saberes (figura 7), entre eles: 
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• Saberes Práticos: o professor com mais tempo de experiência com sala de aula e 

mercado de trabalho está mais habilitado para enfrentar ações inesperadas e 

desafios.  

• Saberes Humanos: estão relacionados à capacidade de observação e condução das 

questões além do conteúdo, entendendo de certa forma as necessidades, urgências e 

contexto de cada estudante.   

• Saberes didático-pedagógicos: estão relacionados ao estudo e à compreensão da área 

de Educação e suas diversas estratégias possíveis para a sala de aula.  

• Saberes científicos: saber orientar, interpretar e conduzir os alunos a empreender a 

pesquisa e desenvolver o espírito crítico. A formação de professores deve ser um 

conjunto de atributos que municie o professor para enfrentar as novas demandas da 

sociedade do conhecimento. 

 

Figura 7 – Saberes Docentes, extraído da obra de Nogueira et al. (2020, p. 9-11) 
 

 
Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

Defensor de um currículo inovador, Masetto (2018, p. 82-83) compreende a formação 

docente diante de um projeto pedagógico (figura 8) como:  
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• Atitudes diante do projeto: estão relacionadas à busca do docente por entender, 

contribuir e se envolver com a proposta e o objetivo deste currículo.  

• Atitudes como membro do corpo docente: estão relacionadas à prática docente como 

estar aberto à inovação, assumir papel de mediação pedagógica, pensar e repensar 

formas de aprendizagem, planejar formas de intersecções no conteúdo e pensar no 

processo de avaliação.  

• Atitude diante dos alunos: está relacionada a despertar, sensibilizar e direcionar os 

alunos para o processo de aprendizagem, a fim de que mudem suas posturas e 

assumam o protagonismo.  

 

Figura 8 – Formação Docente diante de um Projeto Pedagógico, extraído da obra de Masetto 
(2018, p. 82-83). 

 
Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

Autores aqui analisados são unânimes em afirmar que ser professor vai muito além de 

ter lido um livro, participado de uma palestra ou ser bem referenciado. É preciso sobretudo 

encorpar um sólido conjunto de saberes que, certamente, exige muito estudo e um preparo 

contínuo para a sua ação profissional.   
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2.2 Andragogia e a Com-Vivência no Ensino Superior 

 
O conceito de andragogia está vinculado à compreensão de como ocorre a 

aprendizagem com adultos. Andragogia é a competência com a qual o professor lida ante as 

características e especificidades abrangidas no processo. “A relação andragógica se estabelece 

entre duas pessoas que estão interessadas em alcançar objetivos comuns e poderão consegui-

los mais facilmente se trabalharem em conjunto, com respeito mútuo e diálogo, integrando 

forças de modo corresponsável e parceiro” (MASETTO, 2018, p. 165). 

A citação evidencia que o professor universitário precisa levar em conta que a 

aprendizagem entre adultos se dá quando professor e alunos se tornam protagonistas do 

processo. Essa compreensão, por si só, já é uma grande ruptura do status quo, uma vez que 

observa-se que os professores, em sua maioria, se colocam ainda no papel de detentores dos 

conhecimentos e supõem que alunos estão ávidos para ouvi-los.  

A andragogia impulsiona o professor a assumir uma atitude de mediação pedagógica, 

capaz de criar condições de parceria com os alunos no processo de enriquecimento mútuo, de 

promover a boa convivência, estimular a independência e autonomia, valorizar o aluno como 

sujeito no processo de ensino, incentivar a pesquisa, o senso crítico e a criatividade. Para 

estabelecer este ambiente de diálogo, com a participação e comprometimento dos alunos, urge 

que os professores reconheçam seus alunos como adultos e arvorem o espaço – sala de aula – 

como responsabilidade de todos. Pessoas adultas “aprendem melhor quando podem controlar 

os passos de sua aprendizagem, num desenvolvimento de atitude de autonomia, com feedbacks 

regulares em direção ao progresso” (MASETTO, 2018, p. 166). Na situação de ensino, o aluno 

tem atitude passiva, estuda para uma prova e obtém uma nota, enquanto na situação de 

aprendizagem o aluno precisa trabalhar; precisa ser protagonista.  

Noffs e Rodrigues (2011) compactuam com Masetto sobre o conceito de andragogia. 

Para as autoras, o termo difere da pedagogia, visto que o processo de educação – professor e 

alunos – transcorre a partir de uma interação, troca e diálogo e, durante essa interação, é até 

difícil de identificar quem aprende mais, se é o professor ou o aluno.    

No modelo de educação andragógico, os alunos participam das diversas fases do 
processo de ensino-aprendizagem, no diagnóstico das necessidades educativas, na 
elaboração de plano, no estabelecimento de objetivos e nas formas de avaliações a 
partir do que foi definido no diagnóstico educativo. A metodologia é voltada para a 
participação ativa dos alunos com uma organização curricular flexível, visando 
atender às especificidades de cada adulto. O docente, envolvido nesse modelo, 
necessita conhecer o desenvolvimento e as necessidades de diferentes faixas etárias 
com as quais vai lidar. O professor é considerado um facilitador e, como tal, sua 
relação com os alunos é horizontal, tendo como principal característica o diálogo, o 
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respeito, a colaboração, a confiança, o conforto, a informalidade, garantindo, assim, 
que o aluno se sinta seguro e confiante, propiciando um clima propício para a 
aprendizagem (NOFFS; RODRIGUES, 2011, p. 286). 

Ainda de acordo com as autoras, a aprendizagem se processa seguindo uma ordem: da 

sensibilização (motivação), pesquisa (estudo), discussão (esclarecimento), experimentação 

(prática), conclusão (convergência) e compartilhamento (sedimentação) (NOFFS; 

RODRIGUES, 2011). Ou seja, para elas, a relação andragógica é um processo complexo e 

interacional; por isso, há emergência para o professor assumir o papel de mediador e estabelecer 

como prioridade da sua ação não o conteúdo, mas o aluno.  

Gianesi, Massi e Mallet (2021) também concordam que o foco da aprendizagem está 

na troca e no compartilhamento de ideias e que, quando não é dessa forma que o processo se 

desenrola, significa que o professor traçou as estratégias de ensino a partir do seu ponto de vista. 

Para as pessoas aprenderem, normalmente precisam interagir com os demais. Isso 
significa que, em um processo de aprendizagem, uma pessoa mais experiente deve 
orientar a menos experiente, para que o conhecimento efetivamente se consolide (...) 
A mediação, portanto, parte do que os estudantes já sabem, para aproximá-los do novo 
conhecimento, de forma processual. Ressalta-se, no entanto, que mediar não é fazer o 
trabalho pelo outro (aluno), mas, ao contrário, apoiar seu processo de construção do 
conhecimento (GIANESI; MASSI; MALLET, 2021, p. 30). 

O educador Paulo Freire (2020), defensor da educação emancipadora, já propunha que 

o caminho da educação fosse baseado no debate e na pluralidade e abundância das informações. 

Daí a necessidade de uma educação corajosa, que enfrentasse a discussão com o 
homem comum, de seu direito àquela participação. De uma educação que levasse o 
homem a uma nova postura diante dos problemas de seu tempo e de seu espaço. A da 
intimidade com eles. A da pesquisa em vez da mera, perigosa e enfadonha repetição 
de trechos e de afirmações desconectadas das suas condições mesmas de vida. A 
educação do “eu me maravilho” e não apenas do “eu fabrico” (FREIRE, 2020, p. 123). 

Uma das questões muito discutidas por Freire (2020, p. 123) era a educação como 

forma de manutenção da democracia e, a seu ver, somente com o estímulo ao debate se 

consegue fortalecer tal propósito. Do contrário, a educação passa a ser “verbosa. Palavresca. 

Sonora. É assistencializadora. Não comunica. Faz comunicados”. 

Neste sentido, Masetto (2011 p. 39) propõe o conceito de “com-vivência” como 

fundamental para a educação superior (figura 9). Sendo assim, a sala de aula que possui com-

vivência valoriza a participação em equipe, em grupo, mantém um diálogo horizontal entre 

professor e aluno, e vice-versa. É um espaço de estímulo à independência e à autonomia 

intelectual do aluno. Quando a aula se materializa como um lugar de convivência, a ciência e o 

conhecimento podem ser proporcionados ao aluno como pistas para seu próprio conhecimento, 

a aula se torna um lugar de parceria e aprendizado com os alunos trabalhando em equipe e o 

professor valorizando esse trabalho como um espaço de união.  



 

 

51 

Quando o autor usa “COM” e não “CON”, está provocando os professores a captarem 

que com-vivência é trabalhar COM, Aprender COM, Dialogar COM, Construir COM. 

 

Figura 9 – Conceito de COM-vivência, extraído da obra de Masetto (2010) 

 

Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

O processo de aprendizagem na universidade precisa ser estruturado por uma 

construção de conhecimentos essenciais, e somente caminhará nessa direção se alunos e 

professores estabelecerem relações horizontais. “A sala de aula – vivência – funciona como um 

espaço aberto impregnando-se de realidade num movimento de mão dupla: recebendo a 

realidade, trabalhando-a e desenvolvendo-a enriquecida com o conhecimento e a ciência” 

(MASETTO, 2011, p. 38).  

E é nesta perspectiva que Masetto ilustra o conceito de aula como um espaço de com-

vivência cuja atmosfera favoreça: 

• Questões ligadas à vida dos alunos e da sociedade; 

• A pesquisa, a discussão, o estudo e o debate; 

• Um espaço aberto que recebe a realidade do contexto em que ela acontece; 

• Os alunos ganharem pistas para a descoberta de problemas acerca da sua realidade; 

• Contribuições significativas aos alunos; 

• Conviver com a complexidade da própria realidade, e não um lugar fechado com 

assuntos estanques e fragmentados.  

Durante o processo de aprendizagem é primordial que o professor transforme a aula 

para que os alunos extraiam soluções para seus problemas pessoais, ou seja, os alunos precisam 

ver sentido e reconhecer a validade de aprender o conteúdo. A aula não é apenas um local para 

o professor transmitir informações, teorias, conhecimentos e práticas para que os alunos 

Trabalhar Aprender

Dialogar Contruir

COM
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absorvam, a fim de terem bom desempenho na prova. Não cabe ao professor apenas o papel de 

ensinar, passar o conteúdo, dar a prova e depois entregar a nota. A aula não pode estar voltada 

somente para o processo de ensino. O ensino pressupõe o professor como um mestre que passa 

seus conhecimentos para o discípulo. Já a aprendizagem implica que o aluno é sujeito do 

processo e isso exige que as relações entre aluno e professor se modifiquem. Porém, Masetto 

(2018) também diz que a aula é um espaço de vivência-com, pois 

• Professor e aluno devem estabelecer uma relação horizontal, de confiança e 

reciprocidade. O professor precisa se colocar no papel de mediador, de facilitador 

da aprendizagem.  

• A aula também é um espaço de conexão entre colegas. Os alunos podem se sentir 

mais à vontade em dividir, trocar e aprender uns com os outros. Há maior liberdade 

de comunicação uns com os outros. Adultos aprendem em equipe, desenvolvendo 

projetos com seus pares.   

E como fazer isso? Para que os alunos transformem as informações disponíveis em 

conhecimento é essencial pensar em práticas que os façam refletir e correlacionar tais 

informações com as questões do seu cotidiano, estimulando-os a pensar em como respondê-las, 

e propor atividades compatíveis com as características e carências desse aluno, abrangendo os 

valores, atitudes, conhecimentos e habilidades profissionais condizentes à realidade 

profissional que será enfrentada pelo estudante.  

A perspectiva de com-vivência propõe uma mudança radical tanto no cenário como no 

papel dos sujeitos, deixando claro que é o único caminho eficaz para o ensino superior dar conta 

das transformações e desafios impostos à dinâmica da sociedade contemporânea. 

 

2.3 Empatia na Docência 

 
Mas o que é exatamente empatia? Empatia é a capacidade de alguém se colocar no 

lugar do outro a fim de entendê-lo e ajudá-lo nas questões que o limitam. No caso deste estudo, 

a empatia é fundamental quando se pensa em formação docente, já que desperta no professor 

estímulos para se construir uma educação diferente, considerando os saberes, realidades e traços 

culturais dos seus alunos. Freire (1970) defendia o cultivo do diálogo como fundamental na 

relação de aprendizagem entre educador e educando:   

Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não é 
possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há, amor 
que a infunda. Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo. Daí que 
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seja essencialmente tarefa de sujeitos e que não possa verificar-se na relação de 
dominação. Nesta, o que há é patologia de amor: sadismo em quem domina; 
masoquismo nos dominados. Amor, não, Porque é um ato de coragem, nunca de 
medo, o amor é compromisso com os homens. Onde quer que estejam estes, 
oprimidos, o ato de amor está em comprometer-se com sua causa. A causa de sua 
libertação. Mas, este compromisso, porque é amoroso, é dialógico (FREIRE, 1970, p. 
51). 

Para o autor, o diálogo entre professor e aluno é troca, é um olhar atento, é deslocar-

se de si para o outro, é o ato de se aproximar da realidade do outro redimensionando a 

aprendizagem. Pode-se vincular a proposta de diálogo de Freire (1970) à prática da empatia na 

docência. Carnizielo (2019) estudou empatia e averiguou que: 

A empatia a serviço da docência está em olhar o aluno por dentro. É a capacidade de 
compreender a perspectiva do aluno, entender quem ele é e o que está sentindo, quais 
são suas aspirações e como aprende. Considerar e aceitar sem avaliação ou julgamento 
aquilo que este aluno é hoje, acreditar na sua capacidade de aprendizagem e sentindo 
o que ele precisa, usar recursos apropriados, a partir do referencial do próprio aluno, 
para ajudá-lo neste processo, estabelecendo um ambiente de segurança e liberdade 
(CARNIZIELO: 2019, p. 68). 

É interessante perceber como a andragogia também se conecta com a empatia, pois 

sem empatia fica difícil ver os saberes com precisão, e enxergar o aluno e as conexões com suas 

habilidades profissionais e pessoais.  

Quando um professor inicia um curso ou uma disciplina e situa a empatia como a chave 

necessária para abrir e descobrir os interesses dos alunos diante daquela disciplina, esse 

professor está se despindo de expectativas prévias, se desprendendo do seu planejamento 

(geralmente) já realizado previamente, para então organizar o conteúdo, as aulas e as 

avaliações, desde as perspectivas e realidades próprias à dos alunos na sala de aula. Em seu 

estudo, Carnizielo (2019) detalha algumas técnicas para suscitar a empatia na sala de aula, como 

seguem: 

Em termos de técnicas e estratégias, ao longo do estudo citamos algumas, das muitas 
possíveis, que podem ser utilizadas para conhecer melhor os alunos: uso da internet 
para coletar informações previamente; discussão na primeira aula; pesquisas; 
questionários; o mapa da empatia; conversas com alunos antes ou depois das aulas; 
em grandes classes, o uso de grupos, que podem ajudar a explorar imagens compostas. 
Vimos que além da escuta ativa, perguntas são grandes aliadas da empatia 
(CARNIZIELO, 2019, p. 71). 

O professor que cultiva a empatia no ensino superior se aproxima do aluno, eleva a 

autoestima deste, instiga-lhe a curiosidade e contribui para a aprendizagem. Ao praticar a 

empatia, o professor se descola de discursos e frustações muito comuns faladas na sala dos 

professores, tais como: “esses alunos não querem saber de nada”, “essa geração é mimimi” etc. 

Quando o professor está propenso a conhecer seu aluno e a entender o que este espera do seu 

curso ou disciplina, esse professor será capaz de construir um plano de ensino com muito mais 
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valor, interesse e significado para eles; logo, a relação entre professor e aluno será estabelecida 

e a aprendizagem se processará de uma maneira mais fluída.  

Conforme Carnizielo concluiu (2019, p.70), “empatia não é uma qualidade ou um 

predicado dos professores, é uma prática, uma atitude, que exige conhecimento, planejamento, 

intencionalidade e talvez o mais importante: vontade e sensibilidade”.  
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3 PLANEJAMENTO DE DISCIPLINA COMO INSTRUMENTO DE AÇÃO 

EDUCATIVA 

 

O problema de pesquisa exige, dentro dos aspectos de formação pedagógica, dar um 

destaque especial ao como se pensar e construir um planejamento de disciplinas como um 

instrumento de ação educativa, superando sua característica de apenas um instrumento 

burocrático-administrativo.  

O pesquisador Masetto (2012, 2015, 2018, 2019) é a principal referência teórica do 

capítulo, dividido em duas partes: o planejamento de uma disciplina como instrumento de ação 

educativa e o planejamento de uma disciplina por unidades de aprendizagem. 

 

3.1 Planejamento de uma Disciplina como Instrumento de Ação Educativa  

 

A primeira atribuição de um professor, ao iniciar uma disciplina, é elaborar seu 

planejamento. Essa ação comumente se efetiva antes do curso, durante a semana de 

planejamento das universidades. Ainda que durante essa semana haja reuniões, encontros e 

discussões, é muito comum que o planejamento constitua uma atividade individual do 

professor, lá no começo do ano ou do semestre, e é justamente esta atividade docente que se 

pretende analisar, com o intuito de que se torne uma ação educativa.  

 

3.1.1 Estrutura tradicional do plano de uma disciplina 

 

As disciplinas de um curso universitário pressupõem um plano que normalmente já 

vem pronto, sendo enviado pela universidade aos professores. Este documento contém itens 

obrigatórios como:  

Ementa da disciplina; rol de itens de conteúdo fornecido pela coordenação da 
disciplina; bibliografia básica de apoio para o estudo desses conteúdos; indicação de 
carga horária da disciplina e sua distribuição nos dias da semana, seguida de um 
cronograma das datas em que as aulas serão ministradas (MASETTO, 2018, p. 235-
236). 

Estes itens seguem instruções do MEC e são escritos e desenvolvidos pelo professor 

da disciplina que precisa, ao finalizar, endereçar o documento à secretaria da universidade. De 

forma mais detalhada, esses tópicos componentes do plano de uma disciplina significam 

(MASETTO, 2013, p. 72-75): 
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• Ementa: refere-se aos objetivos possíveis da disciplina. 

• Conteúdo programático: temas ou lista de assuntos que serão trabalhados, 

distribuídos pelas semanas de aula; 

• Bibliografia: a básica refere-se aos textos que serão lidos. A complementar refere-

se às leituras realizadas para a elaboração de trabalhos.  

• Técnicas: abordagens e estratégias que o professor utilizará para o desenvolvimento 

da disciplina.  

• Formas de Avaliação: vão verificar se os processos de aprendizagem aconteceram 

conforme planejados.  

• Feedbacks: sugestão de que sejam feitos constantemente e por unidades.  

• Cronograma: indicação dos dias das aulas nos diversos meses do semestre, com os 

temas a serem estudados e atividades a serem realizadas pelos alunos.  

Diante dessa estrutura tradicional de um planejamento de disciplina de um curso de 

graduação, pergunta-se: onde ficaram as DCNs, o projeto pedagógico, as definições do perfil 

do egresso, os objetivos de aprendizagem e de formação a serem aprendidos pelos alunos? Onde 

se materializa a orientação que acompanhe o aluno, colaborando com sua aprendizagem? 

Tais interrogações levam a reflexões de como integrar ao planejamento das disciplinas 

às dimensões educacionais e pedagógicas inerentes à formação dos profissionais e que já 

deveriam estar integradas e explícitas no planejamento.  

A exploração dos objetivos de formação profissional expressos no perfil do egresso do 

PPP e das DCNs pode enriquecer esse planejamento, tornando-o inovador no que diz respeito 

aos conhecimentos e competências atuais exigidos desse profissional. Por que não trabalhar o 

planejamento como um documento aberto, inacabado, capaz de ser modificado e atualizado 

com as variações normais que se dão durante o processo de aprendizagem? 

 

3.1.2 Do Plano de Ensino para um Plano de Aprendizagem  

 

A ação de planejar uma disciplina se sustenta em quatro pilares: 

1) Os objetivos de aprendizagem a serem praticados pelos alunos no decorrer da 
disciplina. 2) As dinâmicas, em linhas gerais, que podem favorecer esse aprendizado 
(que tipos de práticas farão com que os estudantes mobilizem as habilidades previstas 
nos objetivos). 3) Os instrumentos de avaliação, para que se possam mensurar 
desempenhos. 4) Os momentos em que, com base nos resultados de avaliação de 
aprendizagem, serão fornecidos os feedbacks (GIANESSI; MASSI; MALLET, 2021, 
p. 27).   
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A indicação dos objetivos de formação como o primeiro pilar faz todo o sentido, uma 

vez que resgata para o planejamento a inclusão das DCNs e das características do perfil do 

egresso que se deseja formar. Pode-se afirmar que este é o pilar fundamental do planejamento, 

porque é dele que praticamente se desdobram as orientações de todos os demais, por exemplo, 

a reorganização dos temas e conteúdos a serem estudados, a seleção das dinâmicas e 

metodologias em prol desse aprendizado (que tipos de práticas farão com que os estudantes 

mobilizem as habilidades previstas para o alcance dos objetivos pretendidos). Os autores 

incluem no planejamento para a aprendizagem um item de fundamental importância e que 

merece todo cuidado, isto é, o processo de avaliação integrado ao processo de aprendizagem, a 

fim de acompanharem o aprendizado com feedbacks contínuos e imediatos, com sugestões para 

que os alunos expandam seus objetivos de formação profissional e corrijam possíveis erros. 

A esses pilares apontados por Gianesi, Massi e Mallet (2021), Masetto (2018) sugere 

outro pilar essencial para implementar um planejamento voltado à aprendizagem: a redefinição 

de tempo e espaço, para que esta aprendizagem se dê no tempo próprio do aluno aprender 

(tempo kairós, e não cronos) e de um espaço para o aluno aprender, externo às paredes de uma 

sala de aula. Esta perspectiva de um planejamento voltado à aprendizagem do aluno coloca em 

questão atitudes de professores que muitas vezes se preocupam com a carga horária da 

disciplina, lista de conteúdos e provas quando, na verdade, deveriam se preocupar com a 

formação e desenvolvimento do aluno.  

[...] evidentemente, os conteúdos são necessários, mas desde que sejam mobilizados 
por meio de habilidades, em ações práticas entremeadas de atividades avaliativas e 
práticas de feedback. Já as infindáveis listas de conteúdos parecem existir muito mais 
para dar segurança ao professor, que demonstra todo seu conhecimento ao explicá-
los. Esse domínio, no entanto, não garante a aprendizagem do estudante (GIANESSI; 
MASSI; MALLET, 2021, p. 47).   

Ainda, Masetto (2018), preocupado com a flexibilidade e adaptações necessárias a um 

planejamento voltado ao processo de aprendizagem, defende que se defina um planejamento de 

disciplina composto de cinco etapas (figura 10): 

A primeira etapa, antes do início do curso, é o instante em que o professor sozinho 

organiza suas ideias fundamentais no plano da disciplina que vai ministrar: 

a) Levantamento dos objetivos de aprendizagem e de formação profissional definidos 

pelas DCNs e projeto pedagógico, que podem ser desenvolvidos por sua disciplina. 

Desta forma, o plano será orientado para articular, além das competências 

profissionais necessárias, atitudes para a cidadania e ética de uma sociedade mais 

justa.  
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b) Organização dos conteúdos estruturada em grandes temas, abrindo assim 

oportunidades de integração com outras disciplinas. Selecionar bibliografia 

adequada e atualizada. 

c) Seleção das metodologias e técnicas, recursos adequados aos objetivos propostos, 

de modo a incentivar o alcance destes pelos alunos. 

d) Planejamento do processo de avaliação integrado ao processo de aprendizagem e 

suas respectivas técnicas. 

A segunda etapa se dá no primeiro contato do professor com os alunos (primeiro dia 

de aula), quando o professor compartilha seu plano com os alunos, trocando ideias, ouvindo 

suas expectativas e interesses pela disciplina, nascendo desse primeiro encontro uma provável 

adaptação do plano. Conforme Masetto (2018), essa fase é muitas vezes ignorada pelos 

professores, que se contentam em apresentar o plano da disciplina aos alunos. Não se aproveita 

a oportunidade para dialogar e definir os objetivos da disciplina junto com os alunos, bem como 

junto com os alunos organizar o planejamento do curso, numa perspectiva andragógica e de 

mediação pedagógica; mas é um momento oportuno, em que o professor escuta, capta as 

intenções dos alunos quanto à disciplina e realiza adaptações a partir dos retornos obtidos, 

consumando juntos, desse modo, um plano de aprendizagem.   

A terceira etapa é a realização e implantação do plano adaptado, resultante do diálogo 

entre professor e alunos. Esta etapa se estende até a metade do curso. 

Já a quarta etapa “trata-se de um momento de avaliação do curso em andamento” 

(MASETTO, 2018, p. 241). Neste momento de avaliação do curso, faz-se também uma 

avaliação do desempenho do professor, em que aspectos esse desempenho está contribuindo 

com o processo de aprendizagem dos alunos e em quais pode estar dificultando essa mesma 

aprendizagem. Há ainda metade do curso, que pode ser melhorado com esta avaliação. 

A quinta etapa é o momento de retomada do plano com os possíveis reajustes. 

A sexta etapa (última), de acordo com o autor, “acontece depois que todas as atividades 

estejam concluídas e as notas, atribuídas, para que alunos se sintam à vontade para colaborar 

na avaliação de todo o percurso daquela disciplina” (idem, 2018, p. 241).  
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Figura 10 – Etapas para o planejamento de disciplinas por Unidade de Aprendizagem 

 
MASETTO (2018, p. 237-238). 

 

O recomendado é que o professor, ao planejar sua disciplina, submeta a uma reflexão 

crítica a integração com outras disciplinas, as atitudes éticas, as mudanças e questões 

contemporâneas. Em suma, o plano de uma disciplina deve ser formatado para que o aluno 

pense, se desenvolva e, principalmente, crie soluções para os problemas que a sociedade 

contemporânea enfrenta. São questões como essa que precisam ser descobertas e respondidas 

pela Educação na universidade.  

 

3.2 Disciplina Organizada com Unidades de Aprendizagens 

 

Ao compreender o planejamento de uma disciplina como um instrumento de ação 

educativa, Masetto (2019) se depara com um problema presente no dia a dia do professor 

universitário: como colocar esse planejamento da disciplina em ação, no âmbito cotidiano de 

suas aulas, com tempos delimitados, grande quantidade de conteúdos a ensinar, carga horária 

não suficiente etc.?  

 

3.2.1 O tempo na aprendizagem  

 

Quando o professor planeja sua disciplina por meio da lista de conteúdos, é provável 

que constate que não poderá cumprir com o proposto dentro do tempo disponível. A questão 

tempo é sempre um dilema muito presente na vida do professor, e Masetto (2019) alerta para 

os riscos de se iniciar o plano sob essa perspectiva, regido pelo “tempo cronos”. 

Em nosso caso, esse “tempo cronos” planeja, mede e limita o tempo para o 
cumprimento de um extenso programa de conteúdos, as várias disciplinas, aulas de 
50 minutos cada uma, distribuídas pelas semanas, semestres, com os professores 
trabalhando com metodologia de aula expositiva, por ser a que melhor se adapta para 
compactar e transmitir os conteúdos aos alunos no “tempo cronos” planejado. Uma 
corrida contra o tempo para cumprir um programa (MASETTO, 2019, p. 234). 

Planejamento Adaptação Realização Avaliação em 
andamento Retomada Avaliação final Plano de 

Aprendizagem
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A consequência de tal atitude são disciplinas com aulas corridas em que o professor 

só fala e, ao final da aula, fica exausto, enquanto os alunos, entediados. Gianessi, Massi e Mallet 

(2021) realçam que, ao planejar uma disciplina, é preciso lembrar-se das múltiplas situações 

pelas quais o processo de aprendizagem perpassa; dessa forma, o professor amplia seu olhar 

sobre o tempo disponível versus a relação de conteúdos que pretende abordar. 

Se, por exemplo, focarmos em uma disciplina de graduação, podemos ter 80 horas. Às 
vezes, de 40 horas, ou cargas horárias semelhantes. Nessa “x” quantidade de horas, é 
preciso ter espaço para três ações fundamentais: dinâmicas para o aluno praticar, 
momentos avaliativos e momentos devolutivos, na forma de feedback e todas essas 
ações consomem tempo. As atividades podem ser desenvolvidas no tempo da aula ou 
fora dele, mas é importante que aconteçam também em sala de aula. E o que isso tem a 
ver com a duração da disciplina? Se, enquanto docente, desejo que o aluno aprenda 
algo, é preciso considerar esse processo de duração do aprendizado (GIANESI; MASSI; 
MALLET, 2021, p. 45). 

Por isso, ao se compreender o papel do docente como mediador pedagógico e articular 

um plano com unidades de aprendizagem no lugar de um plano de ensino, é possível equacionar 

melhor os assuntos e, consequentemente, o tempo da disciplina, da unidade e da aula. E, 

sobretudo, o professor vai perceber que há tempo disponível para a realização do plano – isso 

se trocado o “tempo cronos” pelo “tempo kairós”. 

Em relação à educação, assumimos o conceito de “tempo kairós” como aquele 
necessário para que o aluno possa efetivamente aprender, desenvolvendo as etapas e 
as atividades necessárias para que um processo de aprendizagem se desenvolva, em 
contraposição ao “tempo cronos” que planeja, mede e limita o tempo para 
cumprimento de um extenso programa de conteúdos. O programa precisa ser 
cumprido (MASETTO, 2019, p. 235). 

Quando o professor admite que o processo educativo se dá no “tempo kairós”, o 

resultado é a valorização do tempo, instigando o interesse à aprendizagem e o protagonismo 

dos alunos dentro da disciplina.   

 

3.3 Estrutura da Unidade de Aprendizagem 

 

Na tentativa de encaminhar esses problemas, Masetto (2018) afirma: 

Assim, a unidade de aprendizagem se apresenta como uma organização integrada de 
objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação visando a um processo de formação 
profissional. Uma unidade de aprendizagem permite integrar determinados objetivos 
educacionais a uma temática mais abrangente e integradora de outro temas menores, 
com técnicas que incentivam a participação do aluno dentro e fora da sala de aula na 
busca e no tratamento das informações, em sua aplicação na resolução de casos ou 
problemas, em visitas técnicas e em contato com profissionais – sempre com feedback 
contínuo de avaliação (MASETTO, 2018, p. 242). 

Nesta proposta, pode-se entrever que, ao utilizar unidades de aprendizagens, o 

conteúdo programático fica mais enxuto na quantidade de itens e a disciplina mais abrangente, 
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concreta e possível de ser ministrada. Importante nesse processo é compreender que a disciplina 

não será delineada com base em uma lista de assuntos, mas sim com vista aos objetivos 

almejados. Neste modelo de construção de unidades, Masetto (2018) sublinha os seguintes 

aspectos: 

• Seleção de objetivos.  

• Organização de conteúdos por grandes temas, integrando tópicos menores dos 

conteúdos, de forma que coopere para o alcance dos objetivos da unidade. Os temas 

trarão consigo bibliografia específica e dosada. 

• Identificação das práticas pedagógicas, técnicas e recursos. 

• Definição das atividades de avaliação. 

• Definição dos espaços a serem utilizados para o desenvolvimento da unidade. 

• Definição do tempo necessário para a realização da unidade.  

Ao dividir uma disciplina por unidades de aprendizagem – com grandes temas –, o 

autor aponta uma vantagem aos alunos: eles passam a ter mais tempo para aprender temas 

relevantes e integrados. Ao serem criadas unidades, os alunos têm a oportunidade de cursar 

uma disciplina mediada por um processo, com espaço para compreender o conteúdo, receber 

feedbacks e direcionamento, garantindo, dessa maneira, a aprendizagem no lugar de “decorar a 

matéria para as provas” (MASETTO, 2018, p. 245).  

Além disso, trabalhar com disciplinas com unidades de aprendizagem impulsiona 

também o professor a abdicar do papel de palestrante, como o grande detentor do conhecimento, 

para o de professor como mediador pedagógico, que orienta os caminhos para a aprendizagem. 

Quando opta por usar a palavra “aprendizagem”, e não “ensino”, pode-se compreender que o 

plano deve ser compartilhado e construído num processo dialógico entre professor e alunos. O 

planejamento não pode ser uma ação unilateral por parte do professor; é indispensável que o 

aluno também seja sujeito nesse processo. Enfim, o planejamento precisa ser elaborado 

mediante um consenso entre ambos. 

Buscando clareza sobre a organização de uma unidade de aprendizagem, pressupõe-

se que seja imprescindível expor pontualmente sua estrutura. Masetto (2015) propõe os 

seguintes pontos da estrutura: 

a) Definição dos objetivos a serem aprendidos em cada Unidade de Aprendizagem: 

inclui aqueles que serão desenvolvidos quanto à área de conhecimentos, 

habilidades e competências, e de atitudes e valores. Neste item vale realçar que 

objetivos cognitivos são aqueles que se destinam a desenvolver habilidades, se 



 

 

62 

associam com conhecimentos prévios e norteiam o aluno para compreender 

contextos e desenvolver soluções. Já as habilidades socioemocionais, mesmo 

não sendo normalmente o foco da disciplina, despertam nos alunos a capacidade 

de trabalhar em grupo e articular conhecimentos coletivos (GIANESSI; MASSI; 

MALEET: 2021). Considerando os aspectos tempos, é importante que a unidade 

tenha poucos objetivos, possíveis de serem atingidos.  

b) Organização dos conteúdos: os conteúdos selecionados serão aqueles que 

apoiarão o professor a chegar ao objetivo traçado. Para tal, é importante uma 

redação simples e sem termos técnicos e critérios de atualidade, relevância e 

interdisciplinaridade de interesse dos alunos. 

c) Indicação de bibliografia específica a ser usada de fato na unidade: é importante 

que o professo indique títulos, autor, editora, ano e capítulos a serem estudados. 

O aluno precisa ter facilidade para encontrar os conteúdos.   

d) Selecionar técnicas: este processo envolve a escolha de métodos e estratégia que 

incentivem o aluno a aprender os objetivos propostos e aproveitem o tempo que 

for estipulado. 

e) Avaliação: indicar critérios e atividades de avaliação da aprendizagem. Quando 

esses itens se tornam claros para o aluno, quando há um feedback, há mais 

facilidade de compreender quais aspectos precisa ainda desenvolver melhor. 

f) Planejar com cuidado o tempo e os espaços de aprendizagem nessa unidade: 

entendendo por tempo de unidade aquele que compreende o tempo das aulas 

estendendo-se com o tempo fora de sala de aula (de preparação para a aula e 

outras atividades decorrentes dela). Uma unidade de aprendizagem não se 

limitará ao tempo de uma hora/aula em sala de aula, mas ao tempo que o aluno 

irá trabalhar em aulas semanais e ao tempo entre elas, fora da universidade. 

“Quanto mais complexo for esse aprendizado, ou seja, com habilidades mais 

sofisticadas, mais tempo será consumido para o estudante aprender” 

(GIANESSI; MASSI, MALLET, 2021, p. 47). Esses aspectos são fundamentais 

para a definição da quantidade de aulas para cada unidade que será trabalhada 

na disciplina.  

A tabela abaixo apresenta, de forma otimizada, como organizar o plano com unidades 

de aprendizagem de Masetto (2015). Ela também pode ser uma sugestão de layout do 

documento, a fim de auxiliar na melhor organização pedagógica do professor. 
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Tabela 4 – Plano de Disciplina por Unidades de Aprendizagem segundo Masetto (2015) 

Unidades Objetivos de 

Aprendizagem 

Conteúdos Bibliografia 

concreta 

Metodologia e 

Técnicas 

Formas de 

Avaliação 

Observações 

São temas 
mais amplos 
e 
integradores 
de conteúdos. 

Identificar os 
conhecimentos 
que precisam 
ser aprendidos, 
as habilidades e 
atitudes que 
precisam ser 
desenvolvidas.  

Assuntos 
que serão 
trabalhados 
com 
linguagem 
simples e 
acessível. 

Indicar 
exatamente a 
página do 
livro ou o 
artigo para 
cada tema 
trabalhado. 

Identificar as 
metodologias 
ativas que 
serão usadas 
em cada 
temática.  

Formas 
concretas de 
avaliar os 
objetivos 
definidos na 
unidade. 

Espaço para 
identificar 
mudanças ou 
alterações. 

Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

Destacam-se as competências indicadas para o exercício da docência no ensino 

superior: atitude e empenho para apoiar os estudantes em sua aprendizagem e incentivo à 

autonomia para a tomada de decisões, e valorização aos princípios éticos, democráticos, 

sustentáveis e solidários. Tais competências são de grande valia tanto para a formação 

profissional como para a formação humanística do aluno. A manifestação dessas competências 

se dá, também, no planejamento e execução das disciplinas.  

A disciplina deve ser elaborada considerando-se o perfil do egresso e os objetivos das 

DCNs e do projeto pedagógico, ofertando disciplinas de forma interdisciplinar/multidisciplinar, 

fomentando um processo formativo do profissional em seus aspectos cognitivos, sociais, éticos 

e emocionais.  

Portanto, a disciplina deve estar em consonância com esses documentos, não se 

limitando a uma ação individual do docente. Dessa maneira, a disciplina assume ser algo mais 

abrangente, ensejando aos alunos o saber fazer, o saber ser e o saber conviver, construindo de 

forma articulada com as demais disciplinas do curso, e o profissional munindo-se das 

competências e habilidades demandadas pela sociedade. 

Observa-se que as ausências desses atributos podem redundar na baixa qualidade do 

aprendizado, notadamente quando os métodos de aula tendem ir ao encontro das estruturas mais 

tradicionais de ensino, sem espaço dialógico entre professores-estudantes e estudantes e seus 

colegas.  
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4 PESQUISA AÇÃO 

 

Este capítulo apresenta o planejamento da pesquisa e sua realização, desenvolvidos 

nas seguintes etapas: planejamento de uma disciplina por unidades de aprendizagem; 

implantação, acompanhamento e avaliação das diversas unidades que compuseram a disciplina 

em um semestre.  

 

4.1 Planejamento da Pesquisa 

 

No problema de pesquisa foi proposto verificar se a realização de disciplinas por 

unidades de aprendizagem permitiria a professores e alunos desenvolverem um processo de 

formação profissional de acordo com as exigências atuais. Tal propósito levou à escolha de uma 

pesquisa qualitativa: “A metodologia investigativa qualitativa não pode mais ser tratada como 

um conjunto de regras ou de abstrações universalmente aplicadas” (DENZIN, LINCOLN: 

2006, p. 170). Dentro da pesquisa qualitativa, optou-se pelo método de pesquisa-ação  

Com a orientação metodológica da pesquisa-ação, os pesquisadores em educação 
estariam em condição de produzir informações e conhecimentos de uso mais efetivo, 
inclusive ao nível pedagógico”, o que promoveria condições para ações e 
transformações de situações dentro da própria escola (THIOLLENT, 2002, p. 75). 

A esse respeito, Gil (2008, p. 31) diz que a principal característica da pesquisa-ação é 

“o envolvimento dos pesquisadores e dos pesquisados no processo de pesquisa”. Neste tipo de 

procedimento, o pesquisador tem um “papel ativo na coleta, análise e interpretação dos dados” 

(GIL, 2008, p.31) e, segundo o autor, nestas pesquisas existem algumas etapas pelas quais o 

pesquisador passa; no entanto, até pela característica da pesquisa e os resultados que busca, não 

se pode acreditar que fazem parte de um esquema fechado, tanto que o que existe é um consenso 

entre a maioria dos autores e pesquisadores sobre a principais etapas desta pesquisa.  De acordo 

com Gil (2008, p. 31), as principais etapas de pesquisa-ação são “planejamento, coleta de dados, 

análise e interpretação e redação do relatório final”.  

Para Chizzotti (2014), a pesquisa-ação pressupõe a participação do pesquisador 

diretamente na ação que busca alterar uma realidade:  

Alguns pesquisadores apreciam a pesquisa-ação como uma nova agenda colaborativa 
entre o pesquisador profissional e os atores sociais na definição dos objetivos, na 
construção das questões da pesquisa, no aprendizado das habilidades da pesquisa, da 
definição do conhecimento e dos esforços, na condução da pesquisa, na interpretação 
dos resultados e na aplicação do que foi aprendido, a fim de produzir uma mudança 
social positiva (CHIZZOTTI, 2014, p. 85). 
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E, segundo o autor, esta ação supõe sua definição e identificação de fases como:  

§ Implantação; 

§ Execução; 

§ Avaliação; e 

§ Continuidade da ação.  

A pesquisa-ação desta tese baseou-se na visão de Chizzotti (2014) sobre este tipo de 

pesquisa. O local da pesquisa foi um curso de Relações Públicas de uma universidade que se 

localiza na cidade de São Paulo, no ano de 2021, nos meses de julho a dezembro. A disciplina 

escolhida para análise foi “Técnicas de Relações Públicas”, ministrada pela pesquisadora, que 

é ofertada no segundo período do curso, nos períodos da manhã e noite, e faz parte do eixo de 

formação profissional em Relações Públicas da matriz curricular da universidade.  

Devido à pandemia da Covid-19, toda a experiência que será relatada aconteceu num 

processo de educação em ambiente remoto, ou seja, de maneira mediatizada, já que em ambos 

os turnos a disciplina foi oferecida por meio da plataforma de vídeo Zoom. Embora a disciplina 

tenha sido ofertada nesse tipo de ambiente, as aulas transcorreram num modelo síncrono de 

interação, ou seja, aulas ao vivo com a presença da professora e dos alunos.  

A disciplina ocorreu às terças-feiras, no período da manhã, no horário das 7h30 às 

11h10, com 46 alunos, e no período da noite, no horário das 19h às 22h40, com 44 alunos.  

Cabe mencionar que a pesquisadora obteve a aprovação da PlataformaBrasil8 para 

seguir com a pesquisa (disponível no Apêndice II) e o aceite e a liberação da universidade onde 

a pesquisa aconteceu (Apêndice I).   

 

 

 

 

 

 
8 “A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos. Ela 
permite que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios – desde sua submissão até a aprovação 
final pelo CEP e pela CONEP, quando necessário – possibilitando inclusive o acompanhamento da fase de campo, 
o envio de relatórios parciais e dos relatórios finais das pesquisas (quando concluídas). O sistema permite, ainda, 
a apresentação de documentos também em meio digital, propiciando ainda à sociedade o acesso aos dados públicos 
de todas as pesquisas aprovadas” (PLATAFORMA BRASIL, on-line). 
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4.2 Implantação da Pesquisa 

 

Seguindo as etapas necessárias a uma pesquisa-ação, a implantação é considerada a 

primeira e, nesta pesquisa, envolveu algumas fases, que serão descritas adiante e que podem 

ser mais bem visualizadas no infográfico a seguir.  

 

Figura 11 – Planejamento da Pesquisa

 
Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

4.2.1 Processo de planejamento da disciplina 

 

O processo de planejamento da disciplina começou ao final de julho de 2021, durante 

a semana de planejamento da universidade, entre os dias 25/07 e 30/07. Durante o planejamento 

a universidade já havia se posicionado sobre o semestre todo acontecer de forma remota e essa 

previsibilidade facilitou o trabalho de planejamento.  

Nesse período, a pesquisadora elaborou o plano da disciplina por unidades de 

aprendizagem, e esse planejamento envolveu as seguintes etapas (representadas no infográfico 

a seguir):  

• Definição dos objetivos de aprendizagens, alinhados ao PPP e às DCNs; 

Planejamento da 
Disciplina

Implantação e 
Execução das 
Unidades de 

Aprendizagens

Avaliação das 
Unidades e da 

Disciplina
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• Definição das unidades de aprendizagem e seus respectivos conteúdos (seleção 

de conteúdos atuais, relevantes e significativos para os participantes);  

• Definição da bibliografia concreta, com indicação das páginas para leitura e 

estudo para cada conteúdo;  

• Definição das metodologias de aulas (seleção de metodologias de acordo com 

os objetivos de aprendizagem a serem atingidos); 

• Definição das formas de avaliação de cada unidade (organização de um processo 

de avaliação continuada).  

 

Figura 12 – Planejamento de Disciplina por Unidades de Aprendizagem 

 
Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

Fazer esse novo plano, neste novo formato, exigiu mais tempo e dedicação como 

docente, durante o período de planejamento. O primeiro desafio foi definir os objetivos de 

aprendizagem e seu relacionamento com os conteúdos selecionados, integrando-os em uma 

unidade de aprendizagem. Com efeito, imediatamente apareceu o problema: a quantidade de 

assuntos era demasiadamente grande para a carga horária da disciplina. Desta forma, foi 

necessária uma hierarquização dos temas, por critérios de atualidade, relevância, complexidade, 

possíveis integrações e aplicabilidade. Outra questão repensada foi o título de cada componente 

das unidades. Conforme estudado, sabe-se que quanto mais claro, entendíveis e sucintos os 

títulos, maior a aproximação dos alunos com a disciplina. Especificamente esta questão foi um 
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grande desafio, pois na área de Relações Públicas e Comunicação existem muitos termos 

técnicos e assuntos que são nomeados na língua inglesa, mas que foram renomeados e 

simplificados para que os alunos pudessem compreender com facilidade os assuntos que seriam 

tratados na disciplina. Na sequência, chegou-se a uma proposta com três unidades de 

aprendizagem.  

Após toda essa reestruturação de lista de conteúdos para unidades de aprendizagem, 

passou-se para a identificação dos textos, com a indicação das páginas para o estudo de cada 

conteúdo. Diferentemente de outras ocasiões em que eram indicados apenas os livros, neste 

processo foram identificados, além do título das obras de cada tema, as páginas que deveriam 

ser lidas. Alguns textos, disponíveis em livros físicos, foram digitalizados e disponibilizados 

aos alunos, visto que o deslocamento ainda estava restrito em razão da pandemia de Covid-19, 

e a retirada das obras na biblioteca da universidade poderia ser um problema. Nesse sentido, 

toda a bibliografia da disciplina estaria facilmente disponível e identificável aos alunos.   

O passo seguinte foi estudar as melhores técnicas de metodologias ativas para cada 

unidade proposta. Tal estudo exigiu a atenção na escolha das técnicas, em razão do ambiente 

remoto. Um cuidado tomado foi identificar previamente a quantidade de alunos em cada uma 

das turmas que a disciplina seria ministrada. O intuito final era acertar na seleção das técnicas, 

minimizando todas as possíveis adversidades. 

Por último, estudaram-se as formas de avaliação ao final de cada unidade. Como o 

plano da disciplina foi dividido em três unidades, neste caso foi proposta a avaliação por meio 

de três trabalhos elaborados em grupo. Os trabalhos propostos envolviam as temáticas que 

seriam estudadas e deveriam ser elaborados por todo o desenvolvimento de cada unidade, 

fazendo com que os alunos relacionassem os estudos ao procedimento dos trabalhos. 

A conclusão desta etapa do processo é que o plano, ao ser elaborado nesse método, 

torna-se uma ação que exige a disponibilidade de mais tempo por parte do professor e, como 

resultado, a ação passa a ser mais pensada, refletida9 e planejada (de fato).  

O esquema final do planejamento de uma disciplina por unidades de aprendizagem 

elaborado para a disciplina Técnicas de Relações Públicas encontra-se detalhado a seguir.   

 

 

 
9 Moodle é uma plataforma de aprendizagem projetada para fornecer a educadores, administradores e alunos 
um sistema para criar ambientes de aprendizagem personalizados (MOODLE, on-line).  
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Tabela 5 – Plano de Aprendizagem disciplina Técnicas de Relações Públicas 

 

 
 

 

 

UNIDADE 
OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 
CONTEÚDOS 

BIBLIOGRAFIA 
(CONCRETA) 

METODOLOGIAS 
(TÉCNICAS) 

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES 

 
 

Unidade 0 – Primeiro 

encontro 

(4 aulas) 

 
• Promover 

aproximação entre 

alunos e professor; 

 

• Integração entre os 

alunos da turma.  

 

1. Apresentação da 

disciplina e da sua 

relação com as 

demais disciplinas 

do curso e com a 

profissão. 

 

2. Adequação das 

temáticas que 

serão estudadas 

levando em 

consideração de 

acordo com o 

retorno dos alunos 

sobre 

conhecimentos 

prévios e 

interesses 

coletivos. 

 Técnica do primeiro 

encontro. 

Relatório integrando 

as expectativas da 

disciplina.  

Combinados para 

a próxima 

unidade.  

 

UNIDADE OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM CONTEÚDOS BIBLIOGRAFIA 

(CONCRETA) 

METODOLOGIAS 

(TÉCNICAS) AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES 

 
Unidade I - Relações 
Públicas como função 
estratégica na área de 
negócios 

(10 aulas) 

Conhecimentos: os 
alunos deverão 
entender estrutura, 

processos e 
mecânicas das 
empresas de relações 
públicas.  

 
Afetivo-emocional: 
desenvolver 
cooperação e respeito 

para trabalho em 
grupo. 
 
Habilidades e 

Competências: saber 
estimular a 
criatividade, 
argumentar e planejar.  

 
Atitudes: valorizar a 
ética nas atividades 
profissionais; 

acompanhar as 
mudanças do mercado 
e saber se posicionar 
diante delas.  

1. Funções e Estrutura 
de uma empresa 
(agência) de Relações 

Públicas. 

2. Funções e estrutura 
de um departamento 
de comunicação e 

marketing.  

3. Como estabelecer 
valor ao serviço de 
comunicação e 

Relações Públicas.  

4.Ética na 
Comunicação. 

5. Ética na prestação 

de serviços de 
assessoria e 
consultoria em 
relações públicas. 

 

- Ebook Comunicação 
Corporativa disponível no 
moodle.   

 
- Código de Ética na 
profissão disponível no 
moodle.  

 
 

Dinâmicas de grupo, 
conferência, pequenos 
grupos com tarefas 

diversas e aula 
expositiva.  

Estudo de Caso/ 
Situação-problema.  
Os alunos simularão 

um processo de 
concorrência entre 
agências por um 
cliente fictício.  
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Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

 

 

UNIDADE 
OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 
CONTEÚDOS 

BIBLIOGRAFIA 
(CONCRETA) 

METODOLOGIAS 
(TÉCNICAS) 

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES 

 
Unidade II – Técnicas de 
Relações Públicas 

(06 aulas) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Conhecimentos: os 
alunos deverão 
entender como as três 

técnicas apresentadas 
podem se tornar uma 
estratégia de relações 
públicas.  

 
Afetivo-emocional: 

desenvolver 
cooperação e respeito 

para trabalho em 
grupo. 
 
Habilidades e 

Competências: saber 
escrever e apresentar 
um planejamento 
utilizando as técnicas 

apresentadas.  
 

Atitudes: 
compreender que a 

técnica só faz sentido 
dentro de 
planejamento criativo e 
estratégico.  

1. Visitas Dirigidas 
como estratégias 
de relacionamento.
  

2. Ouvidoria na 
gestão de imagem. 

3. Conceitos e 
Aplicações da 
Memória 
Empresarial 

 

 

FORTES: Waldyr, 
Gutierrez. Relações 
Públicas: processo, 

funções e estratégias. Pg. 
334 a 337 
 
GUAZELLI, Denise. RP e 

Ombudsman – 
Relacionamento 2.0 
 
NASSAR, Paulo. História 

e Memória Organizacional 
como Interface das 
Relações Públicas. Pg. 
291-306. IN KUNSCH, 

Margarida M Krohling. 
Relações Públicas. 
História, teorias e 
estratégias nas 

organizações 
contemporâneas.   
 
  

Dinâmicas de grupo, 
aula expositiva, grupos 
para formular 

questões. 

Estudo de Caso. 
Os alunos deverão 
resolver corretamente 

uma situação 
apresentada e 
fundamentar, com 
base nos textos 

estudados, suas 
decisões.  
Deverão elaborar um 
planejamento de 

memória empresarial e 
visita dirigida.  

 

 

UNIDADE 
OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 
CONTEÚDOS 

BIBLIOGRAFIA 
(CONCRETA) 

METODOLOGIAS 
(TÉCNICAS) 

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES 

 
Unidade III - Públicos em 
Relações Públicas 

(06 aulas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimentos: 

entender como 

identificar e segmentar 

públicos de uma 

empresa.  

 

Afetivo-emocional: 

desenvolver 

concentração para um 

trabalho mais analítico. 

 

Habilidades e 

Competências: saber 

identificar, mapear e 

qualificar públicos-alvo 

para as campanhas de 

comunicação. 

 

Atitudes: 

compreender que 

mapear público é 

umas das etapas de 

planejamento para 

campanhas de 

comunicação.  

1.Conceito de Público. 

2. Como mapear e 

fazer a conceituação 

dos públicos mediante 

as diferentes 

tipologias: 

a) Matrat,  

b) Grunig e Hunt  

c) Fábio França. 

3. Aplicação do 

conceito na gestão da 

comunicação.  

1. FRANÇA, Fábio. 

Públicos como 

identificá-los em uma 

nova visão 

estratégica. Pg. 7 a 

42.  

 

2. FRANÇA, Fábio. 

Públicos como 

identificá-los em uma 

nova visão 

estratégica. Pg. 91 a 

99. 

 

3. FRANÇA, Fábio. 

Públicos como 

identificá-los em uma 

nova visão 

estratégica. Pg. 116 a 

121. 

 

 

 

  

Pequenos grupos com 

tarefas diversas, aula 

expositiva, grupos para 

formular questões.  

Exercício prático. 

Os alunos deverão 

individualmente 

escolher uma empresa 

e aplicar o 

mapeamento de 

público de Fábio 

França.  
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4.2.2 Processo de execução da disciplina por unidades de aprendizagem 

 

Depois da fase de planejamento, a pesquisa entrou na fase de execução, que foi a 

implantação do plano da disciplina por unidades de aprendizagem para a disciplina de Técnicas 

de Relações Públicas.  

Este tópico detalha os resultados da execução de cada unidade comparados ao 

planejamento proposto. Os resultados de cada unidade serão apresentados com base no relato 

da pesquisadora, a cada tema trabalhado, em cada unidade desenvolvida. A fim de facilitar a 

compreensão, serão mostrados os resultados por unidade, indicando o que foi planejado e o que 

foi realizado. Durante os relatos de como se deu a implantação de cada unidade, também serão 

trazidos apontamentos quanto às técnicas de aula, aos trabalhos de avaliação e aos objetivos 

alcançados.  

Como a pesquisa foi executada em uma disciplina no período matutino e noturno, os 

resultados serão apresentados de acordo com a experiência vivida em cada uma das turmas 

(tabela 6).  
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Tabela 6 – Resultados da implantação unidade 0  

 
Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

No período matutino, na unidade 0 aconteceu conforme o planejamento. Usando a 

técnica do primeiro encontro, primeiramente foi proposta uma apresentação entre os alunos 

(cada aluno era responsável por apresentar o colega), com o intuito de estimular a integração 

entre eles. Pôde-se, num primeiro momento, perceber certa timidez dos alunos (a maioria estava 
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com microfone no mudo e a câmera fechada neste momento), mas logo após a primeira 

apresentação, os alunos foram se soltando e a grande maioria, inclusive por iniciativa própria, 

abriu as câmeras enquanto falava. Depois foi iniciada uma discussão dialógica com os discentes 

sobre o conteúdo da disciplina, com o intuito de gerar interesse no plano e aproximação com a 

professora. A partir do feedback recebido, foi combinado que a pesquisadora faria os ajustes 

sugeridos, que foi a inclusão de um tópico que se mostrou de interesse deles (rotina das agências 

de Relações Públicas). Foi combinada a publicação do plano final da disciplina, com os ajustes 

solicitados, na plataforma moodle, que é a utilizada pela universidade.  

No período noturno, diferentemente da turma da manhã, os alunos se mostraram mais 

passivos quanto à dinâmica do primeiro encontro. A grande maioria participou; no entanto, 

notou-se que alguns se mantiveram calados e, entre os que participaram, alguns optaram por 

manter suas câmeras desligadas.   

Após a dinâmica foi apresentado, em forma de discussão de ideias, o plano de 

aprendizagem. Alguns alunos do período noturno já fazem estágio na área de Relações Públicas 

e conheciam o primeiro assunto que seria apresentado na disciplina, “rotina das agências”. 

Neste caso, foi combinado com eles que, ao abordar o tema, eles também apresentariam a rotina 

e estrutura das agências em que trabalham. Os alunos também se mostraram motivados e 

interessados com a possibilidade de palestras durante a disciplina. Assim como no período 

matutino, foi acertada a publicação do plano de aprendizagem ajustado, com as sugestões deles 

no moodle.    

 

4.2.2.1 Avaliação sobre a unidade 0 

 

Após aplicar a “unidade 0” nas duas turmas, percebeu-se, pela primeira vez em anos 

como docente, o interesse dos alunos com o plano de aprendizagem. É muito comum, na 

avaliação realizada pela faculdade, alguns alunos responderem que não lhes era apresentado o 

plano de ensino da disciplina, quando essa sempre foi a preocupação para o primeiro dia de 

aula. No entanto, dividir com os alunos a proposta do curso, observar os conhecimentos prévios 

e identificar os interesses relativos à disciplina promoveu uma mudança de atitude deles, com 

uma postura menos passiva e mais participativa, e uma mudança de atitude como docente, pois 

mediante uma escuta ativa, foi possível conhecer as expectativas da disciplina na visão dos 

alunos.   
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Outro ponto que merece destaque é que se pode constatar que alguns alunos não 

participaram e nem se envolveram com a técnica do primeiro encontro, e um dos objetivos 

listados nesta unidade era a integração entre todos. Sabe-se que um processo de integração não 

se faz em um momento de uma disciplina, mas é um processo que deverá acontecer ao contínuo 

de toda a disciplina. O que leva a avaliar que o objetivo proposto de integração do grupo teve 

seu início alcançado, haja vista a cultura dos alunos de certa passividade em sua primeira aula 

de uma disciplina.  
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Tabela 7 – Resultados da implantação unidade I 

 
Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

Tanto na turma da manhã como na turma da noite, a “Unidade I” começou com a 

apresentação aos alunos do novo plano de aprendizagem. Inicialmente, estava prevista a 
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realização de dez aulas para toda a unidade; no entanto, não foi possível cumprir todo o 

cronograma neste período, e assim a unidade se realizou em 13 aulas, com três aulas a mais do 

que as planejadas inicialmente – o que levou a pensar que os objetivos e conteúdos desta 

unidade talvez pudessem ser planejados num conjunto de três unidades com quatro aulas em 

cada uma, trazendo como vantagem um trabalho menos cansativo, pois normalmente 13 aulas 

dificultam, e muito, a realização de uma unidade de aprendizagem. No que tange às 

metodologias das aulas, todas foram utilizadas durante a unidade, com exceção da metodologia 

de “dinâmica de grupo”. Trabalhar com metodologias diversas não é uma tarefa fácil, e exigiu 

muita disciplina para planejar e adaptar uma metodologia ao perfil de cada turma. Como os 

alunos estavam envolvidos no projeto da unidade, foi colocada, em algumas aulas, a 

metodologia de pequenos grupos com tarefas diversas. Nesse momento, eles podiam 

desenvolver uma pequena etapa do trabalho e, ao final, todos discutiam dúvidas e caminhos 

possíveis para a solução. A dinâmica de grupo, nesse primeiro momento da disciplina, não foi 

realizada. A turma ainda estava em estágio de “aquecimento” com a disciplina e, no formato 

remoto, essa metodologia exige certa disciplina para que o debate não se torne uma 

sobreposição de áudios, sendo assim, nesse momento optou-se por não a realizar.  

Embora por toda a semana a professora tenha solicitado aos alunos a preparação prévia 

por meio da leitura da bibliografia indicada, foi identificada pouca adesão dos alunos nesta 

questão. Trata-se de outro ponto que é fundamental ao processo de aprendizagem dos alunos, 

mas que não integra a “cultura” de alunos na graduação. Como forma de incentivar esta 

preparação, a professora cedeu momentos das aulas para leitura, a fim de que pudessem 

entender a importância do estudo prévio, no sentido de melhorar a aprendizagem, com o debate 

dos assuntos. Esse comportamento foi constatado nas duas turmas. 

A avaliação desta unidade foi efetivada, em ambas as turmas, logo após a explicação 

do primeiro componente da unidade. As turmas foram divididas em grupo de agências e um 

grupo de cliente e, durante toda a unidade, simularam um processo de concorrência entre 

agências para a solução de um case. Na turma da manhã foi constituído o grupo do cliente e 

mais cinco agências, enquanto na turma da noite foi constituído o grupo do cliente e mais quatro 

agências. Cada componente apresentado nesta unidade compunha a entrega final do trabalho. 

Todo o roteiro com etapas de desenvolvimento do trabalho foi explicado ao longo da unidade 

e disponibilizado aos alunos no moodle. O resultado, em ambas as turmas, foi muito 

satisfatório, tanto na percepção da professora quanto na dos alunos.   
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Sobre os componentes trabalhados na unidade, todos foram cumpridos. Abaixo há 

relato dos componentes trabalhados e como foram realizados, tanto no período noturno como 

no matutino. 

 

4.2.2.2 Funções e estrutura de uma empresa (agência) de Relações Públicas 

 

Nas duas turmas, esse componente foi trabalhado em duas aulas. Na primeira, em 

ambas as turmas, foi utilizada a metodologia de aula expositiva. Na turma da manhã, os alunos 

não conheciam o assunto e, após a apresentação da professora, realizou-se uma atividade para 

pesquisar o site de algumas agências de Relações Públicas e entender como se estruturavam e 

os serviços que prestavam. Essa atividade foi efetuada em grupos, e cada um recebeu uma 

agência para pesquisar e depois apresentar os dados à sala. Na turma da noite, alguns alunos já 

fazem estágio em agências e, neste caso, depois da explicação da professora, eles foram 

convidados a detalhar a estrutura e a mecânica das empresas em que trabalhavam.  

Na segunda aula deste componente, foram recebidos, em ambas as turmas, dois ex-

alunos do curso que empreenderam e se tornaram sócios em uma agência de comunicação. Para 

esta aula foi usada a metodologia de conferência; sendo assim, os alunos na aula anterior foram 

incentivados a se prepararem e formularem questões aos palestrantes. Foi possível ver nas duas 

turmas muito interesse dos alunos com os palestrantes, mediante uma participação efetiva na 

interação pelo chat do Zoom e na elaboração de perguntas.  

 

4.2.2.3 Funções e estrutura de um departamento de Comunicação e Marketing 

 

Nas duas turmas, esse componente foi trabalhado em quatro aulas. Na primeira, a 

professora detalhou o assunto e, especificamente na turma da noite, como havia alunos fazendo 

estágio no departamento de comunicação de empresas, estes foram convidados, logo após a 

apresentação do assunto, a contar como funciona o departamento em que fazem estágio.  

Na segunda aula deste componente os alunos receberam o roteiro com as etapas para 

a realização do trabalho de avaliação da unidade, que foi uma simulação de uma concorrência 

entre agências. Nesta aula, a professora explicou o trabalho, tirou dúvidas sobre a dinâmica e 

dividiu os grupos. Logo depois, abriu salas simultâneas no Zoom para que os alunos pudessem 

começar a desenvolver o trabalho.  
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Na terceira aula da unidade, a professora começou distribuindo tarefas diversas aos 

alunos (agências deveriam criar nome, serviços e manifesto de comunicação) e cliente (história 

e apresentação da reunião de briefing). Para isso, dividiram-se os grupos em salas simultâneas, 

com atendimentos e orientações em cada sala. 

Na quarta aula, o grupo de alunos que representa o cliente fez uma reunião de briefing 

com os alunos apresentando a empresa que criaram, história e problema de comunicação. A 

apresentação do briefing na turma da manhã teve bem menos participação e perguntas por parte 

dos alunos, enquanto a apresentação do briefing na turma do noturno obteve maior interação e 

participação dos alunos, com bastante dúvidas e perguntas. Essa diferença de comportamento, 

muito provavelmente, relaciona-se ao fato de os alunos noturnos já estarem trabalhando e 

fazendo estágios, portanto, tinham uma visão mais consistente para a realização do projeto.  

 

4.2.2.4 Como estabelecer valor ao serviço de Comunicação e Relações Públicas 

 

Este componente foi trabalhado em duas aulas. Na primeira, por meio de metodologia 

dialogada e com o uso de recursos, foram apresentadas as principais modalidades de cobrança 

para os serviços de comunicação.  

Na segunda aula foi passado exercício para aplicação do conteúdo. A professora abriu 

salas simultâneas para serem feitos exercícios sobre o assunto do componente. Tanto na turma 

da manhã como na turma da noite, a professora foi solicitada pelos alunos para acessar as salas 

e tirar dúvidas. Especificamente nesse tópico, em ambas as salas, os alunos solicitaram bastante 

a presença da professora, pois tratava-se de um assunto de muito interesse dos alunos, mas 

também de muitas dúvidas. Foi a primeira vez que eles simularam a possibilidade de estabelecer 

valor para serviços da área de Relações Públicas.  

 

4.2.2.5 Ética na comunicação, ética na prestação de serviços de assessoria e consultoria em 

Relações Públicas 

 

Este componente foi trabalhado em três aulas. A primeira aula deste componente foi 

um debate mediante leitura do código de ética da profissão. A professora solicitou aos alunos 

que trouxessem pontos de dúvidas, controversos, para discutir em sala. A turma da manhã não 

fez a leitura do código, portanto, para se dar a dinâmica, a professora disponibilizou metade da 

aula para que os alunos fizessem a leitura. Na turma da noite, alguns alunos se prepararam e foi 
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promovido um debate com a apresentação de dúvidas trazidas por eles. O assunto não foi 

finalizado nesta aula.  

A segunda aula deste componente teve a conferência da presidente do Conselho 

Regional Profissional de Relações Públicas (Conrerp). Para a palestra foi solicitado que os 

alunos preparassem uma série de perguntas à convidada. Em ambas as turmas, os alunos 

participaram com perguntas e dúvidas.  

Para a terceira aula foi empregada a metodologia de grupos com tarefas diversas. 

Abriram-se salas simultâneas, e cada grupo recebeu a tarefa de estudar, para depois explicar, 

os artigos presentes no código de ética da profissão.  

 

4.2.2.6 Apresentação dos trabalhos e finalização da simulação do processo de concorrência 

 

A apresentação final do projeto transcorreu em duas aulas. Todos os componentes 

estudados nas unidades foram desenvolvidos e absorvidos no trabalho de avaliação. Os alunos, 

ao longo das aulas, foram desenvolvendo a aprendizagem por meio das aulas e do 

desenvolvimento do trabalho em etapas. Na primeira aula, as agências apresentaram suas ideias 

enquanto os clientes, após a apresentação, tiraram suas dúvidas. Na segunda aula, o grupo 

formado pelos clientes se reuniu, elaborou um relatório de cada apresentação e fez a escolha da 

agência. Nas duas turmas foi possível perceber senso de responsabilidade, organização, 

competitividade sadia e vontade de ser o escolhido pelo cliente.  

Especificamente na turma da noite, as agências, por meio de um diálogo propositivo, 

questionaram os clientes acerca da escolha, responderam e esclareceram os pontos em que 

foram questionados. Em nenhuma das turmas houve questionamento ou discordância entre os 

alunos sobre a agência vencedora.   

 

4.2.2.7 Avaliação sobre unidade I 

 

A reunião de avaliação da unidade deu-se na última aula, movida por algumas 

provocações da professora sobre o conteúdo, objetivos de aprendizagem alcançados e 

metodologias de aulas. Os alunos da manhã participaram pelo chat, e a nuvem de palavras 

apresenta as percepções mais mencionadas entre eles na avaliação da unidade.   
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     Figura 13 – Nuvem de palavras avaliação da unidade I matutino

 

Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

Na turma da noite, a avaliação da unidade I também ocorreu após o último componente 

estudado. A turma da noite participou tanto pelo microfone, por meio de depoimentos, como 

pelo chat, e a nuvem de palavras abaixo apresenta as palavras mais citadas por eles (figura 14).  

Figura 14 – Nuvem de palavras avaliação da unidade I noturno 

 
Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

Durante o feedback da unidade, os alunos narraram que se sentiram desafiados em 

várias questões, entre elas: a gestão de conflitos entre colegas para organização e realização do 

trabalho em grupo e a distância, o controle do nervosismo para a apresentação de um trabalho 
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prático, a organização em equipe para a entrega final do trabalho e o desafio de planejar, pela 

primeira vez, uma solução de Relações Públicas. Além disso, muitos comentários foram 

positivos quanto à cessão da aula para debates, palestrantes externos e tarefas durante a aula. 

Tal resultado mostra abertura, disposição e interesse dos alunos para uma aprendizagem de 

mediação pedagógica, uma vez que essa atitude foi valorizada.   

Sobre os objetivos de aprendizagem, durante a avaliação da unidade, de forma geral, 

ambas as turmas sentiram que alcançaram os conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Especificamente sobre as atitudes, na percepção da turma do matutino, a questão prevista de 

“acompanhar as mudanças do mercado e saber se posicionar diante delas” não foi 

completamente atingida, pois a disciplina tem um caráter introdutório e, nesse caso, o que se 

atingiu foi um estímulo inicial. Já na turma da noite foi apontada a questão da “valorização da 

ética” como um entendimento em construção permanente, uma vez que as mudanças do 

mercado vão trazendo novos desafios.   
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Tabela 8 – Resultados da implantação unidade II  

 

Fonte: elaborado pela autora (2022). 
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Tanto na turma da manhã como na turma da noite, a “unidade II” começou com a 

apresentação dos componentes que seriam trabalhados. Inicialmente, estava prevista a 

realização de seis aulas para toda a unidade; no entanto, a pedido dos alunos das turmas, foi 

realizada em sete aulas. A principal motivação para essa aula extra foi para o tempo de 

orientação e elaboração do projeto II. No que tange à metodologia das aulas, todas foram 

utilizadas durante a unidade, com exceção de “grupos para formular questões”. Nesta unidade, 

realizou-se a dinâmica de grupo, estabelecendo regras para abertura do microfone, e orientou-

se também no sentido de que todos os alunos deveriam “levantar a mão”, que é um recurso 

disponível na ferramenta do Zoom. Com esse recurso a professora podia observar os que 

queriam se manifestar e chamava em ordem de interesse.  

Nesta unidade, assim como na anterior, a professora passou leituras prévias ao final de 

cada aula. Além disso, durante a semana, enviava pelo moodle e aos representantes o lembrete 

da leitura; contudo, a maioria dos alunos não se preparava para as aulas.  

A avaliação desta unidade foi apresentada, em ambas as turmas, logo após a explicação 

do primeiro componente da unidade. As turmas foram divididas em grupos de trabalho e 

tiveram que planejar (ao longo da unidade) uma visita dirigida, que é uma das técnicas de 

Relações Públicas apresentadas como componente da unidade. O objetivo do trabalho era 

verificar a criatividade, planejamento e redação. Para dar mais tempo para a elaboração do 

trabalho, este componente foi o primeiro a ser apresentado. Todo o roteiro com etapas de 

desenvolvimento do trabalho foi explicado logo após a apresentação do conteúdo e 

disponibilizado no moodle para consulta dos alunos. O resultado do trabalho foi bem diferente 

entre as turmas. Esperava-se que, neste trabalho, após o desenvolvimento do projeto I, os alunos 

trouxessem os conhecimentos adquiridos na unidade I; todavia, na turma da manhã isso não 

aconteceu e percebeu-se que os trabalhos se limitaram ao escopo simples do roteiro. Já na turma 

da noite, todos os grupos alinharam bem os conhecimentos adquiridos, introduziram no trabalho 

e o resultado foi uma superação e evolução quanto aos trabalhos apresentados no Projeto I. 

Sobre os componentes trabalhados na unidade, todos foram cumpridos e realizados. 

 

4.2.2.8 Visitas dirigidas como estratégias de relacionamento 

 

Este componente foi trabalhado em duas aulas. Com base na metodologia de aula 

expositiva, o conteúdo foi explicado em uma aula. Na segunda foi apresentada a estrutura do 

projeto de avaliação, que se relaciona a este componente. Depois da explicitação do 
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componente e do projeto, foram abertas salas simultâneas para que os alunos começassem a 

primeira etapa do trabalho. A professora entrou em todas as salas para orientar cada grupo.  

 

4.2.2.9 Ouvidoria na gestão de imagem 

 

Este componente foi trabalhado em duas aulas. Na primeira estava previsto um debate 

sobre o texto passado para leitura, no entanto, nenhuma das turmas havia se preparado para tal. 

Nesse sentido, a professora mudou o planejamento e resolveu usar a metodologia de pequenos 

grupos com tarefas diversas; dessa forma, dividiu a sala nos grupos já existentes e passou para 

cada grupo uma parte do texto para ler e discutir. Depois da leitura, os grupos deveriam explicar 

aos demais colegas o que leram. Desse modo, os alunos se reuniram em salas simultâneas e, 

feita a leitura, retornaram à sessão principal para o debate do texto.  

 

4.2.2.10 Conceitos e aplicações da memória empresarial 

 

Este componente também requeria uma leitura prévia e, assim como no anterior, a 

maioria dos alunos das duas turmas não se preparou com a leitura. Alguns chegaram a ler o 

texto, contudo relataram dificuldade na leitura. O texto é um artigo, com linguagem mais 

acadêmica, e os alunos sentiram dificuldade para ler tal documento. Nesse sentido, a professora 

resolveu seguir com a aula, explicando os tópicos de cada parte do texto, e propondo um diálogo 

com os alunos concernente ao conteúdo apresentado.   

 

4.2.2.11 Apresentação dos trabalhos 

 

Os trabalhos da turma da manhã foram apresentados uma semana antes da turma da 

noite. A expectativa neste trabalho era a de que os conhecimentos adquiridos ao longo da 

disciplina estivessem presentes no projeto II; porém, houve muita diferença, tanto no aspecto 

de planejamento quanto de redação entre as turmas. A turma da manhã fez entregas que se 

limitaram ao componente apresentado durante a unidade. Os conhecimentos sobre “formas de 

cobranças”, “valores”, “proposta escrita”, apresentados na unidade I, não se fizeram presente 

no projeto II.  

Já na turma da noite a experiência foi totalmente diferente. Pôde-se perceber um 

amadurecimento e desenvolvimento muito superior em relação ao trabalho apresentado na 
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unidade I. Os alunos atingiram de forma muito satisfatória as aprendizagens quanto à 

criatividade, planejamento e redação.  

Uma hipótese para essa diferença entre as turmas foi o fator tempo, já que a turma do 

matutino teve uma semana a menos para o desenvolvimento do trabalho. Embora a disciplina 

tenha ocorrido no mesmo dia da semana em ambas as turmas, no período noturno, devido a um 

evento no curso, a entrega acabou acontecendo em data posterior à planejada.  

 

4.2.2.12 Avaliação sobre a Unidade II 

 

A reunião de avaliação da unidade II deu-se logo após a apresentação dos trabalhos. 

Nas duas turmas, o “excesso de feriados” no dia da aula foi alegado como um problema para o 

desenvolvimento da unidade. Abaixo algumas frases destacadas durante a avaliação com os 

alunos do matutino (figura 15).  

 

Figura 15 – Frases destaques na avaliação da unidade II matutino 

 
Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

Durante o feedback da unidade, os alunos da manhã disseram que sentiram que a 

unidade II teve um tempo menor de desenvolvimento e que, consequentemente, isso prejudicou 

a elaboração do trabalho; outros acharam que a proposta do projeto II era menos atrativa do que 

a proposta de trabalho do projeto I. Além disso, comentaram exaustão com as aulas em tela e 

acreditam que o trabalho teria sido mais interessante se fosse em ambiente presencial.  
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Na turma da noite, a avaliação da unidade II também sucedeu à apresentação do 

trabalho, e as frases a seguir mostram os retornos obtidos (figura 16).  

 

Figura 16 – Frases destaques na avaliação da unidade II noturno

 
Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

Durante o feedback da unidade, os alunos mencionaram que se mostraram mais 

preparados do que no trabalho anterior, o que facilitou o avanço da entrega final; além disso, 

alguns disseram ter gostado mais da dinâmica deste trabalho, por estar voltada ao planejamento 

de uma ação.  

Sobre os objetivos de aprendizagem, de forma geral, as turmas constataram ter 

alcançado os conhecimentos, habilidades e atitudes planejadas para a unidade. Especificamente 

sobre a atitude de planejamento, na percepção da professora sobre a turma do matutino, esse 

objetivo não foi completamente atingido e mostrou a necessidade de reforço por meio de uma 

conversa com a turma. Já na turma da noite, verificou-se que todos os objetivos de 

aprendizagem planejados foram adquiridos.   
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Tabela 9 – Resultados da implantação unidade II 

 

Fonte: elaborado pela autora (2022). 
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A unidade III foi a mais curta, já que as unidades anteriores acabaram se estendendo; 

dessa forma, em vez de ser realizada em seis aulas, aconteceu em quatro. Ademais, 

diferentemente das outras unidades, a unidade III não tinha um trabalho final de avaliação. O 

proposto aos alunos foi a realização de exercícios logo após o estudo dos componentes. O 

objetivo era verificar a aplicação de mapeamento de público de todos os autores apresentados. 

Sobre os componentes trabalhados na unidade, todos foram cumpridos. Abaixo há o relato dos 

componentes trabalhados e como eles foram realizados. 

 

4.2.2.13 Conceito de Público 

 

Este componente foi trabalhado em uma aula. Para acompanhar o conteúdo, era 

necessária a leitura prévia. Pôde-se perceber que, tanto na turma da manhã como na turma da 

noite, alguns alunos tinham se preparado, conforme solicitação da professora. Para esta aula foi 

empregada a técnica da aula expositiva, com apresentação e recordação do conteúdo, aliada a 

perguntas que estimulavam a participação dos alunos.  

 

4.2.2.14 Como mapear e fazer a conceituação dos públicos mediante as diferentes tipologias 

 

Este componente foi apresentado em duas aulas. Na primeira foi apresentada a 

segmentação de público, segundo Lucien Matrat (1968), Waldyr Gutierrez (2003) e James 

Gruning (2009). Logo após a apresentação dos conceitos, utilizou-se a técnica de pequenos 

grupos com tarefas diversas. Cada grupo recebeu um case para aplicação da segmentação de 

público, dos diferentes autores apresentados. No momento da apresentação dos exercícios, os 

grupos podiam acompanhar as aplicações do mesmo case em mapeamento de autores 

diferentes. Após essa dinâmica, alguns alunos, da turma da manhã, disseram que puderam 

aprender com os colegas ao longo das apresentações e pediram à professora que ajustasse o 

mapeamento após as apresentações – o que foi aceito, uma vez que todos se encontravam num 

processo de aprender. Com essa técnica evidenciou-se como os alunos aprendem e 

compreendem de forma significativa com os colegas.   
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4.2.2.15 Aplicação do conceito na gestão da comunicação 

 

Este componente foi apresentado em uma aula. Combinou-se com as turmas 

envolvidas a leitura prévia para a aula e observou-se que, diferentemente de outras unidades, 

os representantes procuraram a professora para confirmar os textos necessários para leitura. 

Embora no último componente da disciplina tenha sido possível perceber uma mudança de 

atitude por parte dos alunos mais envolvidos com as leituras prévias, tal comportamento leva a 

entender que a preparação para a aula é um processo que precisa ser constantemente lembrado, 

mas que, com o tempo, passa a ser incorporado na rotina dos alunos. Para esta aula foi usada a 

técnica de pequenos grupos com uma tarefa só. Todos deveriam aplicar o mapeamento de 

público para uma empresa.  

 

4.2.2.16 Avaliação sobre unidade III  

 

A avaliação da unidade III, tanto na turma da manhã como na turma da noite, deu-se 

no último dia de aula, ao final dos trabalhos previstos naquele dia. Alguns alunos já não estavam 

mais na aula no momento da avaliação e os principais feedbacks na turma da manhã foram 

sobre o conteúdo da unidade. Eles perceberam que a unidade III foi mais “teórica” ou “densa” 

do que as outras, mas avaliaram que aprenderam e entenderam a teoria estudada. Na opinião 

deles, todos os objetivos de aprendizagem listados foram cumpridos, no entanto, na opinião da 

professora, a partir da leitura dos trabalhos realizados, considera-se que o objetivo “afetivo 

emocional” não foi completamente adquirido. Percebeu-se certa superficialidade na realização 

dos exercícios em sala devido à “pressa” (mesmo com a professora dizendo que poderia receber 

depois) de entregar e/ou finalizar; sendo assim, o objetivo esperado de “concentração para 

trabalhos analíticos” não foi amplamente atingido.    
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Figura 17 – Frases destaques na avaliação da unidade III matutino 

 

Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

Já na turma da noite, diferentemente da turma da manhã, houve uma participação 

maior dos alunos sobre o feedback da unidade, e eles pontuaram questões sobre tempo (devido 

a muitos feriados no dia da aula), o que deixou a unidade mais curta. Também valorizaram a 

questão das dinâmicas em aula que, para eles, foi proposta de maneira que ajudou no 

entendimento e na atenção do conteúdo. Sobre os objetivos de aprendizagem “habilidades e 

competências”, na opinião dos alunos, estes não foram alcançados de forma profunda, e eles 

acreditam que o avanço no curso será fundamental para conquistá-los e, nessa questão, a 

professora também concorda.  
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Figura 18 – Frases destaques na avaliação da unidade III noturno 

 

Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

4.2.2.17 Avaliação final da disciplina 

 

A avaliação final da disciplina ocorreu por meio de uma enquete com três questões 

abertas e disponibilizadas no moodle. Esse procedimento foi para as duas turmas e estava 

condicionado à presença do último dia de aula. As perguntas feitas aos alunos foram: 

1) O plano de aprendizagem da disciplina Técnicas de Relações Públicas foi dividido por 

unidades; para você, ficou mais organizado dessa forma? 

Os principais destaques nas respostas para esta questão na turma da noite podem ser 

visualizados na figura 19, abaixo. Pôde-se averiguar, entre os que participaram, totalidade nos 

retornos positivos.    

Figura 19 – Frases destaques na avaliação da disciplina matutino 

 

Fonte: elaborado pela autora (2022). 
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Na turma da manhã, os alunos também aprovaram o formato e os principais retornos 

obtidos, resumidos na figura 20. 

 

Figura 20 – Frases destaques na avaliação da disciplina noturno 

Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

2) As avaliações, ao final de cada unidade de aprendizagem, ajudaram na compreensão da 

matéria? 

Nesta questão, toda a turma da manhã também aprovou a avaliação ao final das 

unidades. Os principais retornos obtidos estão apresentados na figura 21:   

 

Figura 21 – Frases destaques na avaliação da disciplina matutino

  
Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

Assim como a turma da manhã, a maioria dos alunos da noite também concorda que as 

avaliações ao final de cada unidade foram melhores para a aprendizagem. 
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Figura 22 – Frases destaques na avaliação da disciplina noturno  

 

Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

3) Você sente que a disciplina, neste formato, fez diferença na sua aprendizagem?  

Nesta questão, todos os alunos, os da manhã e os da noite, concordaram que, neste 

modelo, pôde-se compreender melhor a disciplina e o conteúdo bem como melhorou a 

aprendizagem deles (figura 23).  

 

Figura 23 – Avaliação final da disciplina, matutino e noturno 

  

Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

Os principais destaques indicados pelas turmas foram a “facilidade para os estudos”, 

principalmente porque a disciplina correu em ambiente remoto. Com relação às “avaliações ao 

final de cada unidade trabalhada”, estas foram vistas como “positivas” e “leves”, na verificação 

dos objetivos adquiridos.  

O moodle, plataforma virtual de educação utilizada pela instituição em que foi 

processada a pesquisa, foi preenchido semanalmente pela professora com as aulas, leituras e os 

roteiros das avaliações de cada unidade. Toda a elaboração da página tentou, de alguma forma, 

Colocar em prática a teoria passada com os trabalhos fez com que 
absorvesse mais fácil o conteúdo

Foi criada uma perspectiva mais concreta e fixa na compreensão final da 
matéria

Melhora a assimilação da matéria a partir do momento que aplicamos nos 
trabalhos.

SIM
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refletir ao plano de aprendizagem da disciplina. Ao final da disciplina, a página ganhou o 

seguinte layout (figura 24): 

 

Figura 24 – Avaliação final da disciplina, matutino e noturno 
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Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

4.3 Relatório da Pesquisa 

 

4.3.1 Sobre o planejamento da pesquisa 

 

O uso deste método para o plano de uma disciplina não é apenas ferramental. Acreditar 

que, ao usar esse método, os eventuais problemas enfrentados pelos professores serão 

solucionados é ingenuidade. É muito importante que o professor, como primeiro passo, 

desenvolva atividades de formação docente. No caso da professora da disciplina, todas as 

disciplinas cursadas com o Prof. Marcos Masetto no programa de pós-graduação em Educação-

Currículo da PUC-SP foram fundamentais para desenvolver confiança, preparo e autonomia 

para o planejamento, bem como facilitaram planejar uma disciplina como uma ação educativa, 

por unidades de aprendizagem. Propor uma disciplina por unidades de aprendizagem exige 

comprometimento, mas também preparo e estudo por parte do professor.  

 

4.3.2 Sobre a implantação da pesquisa 

 

Diferentemente de outras ocasiões, organizar esta disciplina neste formato exigiu um 

acompanhamento semanal, principalmente sobre a inclusão dos materiais no moodle e as 

recomendações, por meio de mensagens, aos alunos das leituras e preparação para as aulas.  

Por outro lado, a disciplina torna-se uma ação presente quando acompanhada unidade 

por unidade. Os insigths passam a surgir e acontecer e a sala de aula viva (MASETTO, 2010) 
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deixa de ser uma teoria e passa a ser uma realidade na vida do professor. O entusiasmo e a 

empatia com os alunos também são fundamentais.  

O maior desafio enfrentado foi iniciar uma cultura de postura participativa entre os 

alunos. Não é uma tarefa fácil e, certamente, essa experiência não mudou a postura deles para 

sempre. O que ocorreu foi uma resiliência da professora em querer fazer acontecer. A chateação 

vinha quando se percebia que eles não se preparavam; no entanto, a firmeza no propósito levou 

à mudança de postura e, mesmo que tenha sido ao final do plano, a sensação de entusiasmo 

contaminou a professora e os alunos e, certamente, uma sementinha foi plantada.  

 

4.3.3 Sobre a avaliação da pesquisa 

 

A avaliação ao final de cada unidade foi decisiva tanto para a professora, que entendia 

aspectos a serem melhorados ou retomados, como para os alunos. Muitos comentavam que se 

sentiam parte da disciplina e motivados em serem consultados.  

Entre as limitações da pesquisa, cabe frisar que o ensino remoto pode ter enviesado o 

resultado da pesquisa. A disciplina ocorreu no segundo ano da pandemia do Covid-19 e, 

consequentemente, o ensino remoto já estava presente há dois anos na educação deles. Havia 

uma nítida exaustão dos alunos com a tela. Outra questão que também pode ter enviesado o 

resultado e a experiência é o fato de a professora da disciplina ser coordenadora do curso, o 

que, de alguma forma, pode ter contribuído para o receio de alguns nas suas manifestações 

durante as reuniões de feedbacks.   

 

4.3.4 Continuidade da ação 

 

Desenvolver esta pesquisa foi um processo desafiador, mas que se mostrou positivo 

uma vez que se pôde perceber como um plano de disciplinas por unidades de aprendizagem é 

capaz de dar uma dimensão diferente à atividade docente. É um processo que exige mais esforço 

do professor dentro e fora da sala, mas que proporciona muitos ganhos na aprendizagem dos 

alunos, visto que eles passam a fazer parte deste processo, e também na autoestima do docente, 

ao perceber o aluno motivado e envolvido com a disciplina.  

Dessa forma, a continuidade desta ação é um compromisso futuro da pesquisadora 

que, ao concluir o processo do curso de doutorado, pretende divulgar e dividir – por meio da 

publicação de artigos em congressos, com colegas professores do curso de Relações Públicas – 

o plano de promover uma disciplina sob outra perspectiva.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresenta considerações finais sobre a tese. Num primeiro momento 

revisita-se sinteticamente o projeto de pesquisa, em seguida apontam-se reflexões sobre a 

formação docente, especificamente para o Curso de Relações Públicas e, ao final, uma reflexão 

da autora sobre a pesquisa e o final do ciclo do curso de doutorado.  

 

5.1 Resgate do projeto de pesquisa 

 

Esta tese levantou como problema de pesquisa a seguinte questão: como contribuir 

para a formação do docente de um curso de Relações Públicas, desenvolvendo sua competência 

para o Planejamento de Disciplinas por Unidades de Aprendizagem que permita a professores 

e alunos desenvolverem um processo de formação profissional, de acordo com as exigências 

atuais? 

Ao levantar essa questão, esta pesquisa partiu para um percurso que entende ser 

inevitável para responder a este problema. Para estruturar um planejamento de disciplinas por 

unidades de aprendizagem é preciso que antes o professor retome o processo de sua formação 

docente. Essa formação, conforme sugerida no decorrer deste estudo, envolve desenvolvimento 

de saberes docentes, destacando-se a andragogia, a “com-vivência” e a empatia. Acredita-se 

que tais atitudes precisam ser conhecidas e assumidas pelo professor que pretenda adotar uma 

postura de mediação pedagógica. Além disso, o entendimento desses conceitos torna-se uma 

base teórica crucial para que o professor compreenda como efetivar e obter segurança para 

implantar e propor uma disciplina por unidades de aprendizagem. Essa formação prévia, 

principalmente, evita que tal tipo de planejamento seja uma ação mecânica e tecnicista.  

A figura 25 a seguir ilustra os caminhos que este estudo conclui como decisivos para 

a formação docente, e prévios para a realização de uma disciplina por unidades de 

aprendizagem.  
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Figura 25 – Temáticas necessárias para a Formação Docente na realização de um 

planejamento por unidades de aprendizagem 

 

Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

Ao realizar o planejamento de uma disciplina por unidades de aprendizagem, este 

estudo concluiu que tal método facilita, auxilia e organiza esse primeiro passo da ação docente; 

mas, principalmente, ao utilizar esse planejamento a pesquisadora percebeu: 

• Maior compromisso do professor com a disciplina: ao elaborar a disciplina desta forma, 

o professor tem a chance de repensá-la sob outra ótica, que é a partir dos objetivos de 

aprendizagem. Além disso, o professor passa a enxergar sua disciplina de uma forma 

integrada a um projeto maior que é o projeto político-pedagógico. Quando o professor 

reflete e elabora a disciplina desta forma, fatalmente perceberá a necessidade de 

implantar mudanças de cronograma, avaliações e conteúdos. Ou seja, o planejamento 

da disciplina deixa de ser o preenchimento de um documento e passa a ser uma ação 

estratégica, com objetivos muito bem claros e definidos pelos professores.  

• Planejamento como gestão da ação docente: ao dividir uma disciplina por unidades de 

aprendizagem, ela se torna mais ágil e dinâmica, pois a unidade tem um tempo menor 

de conclusão e, portanto, há maior acompanhamento tanto nos aspectos das avaliações 

planejadas como na verificação dos objetivos. O acompanhamento do professor com a 

disciplina passa a ser constante; logo, o plano deixa de ser aquele documento 

burocrático do início do curso e se transforma em uma ferramenta de gestão docente. 
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Para cumprir com as unidades, é preciso comprometimento de todos, e passar a 

acompanhar os alunos mais de perto, relativamente às leituras e trabalhos. É preciso 

pensar no tempo da aula e se preparar para as metodologias que foram planejadas. 

Assumir o papel de mediação desloca as funções para outras situações, e acompanhar 

o planejamento é a melhor forma para administrar e direcionar a disciplina aos 

objetivos definidos. 

• Maior probabilidade de insigths na disciplina: a disciplina organizada em unidades de 

aprendizagem aumenta a criatividade docente, uma vez que, com o sistema de 

feedbacks dos alunos (que acontecem ao final de cada unidade e podem ser positivos 

ou negativos), o professor tem chances de refletir, pensar e repensar sobre os melhores 

caminhos para continuar.  

• Alunos e professores como sujeitos do processo: ao assumir o papel de mediação 

pedagógica e elaborar a disciplina por unidades de aprendizagem, o aluno também é 

provocado a mudar sua postura e o processo educativo passa a acontecer de forma mais 

dialógica e horizontal. A relação dialógica permite que os próprios alunos apresentem 

sugestões, ideias e alternativas pedagógicas durante o percurso da disciplina. 

Na figura 26 a seguir são apresentados os benefícios de trabalhar com um 

planejamento de disciplinas por unidades de aprendizagem.    

 

Figura 26 – Benefícios de um planejamento de disciplinas por unidades de aprendizagem 

 
Fonte: elaborado pela autora (2022). 

 

Diante de tais ponderações, conclui-se que o problema central desta pesquisa foi 

respondido, visto que se experienciou como um planejamento de disciplinas por unidades de 
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aprendizagem, de fato, influencia positivamente na competência docente e, por consequência, 

desenvolve melhor os alunos para as atuais exigências do mercado de trabalho.  

Além de responder ao problema central, esta tese também se propôs, como objetivo 

geral, a verificar se o planejamento de disciplinas por unidade de aprendizagem pode contribuir 

com a atitude pedagógica do docente no desenvolvimento de uma disciplina. E, como objetivo 

específico, apresentar o planejamento de disciplinas por unidades de aprendizagem como 

inovação para as práticas docentes, de modo que possam influir de forma positiva na formação 

dos alunos. A partir dos resultados significativos da pesquisa-ação – haja vista as avaliações 

apresentadas no capítulo anterior – pode-se concluir que ambos os objetivos foram atingidos. 

Ao mesmo tempo, concluir essa pesquisa-ação de alguma forma também deu ensejo aos 

professores do curso de conhecerem outras práticas para atuação docente na área.  

Cada um dos membros do grupo é responsável tanto por sua aprendizagem quanto 
pela dos outros. Os professores compartilham a interação e a troca de ideias e 
conhecimentos entre os membros do grupo. Isso supõe uma formação voltada para 
um processo que provoca uma reflexão baseada na participação, com contribuição 
pessoal, não rigidez, motivação, metas comuns, normas claras, coordenação e 
autoavaliação, e mediante uma metodologia de formação centrada em casos, trocas, 
debates, leituras, trabalho em grupo, incidentes críticos, situações problemáticas, etc. 
Supõe a exigência de uma abordagem crítica e não domesticadas da formação, uma 
análise da prática profissional a partir da perspectiva dos supostos ideológicos e 
atitudinais que estão em sua base (IBERMON, 2010, p. 65). 

Realizar uma intervenção inovadora na busca de um planejamento de disciplina capaz 

de cumprir seu papel de componente curricular e colaborar com eficiência na formação do 

profissional da área de Relações Públicas só reforçou o valor que se deve dar à formação 

docente. Ademais, como o método do planejamento por unidades permite essa inovação de 

práticas e, conforme Ibermon (2010) faz lembrar, apresentar esses resultados é um modo de 

contribuir para a formação docente dos professores da área, pois para esse autor a formação de 

professores deve ser continuada e também colaborativa.  

Especificamente para o curso superior de Relações Públicas, este estudo espera 

colaborar para uma demanda latente da área por professores mais preparados e mais bem 

formados para atuar em sala de aula. Preocupada com a rapidez das mudanças que a área de 

Comunicação e Relações Públicas vem sofrendo junto com às constantes mudanças 

tecnológicas, Kunsch (2017) concorda com a opinião sobre o significado da formação docente 

para a área de Relações Públicas.   

Situar a docência em Relações Públicas no contexto da sociedade contemporânea e 
da era digital implica novas visões e adaptações. Considerando a complexidade do 
mundo em que vivemos, os desafios são muitos tanto paras instituições universitárias 
como para os professores que enfrentam o dia a dia da sala de aula (KUSCH, 2017, 
p. 20). 
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  Para a autora, existem alguns motivos para a urgência na formação docente, já que o 

aluno ingressa numa sociedade movida constantemente pelas mudanças, que exige dele saber 

viver e conviver numa sociedade globalizada na era digital; o egresso do curso deve enfrentar 

um novo mundo do trabalho; precisa também encarar a aprendizagem como um desafio e 

processo constante, além de saber lidar com ambiguidades e com uma avalanche de 

informações a todo o momento renovadas (KUSCH, 2017). São muitos os desafios impostos 

ao egresso e, especificamente aos do curso de Relações Públicas, e isso se potencializa porque 

a comunicação recebe forte influência e impacto das transformações tecnológicas. Todos esses 

desafios só endossam a importância da formação docente para o curso.  

Um processo de preparação pedagógica deve estabelecer objetivos, etapas e 
encaminhamentos, ao longo de um tempo preestabelecido, em relação aos problemas 
diagnosticados e transformados em meta. Não se trata de um resultado informativo, a 
ser resolvido em uma palestra de algumas horas. Assim como é impossível capacitar 
um profissional de qualquer área numa palestra, o mesmo ocorre na preparação da 
docência, embora se possam obter, em encontro ou palestras, aspectos, análises e 
informações significativas para a formação dos sujeitos na direção das alterações 
necessárias (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p. 110). 

Estudou-se durante este trajeto exploratório que é preciso preparação para ser um 

professor universitário, e essa pressão aumenta quando se olha para os desafios que o ensino 

superior se depara, a fim de dar conta de todas as mudanças e complexidades do mundo 

globalizado, seja no âmbito da sociedade toda, seja especificamente na economia. É preciso 

que os programas de mestrado e doutorado ligados à área da Comunicação reconheçam essa 

prioridade e passem a dispor disciplinas capazes de habilitar o pesquisador que pretenda 

também ser professor.  

Ao entrar no programa de pós-graduação em Educação Currículo da PUC-SP, a 

pesquisadora se deparou com um universo de autores, teorias e professores desconhecidos, mas 

foi com eles que puderam ser respondidas as questões acerca de sua atuação como docente. 

Cursar um programa de doutorado vinculado à área de Educação foi muito transformador, tanto 

para amealhar novos conhecimentos como também capacitar sua atuação docente. Primeiro 

porque seu universo de conhecimento, pesquisa e leitura estava até então todo voltado à área 

de Comunicação e Relações Públicas, e tais áreas ainda não pesquisam em abundância a 

Educação. Toda a sua atuação docente baseava-se em modelos anteriores vivenciados como 

aluna, mas, claramente, esses modelos já não serviam para o presente tempo. Dominar as teorias 

e práticas e ter experiência profissional na área, conforme abordado neste estudo, não devem 

ser os únicos requisitos para ser professor universitário. Depois de cursar as disciplinas 

obrigatórias e eletivas do programa, ao concluir a pesquisa-ação, a pesquisadora sente-se muito 

mais preparada, entusiasmada e confiante para seguir na profissão docente. Sua jornada nesta 
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etapa que se conclui certamente reverberou na sua atuação e atitude em sala de aula, mas 

também afetou seu interesse em colaborar com novas pesquisas. A pesquisadora sente fazer 

parte dessa transformação pela qual a educação no ensino superior atravessa, notadamente sobre 

sua atuação e seu papel diante dessas mudanças. 

 

5.2 Um novo normal 

 

No decorrer desta caminhada no curso de doutorado foi vivenciada a transição do que 

se entendia por “vida normal” para o que passou a se chamar de “novo normal”. A sociedade 

global foi acometida pela pandemia do vírus Covid-19, emergência que obrigou ao isolamento 

social.  

A pandemia repôs a questão da vida. Os confinamentos impostos para, 
aproximadamente, quatro bilhões de seres humanos, em todos os continentes, a fim de 
frear a propagação do Covid-19, obrigaram os cidadãos a serem constritos em cordões 
sanitários das zonas infectadas e enclausurados em seus lares. Essa exigência teve um 
grande impacto nas interações sociais e entravou, consideravelmente, o fluxo das trocas 
comerciais, desestabilizou a produção econômica, provocou uma recessão de amplitude 
inédita e, sobretudo, aprofundou e explicitou, brutalmente, as desigualdades sociais 
(CHIZOTTI, 2020, p. 217). 

Tal fato alterou um pouco a rota desta tese. A pesquisa-ação, que estava programada 

para ser realizada presencialmente, foi feita de forma remota. Todo o processo foi realizado 

sem nenhum encontro presencial com os alunos. Embora a pesquisa partisse para um fato 

inédito, a pesquisadora se viu diante de inseguranças e desafios que, ao final, foram 

minimizados pela riqueza da experiência. Além disso, este estudo também foi afetado pelos 

impactos de todo o momento de incerteza que a pesquisadora e toda a sociedade viveram.  

Os efeitos intimidadores da pandemia estenderam-se a todos os domínios da vida e 
comoveram corações e mentes para reconstruir a sensibilidade da vida pessoal e a 
majestade da vida social. Um universo denso de significados é o currículo escolar - o 
processo formativo que a educação propicia, objetivando formar personalidades 
responsáveis e cidadãos participantes de todas as dimensões da vida. A força e as 
expectativas, numerosas e legítimas, que o currículo condensa, defrontam-se com os 
limites concretos que o ensino pode propiciar. A pandemia vem revelar também 
questões inusitadas: primeiro, ingressa, com toda força do amedrontamento, no domínio 
privado de vida e sequestra a fluência das conversas generosas e a partilha das amizades 
e dos afetos, que acontecem na vida escolar (CHIZOTTI, 2020, p. 220). 

Acrescenta-se a isso toda a sobrecarga passada, tendo que gerenciar as rotinas da casa, 

da família, do trabalho e do doutorado. Felizmente, os momentos de incertezas foram vencidos, 

permitindo o fechamento deste ciclo. Por fim, fica aqui registrada a solidariedade com todas as 

vítimas e pessoas que perderam entes queridos e espera-se, com otimismo, que o pós-pandemia 
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propague em nossa sociedade o entendimento da importância que a educação e as pesquisas 

tiveram para se superar este momento. 
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APÊNDICE I 

 

São Paulo, 01 de julho de 2021. 

 

Magnífico Pró- Reitor de Graduação, Prof. Dr. Ronaldo Fróes de Carvalho,  

 

Solicito autorização para a realização da pesquisa intitulada “Formação Docente para o 

Curso de Relações Públicas” na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado – FECAP.  

A pesquisa é um dos componentes necessários para a finalização da minha tese de 

doutorado cursada na Pós-Graduação do Programa Educação Currículo da PUC-SP, sob a 

orientação do professor Prof. Dr. Marcos Masetto.  

O objetivo principal é investigar pistas para a Formação Docente no curso de Graduação 

em Relações Públicas. Para tanto, pretendo realizar um planejamento de disciplinas por 

unidades de aprendizagens e investigar se este tipo de plano pode ser um meio para a formação 

docente no curso. A metodologia será qualitativa do tipo pesquisa-ação, o tempo previsto de 

aplicação é durante o segundo semestre de 2021, e a publicação final dos resultados deve 

acontecer no primeiro semestre de 2022. 

Solicito, ao mesmo tempo, autorização para que o nome da FECAP possa constar no 

relatório final, bem como em publicações futuras, sob a forma de artigo científico. Asseguro 

que os dados coletados nesta instituição serão utilizados tão somente para a realização deste 

estudo e mantidos em sigilo absoluto.  

Na certeza de contar com a colaboração agradeço antecipadamente a atenção ficando à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.  

 

Respeitosamente, 

 

Paula Franceschelli de Aguiar Barros 
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