
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 1 

 

Estratégias Pedagógicas no Ensino de Relações Públicas - Caminhos e desafios a partir 

de Projetos Integradores de disciplinas.
1
 

Marislei Ribeiro
2
 

Cristovão Almeida
3
 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) 

 

Resumo 

 

O presente trabalho apresenta algumas discussões engendradas a partir de um projeto 

interdisciplinar, o qual visa à integração das disciplinas de graduação de Comunicação e 

Arte e Semiótica da Comunicação dos alunos do segundo semestre do Curso Superior de 

Relações Públicas - ênfase em Produção Cultural da Unipampa. A estratégia adotada foi a 

realização de uma exposição fotográfica sobre os movimentos artísticos e culturais da 

cidade de São Borja, bem como a relação entre comunicação e semiótica. A preocupação 

que norteou, desde o início do trabalho, foi a de aproximar o diálogo  

Universidade/Universitários e a Comunidade, de forma a contribuir para a difusão de uma 

modalidade de manifestação artística e cultural. 
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Introdução 

A produção do saber requer ações que levem o professor e o aluno a buscar 

processos de investigação e pesquisa. O paradigma é que vivemos num mundo globalizado 

e paradoxalmente no notável clima de revolução tecnológica, cultural, científica e 

epistemológica. Nesse sentido, o advento dessas mudanças desafia o professor, 

principalmente na universidade, a procurar e selecionar outras formas de ensinar e aprender. 

Assim, por meio de experiências vividas e trocas culturais e sociais no contexto 

professor-aluno, professor-professor, aluno-aluno, espera-se contribuir para o incremento 

do ensino de comunicação, em especial, no Curso de Relações Públicas, buscando-se 

construir, integrar e inovar saberes, mediante a adoção de novas metodologias.   

Em síntese, neste artigo, trataremos, das principais etapas, elaboradas e utilizadas na 

referida prática pedagógica, desenvolvida no segundo semestre do ano de 2011. Nesse 
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período, foi possível articular teoria e prática, bem como investigar questões fundamentais 

para a formação do profissional de Relações Públicas. 

 

Paradigmas da Educação Universitária 

              A universidade, enquanto uma instituição aberta para o diálogo, tem o desafio de 

buscar soluções concretas para o presente e o futuro, atendendo as novas necessidades da 

sociedade atual, ou seja, formar profissionais levando em conta a real demanda social, com 

senso de justiça, visão humanística e solidária, éticos e criativos. Para Almeida e Pimenta 

(2011), os professores universitários são os principais responsáveis pela capacitação desses 

profissionais, tendo a tarefa de não só repassar conteúdos, mas também desenvolver o 

caráter formativo necessário a um convívio social harmonioso.      

Desse modo, a universidade deve constituir-se em uma entidade criadora e 

estimuladora de criatividade, na qual a análise, a investigação, a reflexão e o 

questionamento em geral venham a proporcionar inovações significativas em sua 

comunidade e em seu entorno. Para tanto, torna-se imprescindível que os docentes facilitem 

e sejam mediadores da mais ampla circulação de ideias, projetos, programas e atividades 

integradoras que caracterizam a complexidade e a multiplicidade do saber atual. Por 

consequência, os professores universitários precisam acompanhar os avanços científicos e 

buscar transmiti-los de forma a interagir com o mundo real que se tem hoje e com as 

incertezas futuras.  

Segundo Formosinho (2011, p.143): “A universidade não exige apenas que se 

ensine e se investigue, mas que haja uma interação entre a pesquisa e o ensino de modo a 

que os conhecimentos obtidos pela pesquisa possam ser incorporados ao ensino”. Nessa 

perspectiva, as pesquisas acadêmicas irão contribuir para a qualificação, melhoria e 

renovação do processo de ensino-aprendizagem. Mediante a interação professor-aluno, a 

teoria estará articulada à prática, com uma maior capacidade de contextualizar a aplicação 

dos conhecimentos, a valorização das trocas de experiências e a pesquisa no âmbito 

acadêmico. 

Morin (2001) sustenta que, se somos seres simultaneamente físicos, biológicos, 

sociais, culturais, psíquicos e espirituais, evidentemente a complexidade é aquilo que tenta 

articular a identidade e a diferença desses aspectos, ao unificá-los por uma redução 

mutilante. Nesse sentido, compete à universidade estabelecer estudos inter e 
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transdisciplinares que abordem a complexidade dos saberes numa visão mais ampla e mais 

profunda, afastando-os da compartimentação e englobando-os em disciplinas diversificadas 

que se complementam e se integram nas múltiplas dimensões epistemológicas.  

Entretanto, no cotidiano acadêmico, percebe-se que o ensino separa e isola 

conhecimentos, afastando os objetos de seus contextos e dividindo a realidade em 

disciplinas, sem estabelecer uma intercomunicação, apesar de que existam laços e 

possibilidades de interação entre as diversas áreas do saber. Morin (2006, p.12) ressalta: [...] 

“o conhecimento torna-se cada vez mais pertinente quando é possível encaixá-lo num 

contexto mais global. Em contrapartida, se temos um conhecimento muito sofisticado, mas 

que é isolado, somos conduzidos ao erro e à ilusão”. 

A comunicação está no centro de todos os saberes. A dialética deve ser substituída 

pela dialógica, a partir da articulação do simples com o complexo, da ordem com a 

desordem, do separável com o inseparável. Desse modo, serão superadas as especializações 

estanques, as quais distanciam os diferentes campos da pesquisa e impedem a sua conexão. 

Por essa razão, Morin (ibidem) insiste na tentativa do salto em direção ao novo, no 

abandono das certezas teóricas e na busca de novos paradigmas científicos.  

Com outros modelos, a educação se tornará mais ampla e mais profunda, não se 

diluirá, nem irá fragmentar o conhecimento em parcelas, uma vez que será mais abrangente 

e mais capaz de interpretar criativa e criticamente crises e problemas não só 

contemporâneos, mas também futuros. Então, o sistema educativo universitário irá partir da 

transdisciplinaridade, isto é, da articulação pedagógica de diversas áreas e subáreas do 

saber.  

Reunindo o pensamento plural, multidimensional, haverá aproximações e distinções 

numa perspectiva do termo complexus no seu sentido original: tecido junto. Essa é a 

reforma do pensamento universitário e a melhor estratégia para romper com velhos dogmas, 

bem como aceitar a complexidade e as incertezas, tanto em escala local e regional, quanto 

na esfera planetária. 

 

A Construção do conhecimento na sociedade planetária 

A educação universitária busca a participação cooperativa de alunos e professores 

no processo de desenvolvimento da comunidade em que cada instituição está inserida, a 

partir da criação e difusão cultural, estímulo à pesquisa, colaboração na formação 
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continuada de profissionais e expansão de saberes e experiências culturais, técnicas e 

cientificas. Esses aspectos supõem a inclusão solidária dos envolvidos no sistema 

educativo, ao possibilitar a concretização de melhorias sociais, culturais e econômicas, 

capazes de assegurar a dignidade da pessoa humana (LDB – 1996). 

Na sociedade planetária, exige-se uma ação docente diferenciada da praticada 

tradicionalmente nos meios acadêmicos. Almeida e Pimenta (2011, p. 24) sustentam: 

Na docência, como profissional que realiza um serviço à sociedade, o 

professor universitário precisa atuar de forma reflexiva, crítica e 
competente no âmbito de sua disciplina, explicitando seus sentidos, seu 

significado e sua contribuição no percurso formativo dos estudantes e no 

projeto político-pedagógico dos cursos, coletivamente definido e 

vivenciado no cotidiano do ensino e da pesquisa. 

Essa competência ultrapassa o domínio do conteúdo e traz novos desafios 

provocados pelas mudanças sociais, levando em conta que a atuação docente necessita 

resultar da convergência e articulação entre as dimensões científica, investigativa e 

pedagógica. Sendo assim, o docente precisa estar preparado para elaborar projetos, planejar 

e organizar aulas com metodologias e estratégias didáticas, a fim de acompanhar e avaliar o 

desempenho não só intelectual dos alunos, mas também a sua prática interativa e 

integradora. Consequentemente, o educador necessita ter bem evidentes suas 

disponibilidades para as mudanças exigidas pela sociedade planetária.  

Sua conduta e sua atuação profissional irão caminhar em direção a uma prática 

educativa comunicacional. Também, o perfil do professor não será construido no vácuo, 

mas na sua relação com os alunos, enquanto sujeitos comunicantes, capazes de aplicar as 

modernas tecnologias da informação e da comunicação, colocando a educação formal num 

patamar de modernidade e contemporaneidade (PENTEADO, 1998). Desse modo, o 

professor transmissor de informações tende a ser substituído por um docente capaz de guiar 

e orientar o aluno para a sua função de agente da própria aprendizagem. Nessa nova 

situação, a educação superior deverá também levar em conta aspectos formativos, ao incluir 

mais habilidades, competências e atitudes nos seus currículos e nas práticas, tanto em sala 

de aula, quanto para além do mundo acadêmico. 

Nessa perspectiva, continuam atuais as palavras de Paulo Freire (1998), quando este 

afirma que faz parte da atuação do educador aceitar riscos e assumir-se como profissional, 

criar condições para que o aluno encontre seus caminhos e possa engajar-se em 

experiências, responsabilizando-se como ser social. Com base numa visão humanística do 
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sistema educativo, todos são aprendentes e constroem o saber mediante a cooperação entre 

os pares. Por essa razão, professores/pesquisadores têm sido chamados a trabalhar em 

parceria com a comunidade, proporcionando aprendizados que se realizam num processo 

globalizado. De acordo com Moran (2000, p.15): 

Nosso desafio maior é caminhar para um ensino e uma educação de 
qualidade, que integre todas as dimensões do ser humano. Para isso 

precisamos de pessoas que façam essa integração em si mesmas no que 

concerne aos aspectos sensorial, intelectual, emocional, ético e 
tecnológico, que transitem de forma fácil entre o pessoal e o social, que 

expressem nas suas palavras e ações que estão sempre evoluindo, 

mudando, avançando. 
 

Por conseguinte, as transformações da educação dependem, primordialmente, da 

atuação de professores maduros, intelectual e emocionalmente, de profissionais curiosos, 

abertos ao diálogo, às situações inusitadas, já que aprender é passar de uma incerteza para 

uma certeza provisória, a qual possibilita mais descobertas e mais sínteses. Tudo isso leva 

acreditar que se pode modificar a forma tradicional de ensinar, com projetos inovadores, 

que facilitam as mudanças organizacionais e pessoais, ao estimularem a criatividade, a 

reflexão e a criticidade. 

Por consequência, a educação avançará mais, se os educadores souberem adaptar os 

programas às necessidades dos alunos, estabelecendo conexões com o cotidiano e 

transformando a sala de aula em uma comunidade de investigação, onde as contribuições de 

cada um são valorizadas e as habilidades são desenvolvidas em conjunto. Para tanto, será 

indispensável traçar linhas de ação pedagógica que norteiem atividades individuais e 

coletivas, oportunizando a seleção de informações em espaços menos rígidos de formação 

profissional.  

Para Moran (2000, p.29):  
A aquisição da informação, dos dados, dependerá cada vez menos do 

professor. As tecnologias podem trazer, hoje, dados, imagens, resumos de 
forma rápida e atraente. O papel do professor – o papel principal – é 

ajudar o aluno a interpretar esses dados, a relacioná-los, a contextualizá-

los.  
 

Portanto, ensinar e aprender requerem, no mundo contemporâneo, muito mais 

flexibilidade no espaço e no tempo, visto que uma das dificuldades atuais é conciliar a 

extensão da informação e a variedade das fontes de acesso com sua real compreensão dos 

espaços educativos formais.  Existem informações em excesso, mas dificuldades maiores 

em escolher as mais significativas para integrá-las à realidade da vida. 
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Cabe ao professor ajudar os alunos a construir um referencial rico de 

conhecimentos, o qual proporcione caminhos direcionados a práticas que se afastem dos 

paradigmas convencionais de ensino, os quais distanciam docentes e discentes.  Isso, 

porque o processo de mudança paradigmática atinge todas as instituições, especialmente, as 

universidades. O advento de tais modificações exige dos docentes uma aprendizagem 

constante, preparando-se para aprender ao longo da vida, ao intervir, adaptar-se e criar 

novos cenários. 

Nesse processo, as práticas pedagógicas acadêmicas ampliam-se na sociedade 

planetária, e o professor deve estar preparado para lidar com uma nova categoria do 

conhecimento, a digital, que engendra o uso de novos equipamentos, racionalidades e 

estímulos perceptivos. Sua rápida expansão e multiplicação, em novos produtos e novas 

áreas do saber, induz os educadores a explorar as especificidades dos mais inovadores 

meios em que as informações são disponibilizadas (imagens, textos, vídeos, sons etc.), a 

fim de oferecer melhores condições de ensino e aprendizagem para os novos tempos. 

 

Perspectivas e desafios 

Por que é tão desafiante a tarefa do educador universitário? Porque sua atividade 

não se restringe à prática pedagógica em sala de aula, nem aos procedimentos didáticos e 

metodológicos utilizados para interagir com os alunos. Trata-se de um trabalho que se 

organiza em vários tempos e espaços, os quais possibilitam organizar e preparar as ações, 

negociar com as circunstâncias, planejar as aulas, avaliá-las, redimensioná-las e pensar em 

novas estruturas  e estratégias.  

A atuação do professor baseia-se na formação e na transformação simultânea dos 

sujeitos e de seus entornos. Não basta o docente adotar as tecnologias como uma ferramenta 

de ensino, com o propósito de ministrar aulas cada vez mais interessantes e ilustradas por 

exposições multimídia, o que importa é “mudar o paradigma educacional e concentrar-se na 

criação, na gestão e na regulação de situações de aprendizagem” (PERRENOUD, 2000, 

p.139). 

Conforme esse autor, hoje, não se pode pensar numa pedagogia sem estar consciente 

das transformações submetidas pela informática em relação às práticas de leitura e escrita. 

Da mesma forma, o educador que se preocupa com a aplicação dos saberes à vida para além 

da universidade, necessita adquirir um domínio básico das novas tecnologias, a fim de 
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evitar o fracasso acadêmico e a exclusão social. Assim, aprender tornou-se mais relevante 

do que ensinar, e o papel do docente é o de fazer aprender.  

Com o uso das novas tecnologias, é possível reforçar a contribuição dos trabalhos 

didáticos, porque elas permitem criar situações de aprendizagem ricas, complexas e 

diversificadas, uma vez que a informação e a dimensão interativa são assumidas pela 

comunidade aprendente. Como ponto de partida, os dados obtidos nessas ferramentas 

podem transformar-se em conhecimento para a vida, desde que o  professor os utilize como 

estímulo para o aluno ter autonomia na construção e reconstrução do conhecimento 

mediante interações com o meio social. Conforme Setton (2011, p.90): 

A tecnologia não é um ator separado da sociedade e da cultura. Ao 
contrário, as técnicas são imaginadas, fabricadas e reinterpretadas durante 

o seu uso pelos homens, como é o próprio uso intensivo de ferramentas 

que constituem a humanidade enquanto tal. O mundo humano é, ao 

mesmo tempo, técnico e cultural. As tecnologias são produtos de uma 
cultura e de uma sociedade; a separação entre elas é apenas conceitual. 

Nesse sentido, as novas tecnologias estão presentes nas atividades práticas do 

mundo do trabalho e tornam-se vetores de experiências do cotidiano. Além do mais, as 

ações midiáticas carregam consigo uma dimensão socializadora, ao promoverem uma rede 

social complexa e não somente tecnológica. Para Setton (2011, p.91), “a cibercultura vai se 

caracterizar pela formação de uma sociedade estruturada através de uma conectividade 

telemática generalizada, ampliando o potencial comunicativo [...], bem como fomentando 

agregações sociais”. 

Essa afirmativa parte do posicionamento de Pierre Lévy (2002), quando este refere 

que os sistemas educativos sofrem influência do ciberespaço quanto à quantidade, 

diversidade e velocidade de evolução dos saberes. Nesse espaço, os professores aprendem 

ao mesmo tempo em que os alunos atualizam seus conhecimentos e suas competências. 

Assim, a principal função do docente não pode ser mais a de multiplicador de saberes que, 

na contemporaneidade, é realizada de modo mais eficaz por outros meios. “A competência 

do professor deve se deslocar no sentido de incentivar a aprendizagem e o pensamento” 

(SETTON, 2011, p.103).  

Sua atividade será centrada no acompanhamento e na gestão das 
aprendizagens; do incitamento à troca de saberes, à mediação relacional e 

simbólica, a pilotagem personalizada dos percursos de aprendizagem. A 

proposta é um aprendizado contínuo (IDEM, ibidem). 
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Tal aprendizado será permanente e poderá ser personalizado, na medida em que 

educandos e educadores passem a dirigi-lo de forma cooperativa e coletiva no centro de 

comunidades virtuais que facilitam a desregulamentação das estratégias de produção de 

conhecimentos hierarquizados, ao desenvolverem um gerenciamento dinâmico das 

competências e habilidade em tempo real. Com isso, os processos sociais midiáticos 

atualizam a nova relação com os diferentes tipos de saberes. 

Partindo das ideias e discussões dos autores já apresentados, os professores 

necessitam desenvolver a cultura virtual numa abordagem que contemple sujeitos criativos 

em potencial. E a questão das novas tecnologias de informação e comunicação transformou-

se em um assunto para educadores.  

Associar a prática pedagógica à crítica facilita a formação dos futuros profissionais e 

de um desempenho no sentido de uma educação integral, ou seja, mais completa. 

Consequentemente, torna-se imprescindível analisar o processo educativo atual, sobretudo, 

quanto à socialização das novas gerações, fazendo-as capazes de construir identidades 

sociais e culturais, produtoras de referências e de valores humanizantes.  

Então, a perspectiva é a de criação de universidades onde o aprendizado seja 

reflexivo, crítico e criativo. Com base nas experiências pessoais dos acadêmicos, o 

educador poderá priorizar as trocas, que propiciam o autoconhecimento e o conhecimento 

coletivo, de modo que cada um desenvolva suas próprias competências, e a coletividade 

produza o conhecimento do conhecimento (MORIN, 2000). 

Dessa maneira, é possível refletir sobre a articulação entre educação e tecnologia, 

uma vez que o sistema educativo está em permanente estado de transformação, de modo 

especial, nos últimos anos. Sendo assim, compete ressaltar que as estratégias de 

aprendizagem e ensino precisam adaptar-se à nova realidade, já que os mecanismos de 

transmissão e os agentes transmissores não são mais os mesmos, nem as oportunidades e os 

espaços. Logo, os educadores farão a transição nas formas de lidar com o conhecimento e a 

informação nos meios educativos, especialmente, nos acadêmicos.   

 

Procedimentos Metodológicos 

Do ponto de vista metodológico, o primeiro passo foi organizar o projeto e 

apresentá-lo para as turmas. Após aceitação do trabalho, os alunos foram divididos em 

grupos de seis elementos cada um, os quais pesquisaram e mapearam os movimentos 
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artístico-culturais da cidade. As áreas e formas de expressão de arte local foram escolhidas 

pelos próprios grupos. 

Com relação aos objetivos, buscou-se despertar no acadêmico o entendimento do 

papel do profissional de Relações Públicas, enquanto uma função estratégica ligada à 

divulgação dos produtos e serviços de uma comunidade, bem como uma função 

aproximativa, diferenciada no contexto das manifestações populares; examinar a 

aplicabilidade - correlação dos conteúdos abordados durante o semestre; produzir um 

registro fotográfico dos movimentos artístico-culturais da cidade carentes de divulgação; 

identificar, nas imagens captadas, a significação das mensagens e os efeitos produzidos nos 

sujeitos; mapear as áreas mais consolidadas em seu tempo histórico na cidade, tais como: 

artes visuais, arte primitiva, escultura, literatura, música, cinema, artes performáticas, arte 

popular, folclore etc. E potencializar a cultura regional e/ou local através de ações 

comunicativas dirigidas pelas Relações Públicas. 

Para a consecução dos objetivos, os alunos pesquisaram e retrataram os seguintes 

movimentos de arte: Patrimônio Histórico da Cidade; Comunicação e Cultura Regional 

(esculturas em madeira do artista plástico Rossini); Cultura Regional - dança tradicionalista 

gaúcha (invernadas); Cemitérios da Região; Laçador (monumento histórico); Praça 15; 

Dança Clássica; Porto de São Borja; Movimentos Tradicionalistas (farrapos, desfiles 

temáticos, cultura vivenciada nos piquetes); e Artesanato Favos do Sul. 

 

Os trabalhos realizados pelos alunos das disciplinas de Comunicação e Arte e 

Comunicação e Semiótica 

Em 29 de novembro, às 9 horas da manhã, dois representantes de cada grupo,  

procederam à montagem da mostra. Nesse mesmo dia, às 19 horas, com a presença dos 

alunos do Curso de Relações Públicas, professores, coordenadores, convidados e 

autoridades locais, foi realizada a abertura da exposição. Abaixo, encontram-se algumas 

fotografias dos movimentos analisados pelos alunos: Comunicação e cultura regional 

(Esculturas em madeira do artista plástico Rossini); Cemitérios da região e Danças 

tradicionalistas gaúchas.  Além, da exposição, o evento contou com a participação de uma 

banda musical “The Ruivo’s”, formada pelos acadêmicos do curso que apresentaram 

diversos números de música popular brasileira.  
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Essas atividades de valorização da cultura regional e local serviram para demonstrar 

que as práticas culturais no município devem ser incentivadas, cultivadas, valorizadas e 

socializadas, pois, com a mostra, diversas manifestações artísticas tiveram mais 

visibilidade, conhecimento e divulgação, a partir da experiência prática dos acadêmicos em 

ações integradas. 

Sendo assim, com o objetivo de manter o registro dos trabalhos realizados, foram 

gravadas as imagens captadas pelos grupos em um CD, bem como foi feito o 

armazenamento dos materiais utilizados nos dias da mostra. Em suma, considerou-se que o 

evento foi muito positivo, visto que, além da motivação dos acadêmicos, possibilitou a 

integração com a sociedade local, assim como favoreceu uma maior difusão do Curso e da 

Universidade. 
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Considerações Finais 

No presente artigo, buscou-se analisar e discutir formas diferenciadas de 

aprendizagem no ensino superior, a partir da articulação entre teoria e prática. Nos 

referenciais teóricos utilizados, percebe-se a contribuição de diferentes autores para que se 

processem mudanças significativas na área educacional, sobretudo, em nível universitário. 

Nesse contexto, evidenciou-se a relevância do trabalho interdisciplinar com a 

adoção das novas tecnologias da informação e comunicação, sendo fundamental a inserção 

do sistema educativo na sociedade planetária em que se vive na contemporaneidade. 

Consequentemente, a educação não pode estar à margem dos avanços tecnológicos que 

perpassam os diferentes grupos sociais, necessitando repensar a sua lógica, a fim de 

acompanhar a velocidade com que as transformações se realizam.   

Sendo assim, o processo educacional necessita adotar o agir comunicativo como 

estratégia de formação de profissionais autônomos, críticos e criativos, tornando-se capaz 

de utilizar a complexidade da comunicação para atuar de forma local e regional, com 

reflexos globais. Foi por essa razão que se executou o projeto integrador de disciplinas, 

cujos resultados demonstraram a importância de vincular experiências práticas a teorias 

estudadas nos bancos acadêmicos. 

A partir da realidade vivenciada pela sociedade, os cursos universitários precisam 

adaptar-se ao novo paradigma do conhecimento, promovendo mudanças nas suas 
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metodologias, ritmos e modos de produzir e divulgar o saber. Ao incorporar novas 

tecnologias e diferentes formas de aprender, o ensino superior assume um posicionamento 

de crítica e compromisso que envolve todos os sujeitos da comunidade acadêmica num 

processo participativo. No entanto, participar de uma dinâmica de transformações não 

consiste em tarefa fácil, mas urgente, numa instituição cuja proposta é construir 

conhecimentos atualizados e contextualizados. Por esse motivo, a universidade carece 

permanentemente desafiar a si própria e aos seus membros.  

Essa é razão principal deste artigo, que expôs um trabalho inovador, levado a efeito 

por alunos e professores do curso de Relações Públicas - ênfase em Produção Cultural. Os 

objetivos alcançados comprovaram a pertinência desse tipo de prática. 
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