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RESUMO 

 

Esta tese tem por objetivo apresentar um estudo referente à formação dos professores 

de ensino superior, que ministram aulas no curso de Publicidade e Propaganda de 

uma instituição de ensino superior na cidade de São Paulo, identificar quais 

metodologias de ensino utilizam e se elas são recomendadas pelo Projeto Político 

Pedagógico. Para tanto, foi feita uma pesquisa qualitativa com professores que 

ministram aulas na área de criação e de marketing, divididos não só pela linha de 

formação dos alunos, mas também pelo período em que ingressaram como 

professores no curso. Pelas respostas obtidas, foi possível verificar que os 

educadores têm formação docente em diferentes cursos, inclusive em Comunicação 

Social, desconhecendo as metodologias ativas e se utilizando em sala de aula de 

estratégias de ensino semelhantes àquelas que aprenderam enquanto alunos ou 

desenvolveram alguma forma própria de transmitir conhecimentos. Apresentam 

alguma confusão com o “aprender a ensinar para ensinar a aprender”, acreditando ser 

uma questão de aprender conteúdos, e não como ensinar para então ensinar os 

alunos a aprenderem. 

Palavras-chaves: Aprender. Ensinar. Formação docente. Metodologias ativas. Curso 

de Publicidade e Propaganda. 
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ABSTRACT 

This thesis aims at presenting a study concerning the degree of college teachers who 

teaches students from the Advertising and Marketing course at an educational 

institution in São Paulo and identifying which teaching methodologies they use in their 

classes and if the Political and Educational Project recommend these. For this 

purpose, we carried out a qualitative research with educators who teach creative and 

marketing disciplines, divided not only by students’ degree but also considering the 

period in which such teachers started giving the course. From the responses obtained, 

we could verify that educators have a degree in different areas, including Social 

Communication, they are unfamiliar with active methodologies, and either they use 

methodologies similar to the ones they learned as students or they developed another 

way of conveying knowledge. They show some confusion concerning the expression 

“learn to teach to teach to learn,” and they believe it is a matter of learning contents, 

and not learn to teach so that they can teach students to learn. 

Keywords: Learn. Teach. Teacher formation. Active methodologies. Advertising and 

Marketing Course. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho pretende fazer um levantamento das estratégias, 

percebidas e declaradas, de ensino e aprendizagem utilizadas por professores do 

curso de Publicidade e Propaganda, o qual teve seu início em 1992, em uma 

instituição de ensino superior privada, localizada na cidade de São Paulo, que conta 

atualmente com 44 cursos, onde estão distribuídos aproximadamente 32.000 alunos 

e que teve sua fundação como Universidade em 1952 e, relacioná-las àquelas 

propostas no Projeto Político Pedagógico vigente em 2017, ou seja, as Metodologias 

Ativas. Pretende, também, refletir sobre o uso dessas estratégias de ensino 

percebidas, verificar o quanto se aplicam à formação acadêmica e não acadêmica dos 

professores pesquisados e entender como são utilizadas. Busca, ainda, verificar, 

como e por quê esses professores decidiram se dedicar à docência e como foi a 

experiência nessa área no início de suas carreiras. 

A abordagem de minha tese, e seu objetivo principal, terá como pressuposto o 

desconhecimento, por parte dos professores, de estratégias metodológicas e o 

despreparo inicial para exercer a atividade como docente do ensino superior, 

especificamente do curso de Publicidade e Propaganda, visto que sua introdução na 

área acadêmica se dá por convite ou por ter conhecimento do mercado publicitário. 

Muitas vezes, a atividade é encarada por eles como algo complementar, não como 

uma atividade profissional, principalmente no início da carreira docente, em que “ser 

professor” pode ser um complemento salarial ou uma fase de transição do mercado 

publicitário para a atividade docente. 

Como desenvolvimento inicial, partirei de minha própria experiência como 

docente e buscarei vínculos com metodologias de ensino e aprendizagem para focar, 

final e principalmente, nas metodologias ativas, uma vez que elas, de forma não 

planejada, mas consequencial para o momento, foram as metodologias por mim 

empregadas. Essa escolha é também devida ao fato de esta ser a metodologia de 

ensino apontada no atual Projeto Pedagógico do curso a ser pesquisado como aquela 

que deve ser utilizada por seus docentes. Acredito que minha história como professor 

possa ser emblemática, visto que comecei a dar aulas em 1988, na pós-graduação, 

em um curso de Especialização em Marketing e Comunicação, na época em que 
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trabalhava como profissional de mídia em uma agência de publicidade. Na ocasião, o 

diretor da agência que ministrava a disciplina ficou impossibilitado e me indicou para 

substitui-lo. Eu tinha bons conhecimentos práticos, porém basicamente quase 

nenhum conhecimento teórico na área e, principalmente, em função de minha 

formação acadêmica (que é em Psicologia), minhas leituras sobre teorias da 

comunicação eram praticamente nulas. 

Naquela época, a formação dos profissionais de mercado acontecia na prática, 

nas próprias agências. Os cursos de publicidade e propaganda em nível superior 

começavam a se proliferar, ganhando mais força na década seguinte, isto é, no início 

dos anos 1990. Pouco tempo depois, fui dar aulas em outra instituição de ensino 

superior, na graduação, e fui responsável pela proposição e pela implantação do 

Plano de Ensino para as disciplinas de Mídia, projeto que foi desenvolvido a partir de 

meu conhecimento prático do mercado publicitário, especificamente nessa área 

profissional. Essas aulas, provavelmente, agradavam os alunos, porque ficavam 

bastante atentos, suas produções e avaliações de conhecimento alcançavam bons 

resultados e sua comunicação a respeito do tema era muito boa. Como 

reconhecimento, fui diversas vezes convidado a ser paraninfo de turmas ou fui o 

professor homenageado. 

Na época, minha concepção de ensino-aprendizado era de que as instituições 

de ensino deveriam contar com vários professores que conhecessem na prática aquilo 

que ensinariam, o que acredito era a lógica do mercado no momento (e com certeza 

a minha própria). No entanto, naquela época, eu ainda não relacionava isso com 

metodologias ativas, até mesmo por desconhecimento dessas estratégias de ensino. 

Por isso, tinha visão negativa em relação a doutores e mestres que tinham 

simplesmente uma visão teórica sobre os temas e utilizavam como estratégia de 

ensino a forma tradicional, ou seja, a exposição, que pressupunha a memorização do 

conteúdo. Afinal, do meu ponto de vista, estávamos preparando os alunos para o 

mercado de trabalho, e não para serem professores e/ou teóricos, mesmo porque, de 

forma coerente com minha visão, para que esses alunos viessem a ser professores, 

deveriam ter antes experiência e ampla visão prática daquilo que ensinariam 

teoricamente em sala de aula. 
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Pode-se dizer que, naquele momento, aqueles eram os pontos nos quais eu 

realmente acreditava e os quais praticava. Considerando o exposto por Vaillant e 

Marcelo, esses aspectos inerentes à minha visão de docência marcaram meu estilo 

de ensino: 

As crenças estão subjacentes a todo tipo e conhecimento, tanto 
conceitual quanto procedimental, e são muito difíceis de modificar. 
Elas marcam o estilo de ensino de cada docente que surge dos 
conhecimentos implícitos e explícitos que ele tem sobre o processo de 
ensino e aprendizagem. A socialização do futuro docente resulta de 
um grupo de fatores entre os quais a experiência escolar da primeira 
infância, o ascendente de seus companheiros, a influência de seus 
avaliadores (diretores e supervisores), o peso dos agentes 
socializadores não profissionais (amigos e familiares), a importância 
da subcultura dos docentes e da estrutura burocrática da escola. 
(VAILLANT; MARCELO, 2012, p. 53). 

A maneira como ensinava correspondia, em parte, à forma como aprendi nas 

“agências escolas” – na prática, ao estilo de ensino que me adaptei, ou seja, falar e 

praticar sobre aquilo que conhecia e que vivenciava em meu dia a dia; aplicar minha 

experiência sobre o conteúdo programático; contar histórias reais da propaganda e 

dos clientes em sua relação com a agência e os veículos de comunicação, ou seja, 

através da exposição de cases; dar vários exercícios nos quais os discentes 

solucionavam problemas reais propostos; solicitar a eles que pesquisassem matérias 

veiculadas em jornal especializado na área para serem discutidas em sala de aula; 

contar, semanalmente, novidades sobre o que acontecia nas agências; dar dicas de 

onde encontrar publicitários para que fizessem suas próprias redes de 

relacionamento, muito importante naquele período para ingressar no mercado de 

trabalho. Minha única referência de métodos de ensino e práticas em sala de aula 

estava relacionada às vivências de minha própria formação superior e, embora de 

uma forma não planejada, usava muitas dessas técnicas de meu período de 

faculdade. Para a avaliação dos alunos, seguia o modelo da instituição, que consistia 

em provas dissertativas ou testes de múltipla escolha. 

Conforme Pérez Gómez (2001, p. 192): 

A formação do pensamento prático do futuro docente deve-se 
desenvolver mediante um processo conflitante de reconstrução do 
conhecimento pedagógico, intuitivo, vulgar e empírico que o prático 
adquiriu ao longo de sua prolongada permanência como estudante na 
instituição escolar, dentro do sistema educacional. 



16 

 

O questionamento apresentado por Mizukami (2004, p. 33), no resumo de seu 

artigo intitulado “Aprendizagem da docência: algumas contribuições de L. S. 

Shulman”, faz total sentido para mim agora quando aplicado àquele momento: 

O que os professores precisam saber para poderem ensinar e para 
que seu ensino possa conduzir as aprendizagens dos alunos? Como 
os professores aprendem a ensinar? Como professores constroem 
conhecimentos sobre o ensino? 

Esses eram os questionamentos que me atormentavam. Na época, não 

conhecia as teorias da base do conhecimento de Shulman, embora elas fossem de 

1986/1987. No entanto, as conhecesse, provavelmente entenderia que as praticava 

de alguma forma. Afinal, segundo o autor, conforme descrito por Mizukami (2004): 

[...] a base do conhecimento se refere a um repertório profissional que 
contem categorias de conhecimento que subjazem à compreensão 
que o professor necessita para promover aprendizagem dos alunos 
[...] Shulman (1987) explicita várias categorias dessa base de 
conhecimento (conhecimento de conteúdo específico, conhecimento 
pedagógico geral, conhecimento do currículo, conhecimento 
pedagógico do conteúdo, conhecimento dos alunos e de suas 
características, conhecimento dos contextos educacionais, 
conhecimento dos fins, propósitos e valores educacionais). 

Conhecia bem o projeto pedagógico, com cuja elaboração colaborei, tinha 

conhecimento pedagógico específico do conteúdo, conhecimento dos fins, propósitos 

e valores educacionais. Da mesma forma, minhas aulas iam ao encontro do que 

pregou Masetto, por estarem relacionadas às experiências vividas no meu cotidiano e 

serem do interesse do que viria a ser o cotidiano daqueles alunos: 

Quando falamos “VIVENCIA” queremos dizer “VIDA” e vida traz 
consigo uma conotação de “REALIDADE”. Então, quando falamos de 
sala de aula como “vivencia” estamos querendo destacar a 
fundamentalidade de seu caráter de integração com a “realidade”. A 
Sala de Aula como espaço que permita, favoreça, e estimule a 
presença, a discussão, o estudo, a pesquisa, o debate e o 
enfrentamento de tudo o que constitui o ser, a existência, as 
evoluções, as transformações, o dinamismo, e a força do mundo, do 
homem, dos grupos humanos, da sociedade humana, existindo numa 
realidade localizada geográfica e temporalmente, participando de um 

processo histórico em momento. (MASETTO, 1992, p. 70). 

Desisti da docência durante alguns anos, não por estar em conflito com ela ou 

comigo mesmo, mas sim por uma questão relacionada à disponibilidade de tempo. Na 

realidade, essa foi uma decisão bem difícil de ser tomada, porém me mantive atuando 
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como profissional do mercado, na mesma área, de mídia, mas não mais em agência 

de publicidade, e sim em veículo de comunicação (jornal impresso). Mesmo assim, e 

talvez pela experiência e domínio do mercado, fui novamente chamado à trajetória da 

vida acadêmica, agora como coordenador geral do Curso de Comunicação Social, 

acumulando a coordenação específica da habilitação Publicidade e Propaganda, 

embora ainda sem titulação em nível de pós-graduação. É importante assinalar que a 

interlocução entre ambas as atuações (mercado e coordenação de curso superior) 

provocou a expansão de meus conhecimentos e, consequentemente, da aplicação de 

mudanças e renovações em ambas as frentes. 

Esse desafio foi ainda maior devido ao fato de que, em um processo de 

assimilação de conhecimento do que é ser coordenador geral e coordenador de uma 

das habilitações, aquela instituição de ensino superior estava iniciando suas 

atividades, ou seja, os cursos estavam em implantação e ainda seriam avaliados e 

reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Após alguns anos de 

dedicação intensiva às atividades e devido às crescentes exigências da área 

acadêmica, decidi me dedicar integralmente a ela, me desligando, de maneira formal, 

do mercado, embora informalmente permaneci nele, dando consultoria para clientes 

de agências para as quais passei a prestar serviços. E foi assim que ingressei no 

mestrado, para me preparar melhor e ser um mestre com conhecimentos práticos, o 

que, do meu ponto de vista, seria um diferencial. Passei a enxergar a vida acadêmica 

como algo mais profissional. Talvez, durante um bom tempo tenha vivido, sem saber, 

o dilema apontado por Villegas-Reimers (2003), citados por Louzano e Moriconi 

(2014): “[...] se há debatido la oposición de otras dos visiones de la docência: como 

uma profesión e solamente como um trabajo o una ocupación". 

Entendo que haja discrepâncias entre as propostas de formação inicial e de 

preparação para professores de terceiro grau. Do ponto de vista do educando, tratam-

se de momentos de maturidade, conhecimento e situações de formação diferentes 

(escolar básico e universitário específico), portanto, de perfis de alunos extremamente 

distintos (idades, propósitos etc.). Do ponto de vista da formação inicial, os artigos e 

as ideias subjacentes foram elaborados tendo em vista futuros pedagogos, ou seja, 

professores que lidariam com crianças. No caso da formação de docentes de 

graduação, com necessidade de direcionamento e de dinâmicas específicas para a 
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área de atuação do aluno, que busca um futuro profissional, devem ser preparados 

professores para trabalhar o ato de ensinar e aprender ou aprender a ensinar pessoas 

que estão em um estágio mais avançado de suas vidas, com expectativas, anseios, 

necessidade de conhecimento que os coloque em uma posição de destaque ou no 

mínimo de igualdade com outras pessoas que disputarão vagas no mercado de 

trabalho. Parece, portanto, que o conhecimento prático daquilo que se ensina deva 

ser uma consequência daquilo que se faz, até porque o que é feito pode ter várias 

consequências ou variáveis. Não cabe ao professor, referendando especificamente o 

curso de Publicidade e Propaganda, apresentar uma única proposta ou resolução de 

problemas de comunicação, desde que mantido os valores e os preceitos éticos, mas 

sim mostrar um leque de opções. Isso significa que, se existirem diferentes 

possibilidades de se chegar ao resultado, todas devem ser exibidas, discutidas, 

refletidas, e não apenas a opção preferencial do professor. Isso pressupõe 

conhecimento daquilo que se ensina. 

Acredito que valha a pena aqui fazer uma consideração sobre o que venha a 

ser ensinar. De acordo com Anastasiou (2006, p. 12-13): 

Um dos elementos básicos da discussão da ação docente refere-se 
ao ensinar, ao aprender e ao apreender. Essas ações são muitas 
vezes consideradas e executadas como ações disjuntas, ouvindo-se 
até de professores afirmações do tipo ‘eu ensinei, o aluno é que não 
aprendeu’. [...] A compreensão do que seja ensinar é um elemento 
fundamental nesse processo. O verbo ensinar, do latim insignare, 
significa marcar com um sinal, que deveria ser de vida, busca e 
despertar para o conhecimento. Na realidade da sala de aula, pode 
ocorrer a compreensão, ou não, do conteúdo pretendido, a adesão, ou 
não, a formas de pensamento mais evoluídas, a mobilização, ou não, 
para outras ações de estudo e de aprendizagem. 

Em minha trajetória, o mestrado aprofundou questões teóricas, e, dessa forma, 

se estabeleceu em mim um sentimento conflitante ao perceber um afastamento do 

conhecimento prático, em um universo de mudanças tão rápidas, principalmente em 

relação aos paradigmas da comunicação, e cada vez mais fazendo parte daqueles 

que eu considerava os “outros”, os que dominavam o conhecimento teórico e longe 

das dinâmicas de mercado. Para fugir dessa tendência e tentando me manter 

atualizado em relação aos acontecimentos e às mudanças da realidade profissional, 

fiz cursos de atualização, permaneci atuando como consultor de mídia para agências 

de comunicação de forma simultânea ao mundo acadêmico. 
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Há, aqui, duas vertentes dessa situação: por um lado, a atualização para estar 

up-to-date com o mercado, e, por outro, a manutenção da prática para poder aplicá-

la ao ensino; é um aprender para apreender. Por estar envolvido com uma instituição 

de ensino superior e, durante algum tempo, fazer parte de seu Núcleo Docente 

Estruturante, participei também da elaboração de seu novo projeto pedagógico e, 

consequentemente, de sua estrutura curricular. 

De acordo com Sacristán (2000, p. 201), 

O valor de qualquer currículo, de toda proposta de mudança para a 
prática educativa, se comprova na realidade na qual se realiza, na 
forma como se concretiza em situações reais. O currículo na ação é a 
última expressão de seu valor, pois, enfim, é na prática que todo 
projeto, toda ideia, toda intenção, se faz realidade de uma forma ou 
outra; se manifesta, adquire significação e valor, independentemente 
de declarações e propósitos de partida. Às vezes, também, à margem 
das intenções, a prática reflete pressupostos e valores muito diversos. 
O currículo, ao se expressar através de uma práxis, adquire significado 
definitivo para os alunos e para os professores nas atividades que uns 
e outros realizam e será na realidade aquilo que essa depuração 
permite que seja. 

Analisando, então, o Projeto Pedagógico do Curso de Publicidade e 

Propaganda objeto deste trabalho, cuja abordagem, bem como histórico, análises e 

evolução estão presentes no segundo capítulo desta tese, consta como parte das 

diretrizes de seu projeto de educação, que: 

[...] trabalha-se a partir dos quatro pilares da educação desenvolvidos 
por Jacques Delors e sua equipe e divulgados pelo relatório da 
Comissão Internacional para a Educação no Século XXI para a 
UNESCO (1996): aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 
conviver e aprender a ser. Assim, as práticas de ensino desenvolvidas 
pelos docentes devem considerar as metodologias de ensino ativas 
que promovam o desenvolvimento de competências e habilidades 
requeridas na formação integral do educando e na sua formação para 
o trabalho, nas diversas carreiras de nível superior. (2014, p. 30-31). 

Definições do que venham a ser as metodologias ativas serão apresentadas 

posteriormente, no capítulo dois desta tese. O objetivo neste momento é apenas 

apresentar aspectos que constam do projeto político pedagógico do curso. 

Continuando, o referido projeto ainda propõe que: 

A partir dessa abordagem de caráter interacionista, o curso incentiva 
o protagonismo estudantil no processo de ensino-aprendizagem. O 
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que se propõe ao aluno, inclusive no âmbito das DCNs (Diretrizes 
Curriculares Nacionais) é que seja ativo no desenvolvimento das 
habilidades, competências e atitudes que o conteúdo demanda. As 
metodologias de ensino devem favorecer esse protagonismo, 
utilizando-se de técnicas consideradas ativas, como pesquisa, 
resolução de problemas, estudos de caso, entre outras que poderão 
ser desenvolvidas. Essa abordagem pedagógica cria condições para 
o desenvolvimento da capacidade do aluno de “aprender a aprender”, 
incentivando-o à busca de informação e da formação continuada 
exigida para a sua atuação na sociedade. (2014, p. 30). 

Dessa forma voltamos à questão da metodologia de ensino, minha metodologia 

e a questão de ensinar a aprender e de aprender a ensinar, aspectos que serão 

discutidos com a profundidade pertinente no capítulo três desta tese de doutorado, 

assim como as metodologias ativas. As questões metodológicas devem ser 

adequadas aos conteúdos, ao momento e ao perfil docente e discente. Assim, mantive 

a aplicação da vivência e a simulação da prática como sistema metodológico principal 

por meio de estudos de caso; da aprendizagem baseada em problemas; e, ainda, de 

aulas expositivas dialogadas, sem refutar a teoria que, para mim, tomou outro 

contorno valorativo, diferente daquele do professor de meu início de jornada como 

docente. Em meu amadurecimento docente e como profissional, fiz uso de práticas 

reflexivas em e sobre a ação de ensino e aprendizagem. Para Schön (1998 apud 

VAILLAND; MARCELO, 2012, p, 57-58): 

Somente através das práticas reflexivas pode-se ter acesso a certos 
tipos de conhecimento, como o conhecimento tácito, produto da 
experiência acumulada nas atividades profissionais e da qual o 
docente não é de todo consciente. Esse conhecimento tácito está 
implícito nos padrões de atuação, por isso é difícil de expressar, 
somente é acessível através da reflexão em e sobre a ação. Não se 
trata de conhecimento deduzido das disciplinas científica nem tem a 
mesma estrutura, mas está plenamente organizado. Trata-se de 
esquemas do pensamento ou teorias pessoais implícitas à ação. 
Esses conhecimentos práticos descobrem-se através da reflexão em 
e sobre a ação, que enriquecem as comunicações entre a teoria e a 
prática. Trata-se de um conhecimento epistemologicamente distinto ao 
técnico instrumental, acessível, permite a capacidade de melhorar 
através da reflexão. 

Os conhecimentos teóricos de Shulman, ou de Dewey, que eu ainda não 

conhecia mas de alguma forma aplicava, foram resgatados pela academia, e, 

atualmente, a metodologia denominada ativa ou o uso de práticas que levem o aluno 

ao fazer têm sido estimuladas e fazem parte constantemente das “academias de 

professores” ou do treinamento e da preparação de professores do ensino superior. 



21 

 

Acredito que possa me utilizar de uma citação que expressa de forma sintética aquilo 

que reflete meu pensamento sobre a questão. Ao abordar o tema "Em que consiste o 

ensino exemplar?", Lowman diz: 

Além de um sólido domínio da matéria, o ensino universitário de 
qualidade parece ser uma tarefa complexa, que requer a competência 
de se comunicar bem com os estudantes, em grandes ou pequenos 
grupos, em situações formais ou informais, e relacionar-se com eles 
como pessoas, de maneira que eles sintam como positivas e 
motivadoras. O ensino universitário exemplar deve engendrar um 
aprendizado ativo não somente dos fatos básicos, teorias e métodos, 
mas também das relações entre os diferentes ramos do conhecimento. 
Deve promover o pensamento, as habilidades de comunicação e de 
resolução de problemas, características de uma pessoa educada. 

(LOWMAN, 2004, p. 22). 

Por mais que o perfil dos alunos, ao longo desses 30 anos como professor, 

tenha mudado e as expectativas por parte deles possam ser diferentes; que a 

diferença de faixa etária, com o passar do tempo tenha se tornado maior; e que as 

características do alunado atual do curso de Publicidade e Propaganda, até em 

decorrência do aparato tecnológico e um pretenso desconhecimento por parte dos 

professores de suas funcionalidades, tenha mudado, continuo acreditando na lógica 

de que é necessário, por parte do professor, aprender a ensinar para poder ensinar a 

aprender. Isso diminui a diferença, reduz as descrenças e faz dos alunos participantes 

de forma ativa das aulas, dando a eles uma maior possibilidade de aprendizado e de 

protagonismo. De acordo com Andrade Pinto (2008), no que pese estar se referindo 

ao Ensino Fundamental, pelo tema em si, que é aplicado também ao ensino superior, 

uma vez que o assunto aborda tecnologia e mídia: 

Outro aspecto ainda a ser considerado, que difere a escolha dos meios 
de comunicação de massa, refere-se à dimensão de tempo. Na mídia, 
as informações veiculadas seguem a lógica da circulação de 
mercadorias no sistema capitalista. Assim como os demais produtos, 
as informações circulam, cada vez mais, para serem rapidamente 
consumidas, descartadas e substituídas por outras. Daí a crítica de 
vários segmentos da opinião pública em relação à escola que não 
consegue acompanhar essa velocidade da sociedade midiática. A 
escola não acompanha e nem deve acompanhar essa velocidade. O 
tempo da escola é outro. O tempo da escola deve ser o tempo da 
análise e da reflexão: o tempo da formação humana, que é perene, ao 
contrário da formatação para a empregabilidade dos dias atuais. 
(ANDRADE PINTO, 2008, p. 100-101). 
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Tendo todos esses aspectos abordados em mente, buscarei discutir como se 

dá a formação do professor, seu desenvolvimento profissional e a forma como 

desenvolve suas aulas. Essa discussão será aprofundada no capítulo três, cujo 

problema de pesquisa levantado será dividido em três pontos principais: a prática 

acadêmica e não acadêmica dos professores do curso de Publicidade e Propaganda 

da instituição de ensino pesquisada, nas duas linhas de formação propostas – 

marketing e criação; a metodologia utilizada por esses professores e o 

estabelecimento ou não de alguma relação entre a prática acadêmica e a não 

acadêmica; e o conhecimento das metodologias ativas. 

Para responder a esses questionamentos, que têm como objetivo a análise do 

conhecimento das práticas de ensino e como foram adquiridas e começaram a ser 

aplicadas às estratégias dos professores, considerando que a maioria dos docentes 

não tem formação para a prática acadêmica, como pôde ser observado em 

mapeamento preliminar para a seleção dos docentes que participarão da pesquisa, 

foi desenvolvido um estudo de caso, em que foram entrevistados professores atuantes 

em apenas uma ou em ambas as linhas de formação. Além disso, foi feita uma análise 

do cartão de horário desses professores, a partir do início do ano de 2013 até o 

término do ano de 2017. Como o curso é semestral, esse período abrangerá um ciclo 

inteiro do curso, que tem a duração mínima de quatro anos, ou oito semestres. 

Como nesse período de tempo houve alteração na estrutura curricular, foram 

avaliadas também as duas estruturas curriculares existentes no período, tendo em 

vista as substituições e as inclusões de disciplinas, uma vez que isso poderia significar 

influência na atribuição de aulas. Não se pretendeu avaliar simplesmente o aumento 

ou a redução de carga horária atribuída ao docente, mas a aderência ou não às 

disciplinas e o reflexo disso nas estratégias e nas metodologias utilizadas pelo 

professor, a despeito do fato do Projeto Pedagógico, como dito anteriormente, 

explicitar a necessidade de metodologias ativas. 

As considerações finais serão apresentadas no capítulo quatro desta tese, 

fechando assim minha colaboração para a reflexão sobre a formação dos professores 

do ensino superior na área de Publicidade e Propaganda, tomando como base esse 

curso específico, bem como a colaboração advinda das metodologias ativas para que 
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haja mais compartilhamento sobre as reflexões e as informações e para que seja 

possível o melhor estabelecimento do ensinar, do aprender e do apreender. 

Todos os capítulos foram estruturados de forma que seus conteúdos pudessem 

trazer conhecimento significativo para a compreensão ou a associação de ideias de 

maneira relevante para a conclusão do que pretendo explorar. 
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1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA: MERCADO PUBLICITÁRIO E ACADÊMICO E 

A INSERÇÃO DO CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA INSTITUIÇÃO 

PESQUISADA 

A finalidade deste capítulo é apresentar o percurso do ensino de Publicidade e 

Propaganda, partindo do período em que a prática vigente era o ensino informal até o 

período atual, caracterizado predominantemente pelo ensino formal, porém mesclado 

com a prática e consequentemente com o ensino informal por meio de estágios 

obrigatórios ou não obrigatórios realizados em empresas de comunicação. Por ser um 

dos atores relevantes nesse processo, será abordado o curso de Publicidade e 

Propaganda de uma instituição de ensino superior na cidade de São Paulo, 

percorrendo sua trajetória desde seu início, passando pelas alterações dos Projetos 

Políticos Pedagógicos, que, até o término do ano de 2017, somaram três diferentes 

documentos, bem como por sua proposta de ensino e aprendizagem. 

Para melhor esclarecimento das relações entre o ensino, o mercado publicitário 

e as atividades dos profissionais desse mercado, será apresentado um texto 

específico ao final deste trabalho, na seção Apêndices (Apêndice C). O texto contém 

definições que caracterizam: anunciantes, as agências de comunicação e os veículos 

de comunicação, e as atividades inerentes a esses profissionais. 

 

1.1 ENSINO INFORMAL DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

Desde a criação desse nicho profissional – a publicidade e propaganda –, 

pessoas com variadas formações acadêmicas têm sido aproveitadas para atuar no 

mercado publicitário, porque inicialmente não havia profissionais brasileiros 

preparados para essa área, em decorrência da ausência de instituições de ensino que 

ofertassem tais cursos. Poucas pessoas se predispunham a aprender o ofício e 

aquelas abnegadas – até mesmo por não haver a necessidade de um diploma – 

vinham de diferentes áreas de formação, principalmente da área de artes 

(apresentando criatividade), com alguma formação técnica ou, ainda, diplomados em 

outras áreas que tinham facilidade com números, cálculos, planejamento. 
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Inicialmente, considerando a atividade relativa às agências de propaganda, o 

treinamento da área era tradicionalmente feito pelos profissionais que já atuavam nas 

grandes agências de propaganda1. Os primeiros publicitários foram treinados por 

pessoas que vieram para o Brasil, trazidos pelas empresas que aqui passaram a se 

instalar e que tinham a necessidade de uma melhor divulgação de suas marcas, por 

entenderem que isso era um diferencial que incentivaria, motivaria ou persuadiria as 

pessoas a adquirirem seus produtos. Não havia naquele momento uma grande 

variedade de marcas e produtos disponíveis no mercado, entretanto, para que 

houvesse um crescimento da marca e a preferência entre os poucos concorrentes, as 

empresas multinacionais entendiam que deveriam investir em propaganda, também 

devido ao fato de que em seus países de origem era assim que as coisas 

funcionavam. Algumas dessas empresas, inclusive, tinham participação acionária nas 

agências de propaganda que estavam se instalando aqui, como a SSC&B Lintas 

Brasil, cuja participação majoritária era da então Gessy Lever, atualmente Unilever. 

Cada uma delas possuía características próprias, todas, porém, estavam se 

encarregavam de oferecer o melhor aos seus clientes, como se pode observar pelos 

comentários de Martensen: 

O maior núcleo formador de homens-de-propaganda, no entanto, 
antes do advento de qualquer escola de propaganda, foi 
inquestionavelmente a J. Walter Thompson. Com seu agigantamento, 
viu-se forçada a recrutar e desenvolver talentos com extrema 
velocidade. Institui para isso o sistema de trainees (estagiários), que 
nada mais eram senão autênticos alunos de propaganda fazendo um 
curso prático completo através de estágios bem programados em 
todos os departamentos da empresa. [...] Depois vieram a Lintas, a 
McCann-Erickson, a Grant, e cada uma sentia na pele a necessidade 
de formar novos profissionais. (MARTENSEN, 1990, p. 33). 

Nas “agências escola”, por meio da observação, do acompanhamento de um 

profissional mais experiente, das informações do quê, como e porquê deveria ser feito 

e, principalmente, o fazer em si, a vivência da experiência no dia a dia da agência 

                                                           

1 Em 1981, quando comecei a atuar no mercado publicitário, entrei em uma “agência escola” chamada 
SSC&B Lintas Brasil, tendo, posteriormente, sido convidado a trabalhar em outra “agência escola” de 
nome J.W. Thompson. 
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servia como “cursos práticos” e era essencial para o aprendizado daqueles que 

estavam ingressando no ramo da propaganda. 

 

1.2 ENSINO SUPERIOR DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO BRASIL 

O ensino superior formal de Publicidade e Propaganda no Brasil pode ser 

considerado recente, principalmente se levarmos em consideração que o primeiro 

anúncio publicitário no Brasil foi veiculado em 1808, na Gazeta do Rio de Janeiro; a 

primeira agência, a Eclética, foi criada em 1914, na cidade de São Paulo; a JW 

Thompson, que foi fundada em 1864 em Nova York, foi a primeira agência 

multinacional a se instalar no Brasil, na cidade de São Paulo em 1929; e somente em 

1951 surgiria a Escola de Propaganda no Brasil, localizada em São Paulo e instalada 

no Museu de Arte de São Paulo (Masp), conforme afirmação de Martensen: 

Apresentado o anteprojeto de Lima Martensen a Assis Chateubriand, 
a ideia foi totalmente aprovada e o MASP se tornou o abrigo da 
primeira Escola de Propaganda no Brasil. Era 27 de outubro de 1951. 
O curso tinha a duração de dois anos e as matérias eram: Psicologia, 
Elementos da Propaganda, Técnica de Esboço (layout), Arte-Final, 
Produção e Artes Gráficas, Redação, Rádio-Cinema-Televisão, Mídia, 
Estatística e Pesquisa de Mercado, Promoção de Vendas. 
Completando as matérias básicas, a Escola proporcionava: cursos 
práticos em agências, visitas profissionais a veículos, anunciantes e 
fornecedores, mesas redondas e seminários. (MARTENSEN, 1990, p. 
34). 

No ano de 1961, a Escola de Propaganda passou a chamar-se Escola Superior 

de Propaganda de São Paulo (ESPSP) e, em 1971, Escola Superior de Propaganda 

e Marketing (ESPM). A instituição permaneceu a única de ensino de propaganda no 

Brasil até o final da década de 1960 e início da década de 1970, quando surgiram a 

Faculdade de Comunicação Social Anhembi, a Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo, a Faculdade de Comunicação Social da Fundação 

Armando Alvares Penteado (Faap) e várias outras. Desde então, houve crescimento 

significativo desse curso, principalmente a partir do início dos anos 1990, em função 

da excelente fase vivida pela criação brasileira, que foi considerada naquela época a 

terceira potência mundial em criação publicitária e da propaganda feita de si própria, 
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que acabou criando principalmente “[...] entre o público jovem uma imagem de 

profissão charmosa e lucrativa” (MARTENSEN, 1990). 

Nos dias atuais já não existem mais as “agências escolas”, assim, a principal 

experiência e conhecimento deverá vir do ensino superior. Embora o diploma para 

atuar na área de publicidade e propaganda nunca tenha se tornado obrigatório, fazer 

o curso acabou se tornando um pré-requisito esperado pelas empresas contratantes, 

que veem nos alunos oriundos da área uma oportunidade de obter mão de obra 

qualificada e, nos estágios ofertados mediante a parceria com as instituições de 

ensino, a complementação dessa formação. Dessa maneira, a instituição de ensino 

na qual o aluno estuda passou a ser um referencial para o mercado publicitário na 

busca de seus futuros profissionais e na percepção de que em determinadas 

instituições terão alunos melhores preparados e prontos para atuarem do que em 

outras. Esse fato é significativo, visto que, em muitas oportunidades, as empresas não 

têm tempo necessário para o treinamento dos alunos, desejando que o estagiário já 

venha para o mercado preparado, pronto para atender às suas demandas. 

Por ser um curso que requer grande investimento inicial por parte da instituição 

de ensino superior, quer seja para a aquisição de softwares e equipamentos de 

laboratórios, quer seja para estúdios de rádio, televisão e fotografia, assim como nas 

agências experimentais de propaganda, as atividades práticas, por vezes, acabam 

relegadas ao segundo plano. Nem sempre, porém, dispor de ótimas instalações e 

equipamentos significa ter alunos bem preparados para o mercado publicitário. É 

necessário encontrar um ponto de equilíbrio entre aquilo que é solicitado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em relação à 

titulação e à qualificação dos professores das instituições de ensino superior e seu 

nível de conhecimento de caráter prático. 

Situações novas com grande frequência exigem ajustes baseados na resposta 

dos consumidores aos estímulos que lhes são apresentados. Outros fatores podem 

condicionar tais ajustes, como maior ou menor retração do mercado provocado pela 

situação econômico-financeira do país ou, ainda, as inovações introduzidas no 

mercado, os quais requerem atualização e aprendizado pelos profissionais que atuam 

na área. O descompasso entre esses aspectos e o currículo escolar e, mais 
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especificamente, o conteúdo programático, exige a atualização frequente dos 

profissionais, principalmente em um momento de mudanças muito rápidas e acesso 

facilitado às tecnologias, até mesmo para que sejam atendidas as diretrizes para o 

curso em relação aos seus egressos. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Área de 

Comunicação Social e suas Habilitações, o perfil comum dos egressos em seus dois 

primeiros tópicos caracteriza-se por: 

1. sua capacidade de criação, produção, distribuição, recepção, e 
análise crítica referentes às mídias, às práticas profissionais e sociais 
relacionadas com estas, e a suas inserções culturais, políticas e 
econômicas; 
2. sua habilidade em refletir a variedade e mutabilidade de demandas 
sociais e profissionais na área, adequando-se à complexidade e 
velocidade do mundo contemporâneo. (BRASIL, 2001, p. 16). 

 

Já em relação aos perfis específicos, o do aluno que se forma em Publicidade 

e Propaganda se caracteriza: 

 
1. pelo conhecimento e domínio de técnicas e instrumentos 
necessários para a proposição e execução de soluções de 
comunicação eficazes para os objetivos de mercado, de negócios de 
anunciantes e institucionais; 
2. pela tradução em objetivos e procedimentos de comunicação 
apropriados aos objetivos institucionais, empresariais e 
mercadológicos; 
3. pelo planejamento, criação, produção, difusão e gestão da 
comunicação publicitária, de ações promocionais e de incentivo, 
eventos e patrocínio, atividades de marketing, venda pessoal, design 
de embalagens e de identidade corporativa, e de assessoria 
publicitária de informação. (BRASIL, 2001, p. 18). 

 
O que caracteriza, então, a formação do aluno de Publicidade e Propaganda 

está diretamente ligado à sua preparação para o mercado publicitário e à sua 

dinâmica, que, em decorrência da tecnologia envolvida, muda muito rapidamente. 

Dessa maneira, é necessário que o docente também esteja adaptado, preparado e 

atualizado com o que esteja acontecendo nessa área, incorrendo no risco de levar ao 

aluno a um conhecimento equivocado caso não o faça. 

O problema decorrente de uma possível má formação do publicitário, 

entretanto, extrapola simplesmente o dilema de estar ou não apto a assumir uma 

função na empresa em que irá trabalhar. A questão reside no desconhecimento de 
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temas significativos para o mercado publicitário e que, embora possam ter sido 

abordados durante sua formação, não tenham sido compreendidos por dificuldades 

de compreensão, decorrentes da dificuldade metodológica em ensinar, por parte dos 

professores, mesmo havendo o conhecimento das necessidades atuais do mercado. 

 

1.3 CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

PESQUISADA 

Em 1991, foi criado o curso de Publicidade e Propaganda desta instituição, com 

o intuito de encontrar uma solução para a situação deficitária do curso de Artes 

Plásticas, uma vez que havia uma “falta de procura efetiva aos cursos de Artes 

Plásticas em setembro de 1990” e que “novamente a Faculdade de Comunicação e 

Artes se encontrava a mais deficitária das unidades”, de acordo com o histórico do 

Primeiro Projeto Pedagógico de Curso (1991, p. 5). 

 

1.3.1 Primeiro Projeto Pedagógico De Curso – 1991 

Quando o curso foi lançado, não era ainda considerado uma habilitação da 

Comunicação Social, que se tornaria exigência legal somente a partir de 2001, com a 

aprovação e a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Comunicação Social (BRASIL, 2001). Dessa forma, o curso surgiu com o nome de 

Publicidade e Propaganda, sendo seu Ato Autorizativo de 08/09/1995, por meio da 

Portaria 1117, Decreto 680, de 06/04/1999. De acordo com pesquisa documental 

realizada na própria instituição, por meio da Ata de Reunião nº 295/91, de 04/09/1991, 

do Conselho Universitário, em sua 2ª matéria e na 1ª matéria do Conselho de Ensino 

e Pesquisa (Cepe), cuja reunião foi realizada em 07/08/1991, foi discutido e aprovado 

que: 

Começará a funcionar o curso: Fev/1992, pertencente a Faculdade de 

Comunicações e Artes, com duas Habilitações: Propaganda dirigida 

essencialmente aos processos de criação ligados à Publicidade e 
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Marketing em Propaganda e Publicidade, enfocados nas várias 

projeções de mercado de consumo e seu planejamento. 

No primeiro Projeto Pedagógico (1991), em seus objetivos e justificativas, é 

apontado que esse curso vem para “[...] preencher uma grande lacuna no mercado de 

profissionais na área de propaganda e publicidade através da formação voltada à 

estratégia da publicidade e a produção da mesma, assim como a ênfase dada à 

criatividade e aos processos de criação”. É ainda considerado que a instituição possui 

“[...] estúdios de tele radiodifusão e fotografia de última geração”, além de ateliers; que 

os professores da Faculdade de Comunicação e Artes têm “[...] os mais respeitosos 

curriculuns artísticos e profissionais do país” e que, na oportunidade, a procura pelos 

cursos de Propaganda e Publicidade apresentavam “[...] altos índices de concorrência 

nos concursos vestibulares (79,4 candidatos por vaga em dez/1990)”. 

Os aspectos apontados são pertinentes ao que acontecia naquele momento: 

uma grande valorização dos cursos de Publicidade e Propaganda para cobrir as 

lacunas deixadas pelas “agências escolas”. Uma oportunidade percebida e 

aproveitada pelas instituições de ensino superior, que, em um primeiro momento, 

deram mais ênfase a Criação Publicitária, a qual na época era muito valorizada, uma 

vez que o Brasil ocupava posição de destaque em criatividade em propaganda, 

tomando como base a premiação mais valorizada pelo mercado publicitário, que é o 

Festival de Publicidade de Cannes. 

Ainda no Projeto Pedagógico original (1991), na seção “Objetivos do Curso”, 

consta que seriam ofertadas 90 vagas, no período noturno, para cada uma das 

habilitações e que “[...] seriam formados profissionais que realizem atividades 

artísticas e expressões gráficas junto à propaganda, publicidade e criação onde suas 

expressões serão traduzidas como elementos de grande importância no processo 

comunicacional”. O curso, naquele momento, era semestral e devia ser cumprido em 

oito semestres, com carga horária total de 3.495 horas para criação e 3.330 horas 

para marketing. Não havia previsão de atividades complementares ou de estágios 

obrigatórios. As aulas aconteciam em salas de aula, em ateliers, oficinas e estúdios; 

cada etapa (semestre) tinha, em média, dez disciplinas e as atividades práticas eram 

em “marcenaria, serigrafia, cerâmica, escultura, desenho, fotografia, tapeçaria, estória 

em quadrinhos, desenho animado e no centro de tele radiodifusão”. O currículo era 
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um reflexo da sociedade, da cultura e do ambiente social do momento e condiz com 

a definição de Sacristán (2000, p. 34): 

Numa primeira aproximação e concretização do significado amplo que 
nos sugere, propomos definir o currículo como o projeto seletivo de 
cultura, social, política e administrativamente condicionado, que 
preenche a atividade escolar e que se torna realidade dentro das 

condições da escola tal como se acha configurada. 

Embora a grade curricular fosse um pouco mais ampla do que aquela proposta 

pela primeira escola de comunicação, a Escola Superior de Propaganda, os 

elementos principais eram mantidos devido ao fato de que, naquele momento, não 

existiam grandes avanços tecnológicos que levassem a uma necessidade de 

mudança mais efetiva. Dessa forma, a grade curricular continha, em síntese, 

disciplinas relacionadas a: Psicologia; Análise Proxêmica; Instrumentação; Desenho; 

Redação; Mídia; Processos de Criação; Linguagem da Imagem e do Som; 

Planejamento Estratégico; Trabalho de Conclusão de Curso, que era denominado 

Trabalho de Graduação Integrado (TGI), dividido em I e II, e presentes no sétimo (TGI 

I) e oitavo (TGI II) semestres. Os dois últimos semestres, além do trabalho de 

conclusão de curso, também apresentavam algumas disciplinas. Em todos os 

semestres, as aulas eram divididas entre teóricas e práticas. 

Até o ano de 1996, basicamente, foram solicitadas algumas poucas 

equivalências de disciplinas. Em 1997, houve uma solicitação para pequenas 

mudanças no currículo, com aprovação pelos órgãos competentes. Tais alterações 

visavam adequar melhor as disciplinas à realidade do mercado e dar uma melhor base 

metodológica para os alunos. 

Tomando como exemplo o plano de ensino da disciplina Comunicação 

Comparada I, ministrada na segunda etapa, tanto para as habilitações Marketing 

quanto Criação, é possível verificar que já naquele momento havia uma preocupação 

com a aprendizagem teórica e prática, por partes dos alunos, e com a aplicação 

implícita das estratégias das Metodologias Ativas. Apesar de essa preocupação não 

estar declarada no Projeto Pedagógico do Curso, pode-se inferir pela descrição em 

“Metodologia adotada”, que apontava: “1 Aulas expositivas com exemplos próximos à 

realidade profissional. 2 Leituras e discussões de texto. 3 Trabalhos práticos para 

comprovação e experimentação dos conceitos teóricos”. 
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O fato de não ser indicada nominalmente nenhuma das metodologias (por 

exemplo, estudo de caso ou aprendizagem baseada em problemas) e também 

considerando que o simples fato de ser uma aula prática não significa que venha a 

ser uma metodologia ativa, pela natureza do curso e pela necessidade de aproximar 

o aprendiz da realidade do mercado, as estratégias baseadas nas metodologias ativas 

estavam presentes. Isso pode ser verificado pela vivência do aluno em uma realidade 

próxima a do mercado publicitário, que poderia pesquisar e discutir temas pertinentes 

a essa área, bem como aplicar a prática para a resolução dos problemas levantados. 

 

1.3.2 Reestruturação da Organização Acadêmico Administrativa (2006) 

De modo significativo, o curso não apresentou alterações em seu decorrer. 

Apenas em 2006 houve uma mudança, mas não afetou o curso em si, por ser uma 

reestruturação da organização acadêmico administrativa a partir de fusões e de 

mudanças na nomenclatura interna da instituição de ensino de algumas de suas 

faculdades para Centros. No caso da Faculdade de Comunicação e Artes, que se 

tornou Centro de Comunicação e Letras, houve o desmembramento do curso, então 

chamado de Desenho Industrial, hoje Design, que deixou de fazer parte dessa 

estrutura para se incorporar à Faculdade de Arquitetura, que manteve o mesmo nome, 

apenas acrescentando “e Design”. Já o Centro de Comunicação e Letras passou a 

ser formado pelos cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Letras. 

Em 2009, seguindo as determinações das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2001) e o Cadastro de Denominações Consolidadas para Cursos de 

Graduação (bacharelado e licenciatura) do Ministério da Educação, foram alteradas 

as denominações dos cursos de Propaganda, Publicidade e Criação com ênfase em 

Marketing em Propaganda para Comunicação Social: habilitação em Publicidade e 

Propaganda com ênfase em Marketing em Propaganda; e de Propaganda, 

Publicidade e Criação com ênfase em Propaganda para: Comunicação Social: 

habilitação em Publicidade e Propaganda com ênfase em Criação Publicitária. 

Posteriormente, essas denominações foram novamente alteradas pela Instituição, 

para Publicidade e Propaganda: linha de formação em Marketing, e Publicidade e 

Propaganda: linha de formação em Criação. 
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1.3.3 Projeto Pedagógico de Curso (Primeira Atualização) – 2010 

De acordo com o Projeto Pedagógico de Publicidade e Propaganda (2014, 

p.15): 

Em 2010, O Projeto Pedagógico do curso passou por outra 
reformulação, aprovada pelo CEPE – Conselho de Ensino Pesquisa e 
Extensão, em outubro do mesmo ano, alterando para 3.268,5 horas 
de carga horária total a Linha de Formação em Criação Publicitária e 
3.294,0 horas para a Linha de Formação em Marketing, entre aulas 
teóricas e práticas, incluindo 200 horas de atividades complementares 

e 340 horas de Estágio supervisionado curricular profissionalizante 
obrigatória. 

É importante esclarecer que as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Publicidade e Propaganda estão em discussão e de acordo com a Resolução nº 2, 

de 18 de Junho de 2007, que “dispõe sobre a carga horária mínima de procedimentos 

relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na 

modalidade presencial”, o curso de Comunicação Social, no qual o curso Publicidade 

e Propaganda está inserido, a carga mínima estabelecida é de 2700 horas, com tempo 

mínimo para a integralização de 3,5 (três e meio) ou 4 (quatro) anos. Nessas horas, 

estão computadas as atividades referentes a estágios e a atividades complementares, 

que não poderão ultrapassar o número máximo de 20% de horas totais do curso, 

conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a área de Comunicação Social e 

suas Habilitações vigente (BRASIL, 2001). 

Com relação à grade curricular original, o Projeto Pedagógico de 2010 

apresentou uma grande alteração, uma vez que, mesmo tendo no decorrer do curso 

a atualização de algumas disciplinas por meio de seu conteúdo e sido proposto 

equivalências, havia uma maior necessidade de mudanças, pois o primeiro projeto 

pedagógico (1991) já tinha em torno de 18 anos e, no mercado, ocorreram inúmeras 

mudanças que influenciariam significativamente o que deveria ser de conhecimento 

dos alunos, como: a inserção de novos ambientes tecnológicos; mudanças de postura 

em relação às ações de marketing; a abertura para novos mercados, inclusive o 

internacional; a globalização; o surgimento e o crescimento dos direitos do 

consumidor; novos meios de comunicação, entre eles o surgimento e o 

desenvolvimento da internet. O curso, que era originalmente voltado para artes e 

ofício, fez com que professores, que eram artistas e que dominavam a técnica de 
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desenho manualmente, a impressão gráfica etc., fossem levados a dominar outras 

técnicas e a se lançarem em novas disciplinas, tais como: Direção de Arte; 

Planejamento Estratégico de Marketing; Instrumentação Digital; Gestão de Preços; 

Gestão de Produtos; Percepção e Criatividade; Pesquisa de Marketing, entre outras. 

Mesmo em algumas disciplinas que se mantiveram presentes, como Mídia, houve a 

necessidade de grandes mudanças em função do crescimento do número de meios 

de comunicação, do conhecimento mais aprofundado do público-alvo e de novas 

técnicas aplicadas. Essas diferentes disciplinas eram ministradas basicamente para 

as duas linhas de formação: marketing e criação. 

 

1.3.4 Projeto Pedagógico de Curso (Segunda Atualização) – 2014 

Em 2014, então, em decorrência das novas mudanças ocorridas, com o 

fortalecimento das mídias sociais, do marketing digital e dos novos desafios da 

comunicação, visando proporcionar situações mais reais e próximas do mercado 

publicitário, e também com o intuito de obter excelência acadêmica, foi realizada nova 

atualização do Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado de Publicidade e 

Propaganda, conforme texto a seguir, retirado do próprio Projeto Pedagógico (2014, 

p. 15-16), caracterizada pelas seguintes propostas: 

 alteração da carga total do curso para 3000 horas (2304 horas de 
disciplinas obrigatórias e optativas; 300 horas de atividades 
complementares, 300 horas de estágio profissional obrigatório e 96 
horas atividades de Trabalho de Conclusão de Curso), para ambas as 
linhas de formação, Criação Publicitária e Marketing; 

 adequação da estrutura didática e pedagógica do curso aos 
parâmetros e às diretrizes curriculares nacionais definidos pelo MEC; 

 busca pela formação integral do discente para o excelente exercício 
profissional comprometido com a sociedade e para a atuação de 
técnica de forma crítica, concretizadas na concepção e oferta das 
disciplinas e no desenvolvimento de projetos e atividades que 
evidenciem a articulação entre teoria e prática; 

Esse projeto foi implantado no segundo semestre de 2014, e atendeu ainda 

algumas outras exigências previstas em diferentes resoluções e decretos, tais como: 

a oferta da disciplina de Libras; as questões étnico-raciais; a educação ambiental; e o 
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empreendedorismo. Tais informações foram obtidas pelo Relato sobre o Projeto 

Pedagógico do Curso de Publicidade e Propaganda, apresentado para aprovação do 

Cepe em 12/02/2014, em seu tópico 3, conforme segue: 

3. que o PPC apresentado observa as determinações da legislação 
educacional vigente, no que se refere ao estabelecido: a) na 
Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, referente à Educação para 
Relações Étnico-Raciais, especialmente na disciplina “Questões 
Sociais e Filosóficas Contemporâneas”; b) no Decreto Nº 5.626, de 22 
de Dezembro de 2005, com a oferta da disciplina de Libras como de 
livre escolha do aluno. 

É importante ressaltar aqui que a oferta da disciplina de Libras era de livre escolha dos 

alunos ao mesmo tempo que também passou a prover em sala de aula tradutores de Libras 

para todos os alunos surdos. Dando continuidade ao Relato em seu tópico 3: 

c) na Lei nº 9795 de 27 de abril de 1999, Decreto nº 4281 de junho de 
2002 e Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, mediante a 
declaração do compromisso com a Educação Ambiental nos objetivos 
do curso, bem como, com um enfoque transdisciplinar, em eventos 
voltados para o tema e especificamente nas disciplinas “Questões 
Sociais e Filosóficas Contemporâneas” (2ª etapa), “Consumo e 
Sustentabilidade” (7ª etapa) e “Tópicos Avançados em Propaganda e 
Marketing” (8ª. etapa); d) nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
(CNE/CES 492/2001), quanto à flexibilização da estruturação do 
curso, estrutura para gerar opções de conhecimento e atuação no 
mercado, desenvolvimento de competências para o desempenho 
profissional, empreendedorismo e dinâmicas para proporcionar a 
autonomia do aluno, articulação entre extensão, pesquisa e ensino e 
com os cursos de pós graduação. 

Além das resoluções e dos decretos, também foi contemplado o parecer para os 

cursos de Comunicação Social, que faz recomendações quanto à organização da matriz 

curricular. Dessa forma, no tópico 4 do citado relato ao Cepe sobre o Projeto Pedagógico do 

Curso de Publicidade e Propaganda, datado de 12/02/2014, encontra-se a seguinte 

consideração: 

4. que a Estrutura Curricular respeita as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de Comunicação Social (parecer CNE/CES 
492/2001) com critérios de organização da matriz curricular expressos 
em três Eixos Temáticos (ET): 1) Comunicação e Cultura; 2) 
Linguagens; 3) Planejamento e Marketing. 

Foram estabelecidas equivalências de disciplinas e a sua maior adequação em 

função da linha de formação dos alunos, as quais são definidas ao término do primeiro 

ano de curso. Até mesmo em decorrência dessa definição, quando o aluno encerra o 
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segundo semestre, passaram a ser ofertadas disciplinas comuns ao curso de 

Jornalismo, nos primeiros e segundos semestres. As disciplinas de núcleo comum 

estabelecidas foram: Metodologia do Trabalho Científico e Sociologia, e elas não 

necessariamente são ministradas no mesmo semestre (1º ou 2º) em ambos os cursos. 

Quanto à matriz curricular, houve uma mudança relativa ao se tomar como base 

o que constava do projeto de 2010. Esse projeto, com a inclusão de disciplinas que 

até então não eram ministradas e outras em que houve um enfoque mais atual, teve 

alteração no nome da disciplina, trazendo o conteúdo para o momento atual da 

mudança, mas que permitiu, em muitos casos, equivalência. Entre as disciplinas que 

foram introduzidas, é possível citar: Consumo e Sustentabilidade, demanda da 

sociedade em relação às questões de sustentabilidade comparadas ao consumo; 

Universidade, Sociedade e Mercado, que discute as questões relativas ao que se 

aprende na universidade e sua relevância para a Sociedade e o Mercado; Metodologia 

aplicada à Publicidade, para atualizar os alunos em relação aos percursos 

metodológicos que serão úteis para seu trabalho de conclusão de curso; Princípios do 

Empreendedorismo; Marketing de Serviços e Marketing em Ambientes Digitais, no 

caso da Linha de Formação em Marketing. Com relação à linha de formação em 

Criação, além de Empreendedorismo, Consumo e Sustentabilidade e Metodologia 

Aplicada a Publicidade, foram introduzidas as disciplinas: Interdisciplinaridade e 

Inovação em Publicidade, e Design e Plataformas Emergentes em Comunicação, que 

objetivam principalmente levar o aluno a pensar de forma criativa e diferenciada para 

os meios de comunicação digitais, entre outras possibilidades. As principais 

mudanças ocorreram principalmente nas sextas e sétimas etapas. 

As divisões entre as disciplinas teóricas e práticas mereceram uma atenção, 

pois a porcentagem ficou em 42% para práticas e 58% para teóricas, para a linha de 

formação em criação, e 71% para teóricas e 29% para práticas, para a linha de 

formação em marketing. 

Quanto aos aspectos metodológicos de ensino-aprendizagem, houve uma 

clara definição da proposta a ser trabalhada e seguida: as metodologias ativas, que 

incentivavam o protagonismo estudantil. Dessa forma, é exposto no Projeto 

Pedagógico (2014, p. 29-30): 
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A partir dessa abordagem de caráter interacionista, o curso incentiva 
o protagonismo estudantil no processo de ensino-aprendizagem. O 
que se propõe ao aluno, inclusive no âmbito das DCNs (Diretrizes 
Curriculares Nacionais) é que seja ativo no desenvolvimento das 
habilidades, competências e atitudes que o conteúdo demanda. As 
metodologias de ensino devem favorecer esse protagonismo, 
utilizando-se de técnicas consideradas ativas, como pesquisa, 
resolução de problemas, estudos de caso, entre outras que poderão 
ser desenvolvidas. Essa abordagem pedagógica cria condições para 
o desenvolvimento da capacidade do aluno de “aprender a aprender”, 
incentivando-o à busca de informação e da formação continuada 
exigida para a sua atuação na sociedade. 

Esse protagonismo dos alunos, então, depende de uma metodologia proposta 

pelo curso por meio de seu Projeto Pedagógico, além do saber se utilizar dessa forma 

de ensinar pelos professores e da decisão desses docentes em colocarem isso em 

vigor. Afinal, ainda de acordo com esse documento: 

[...] as práticas de ensino desenvolvidas pelos docentes devem 
considerar as metodologias de ensino ativas que promovam o 
desenvolvimento de competências e habilidades requeridas na 
formação integral do educando e na sua formação para o trabalho, nas 
diversas carreiras de nível superior. Outro aspecto importante no 
desenvolvimento do ensino é a integração simultânea entre teoria e 
prática. Isso deve ser revelado pelo professor e pelas estratégias que 
ele utilizar desde a proposição dos objetivos de aprendizagem 
expressos nos Planos de Ensino, de maneira a declararem a inter-
relação de competências e habilidades, até o desenvolvimento das 
atividades de aprendizagem na aula, que utilizem estratégias que 
promovam a articulação entre o saber fazer e o saber conhecer do 
aluno além de desenvolverem atitudes específicas na direção do saber 
ser. (2014, p. 29-30). 

Entretanto, não é proporcionado aos professores um treinamento específico em 

relação à prática das metodologias ativas ou mesmo das metodologias de aulas pela 

unidade, ou pela instituição, embora haja, semestralmente, uma Semana de 

Preparação Pedagógica, proposta pela Pró-Reitoria de Graduação e Assuntos 

Acadêmicos da Instituição. Esse evento objetiva incentivar a troca de experiência, 

fomentar discussões entre os professores para que, por meio delas, todos possam 

crescer, assim como promover atualização, que contribuir para a formação do 

conhecimento pedagógico, porém não diretamente em relação às metodologias 

ativas. É lícito dizer que é facultativo aos professores proporem oficinas, mesas 

temáticas, além de participarem das palestras de abertura, encerramento e mesas 

temáticas institucionais. 
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Os turnos de funcionamento atuais são: manhã, tarde e noite. No período 

vespertino, o desenvolvimento do curso é referente à primeira à quarta etapa. O 

período matutino, é referente à quinta à oitava etapa. O período noturno é 

desenvolvido em sua totalidade, referente a todas as etapas. O número de vagas 

oferecidas no último processo seletivo (segundo semestre de 2017) foi de 180 por 

semestre no período vespertino, e 180 por semestre no período noturno, totalizando 

720 vagas por ano. 

O tempo mínimo de integralização do curso é o de oito semestres e o tempo 

máximo é o de doze semestres. As turmas, atualmente, estão dimensionadas em 

teóricas, com 60 alunos, e práticas, com 25 alunos. A forma de ingresso é o processo 

seletivo universal e outras, regulamentadas em edital próprio. 
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2 METODOLOGIAS ATIVAS E SUA RELAÇÃO COM O CURSO DE PUBLICIDADE 

E PROPAGANDA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CONSIDERADA 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o conceito das metodologias ativas e 

estabelecer uma relação entre seu uso como estratégia de ensino pelos docentes, 

mesmo que eles o façam de forma intuitiva por se aproximar daquilo que conhecem 

como sua prática do mercado publicitário ou de sua formação não acadêmica. Uma 

das discussões mais comuns entre professores é a forma como o aluno aprende ou 

deveria aprender. Considerando que a forma tradicional de ensino aprendizagem, 

nesse momento em que basicamente tudo é mediado pela tecnologia (no qual a 

informação está disponível a qualquer momento, bastando apenas o acesso a 

smartphones, e que a competição com o entretenimento tem sido acirrada, a busca 

pela atenção dos alunos – que por sua vez fazem parte de uma geração conhecida 

como millenials2, que tendem a não se concentrar em uma única atividade, ou seja, 

realizam diferentes tarefas ao mesmo tempo, até mesmo em sala de aula, o que por 

si só já é um desafio), torna a atividade de estabelecer troca de conhecimentos cada 

vez mais difícil. 

Esse tipo de análise encontra suporte teórico em Moran (2015, p. 2), que, 

citando Almeida e Valente (2012), diz: 

Os métodos tradicionais, que privilegiam a transmissão de 
informações pelos professores, faziam sentido quando o acesso à 
informação era difícil. Com a Internet e a divulgação aberta de muitos 
cursos e materiais, podemos aprender em qualquer lugar, a qualquer 
hora e com muitas pessoas diferentes. Isso é complexo, necessário e 
um pouco assustador, porque não temos modelos prévios bem-
sucedidos para aprender de forma flexível numa sociedade altamente 
conectada. 

Há um outro fator ainda a ser considerado: a aprendizagem significativa. Para 

os alunos, aparentemente, são encontradas relevância e significância naquilo que 

percebem como sendo de utilidade imediata, não conseguindo, em muitas 

                                                           

2 A geração Y (também chamada geração do milênio, geração da internet, ou Millennials) é um 
conceito em Sociologia que se refere, segundo alguns autores, como Don Tapscott, à corte dos 
nascidos após 1980 e, segundo outros, do início da década de 1980 até meados da década de 1990, 
sendo sucedida pela geração Z. Disponível em: <pt.wikipedia.org/wiki/Geração_Y>. Acesso em: 12 
maio 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/1980
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gera%C3%A7%C3%A3o_Z
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oportunidades, relacionar as diferentes disciplinas e a conexão existentes entre elas. 

Quando não são capazes de estabelecer esse relacionamento, o significado de algo 

que já aprenderam se perde, dificultando a compreensão do conteúdo e até mesmo o 

porquê daquele aspecto ter sido ensinado. Como os discentes não entendem ainda, 

na maioria das vezes, pela sua própria imaturidade ou desconhecimento do mercado 

em que deverão se inserir, a relevância do conteúdo, passam a considerar o objeto 

do conhecimento como algo desnecessário, não sendo, portanto, merecedor de sua 

atenção. 

De acordo com Moreira (2015, p. 5): 

No processo de aprendizagem significativa, na captação e 
internalização de significados, deve haver uma interação cognitiva 
entre conhecimentos novos e conhecimentos prévios. Nesse 
processo, conhecimentos prévios servem de “ancoradouro” cognitivo 
para novos conhecimentos, porém não é qualquer conhecimento 
prévio que pode viabilizar essa “ancoragem”. Na verdade, ancoragem 
é uma metáfora, o que ocorre é uma interação entre o conhecimento 
novo e algum conhecimento prévio especificamente relevante. Nessa 
interação o novo conhecimento ganha significado e o conhecimento 
prévio pode ficar mais estável, mais diferenciado, com novos 
significados, e pode servir de ancoradouro cognitivo para novas 
aprendizagens. 

Em diferentes oportunidades, os professores acreditam que ensinam, porém, 

os alunos, por algum tipo de distração, falta de atenção ou mesmo interesse, não são 

capazes de aprender. O docente, teoricamente, expôs os conceitos, a matéria, mas o 

estudante não conseguiu aprender e apreender o conteúdo apresentado. Nessa 

perspectiva, a culpa é do aprendiz, porque ele não fez anotações e não conseguiu 

memorizar. Pode-se dizer ainda que, desse ponto de vista, conforme Anastasiou 

(2006), a presença do educando em sala de aula seria dispensável, porque qualquer 

outro aprendente poderia ter feito a anotação e emprestado ao discente que não foi a 

aula, e caberia a esse discente apenas decorar o que foi anotado pelo amigo. Nesse 

tipo de estratégia de ensino, o aluno não é protagonista em sala de aula, mas sim o 

professor. Há uma relação: o docente explica e o estudante retém aquilo que foi dito. 

Apresenta-se como uma simples transmissão de informação. É o que Paulo Freire 

(1974) chamou de “ensino bancário”, ou seja, o professor deposita seus 

conhecimentos para o aprendiz, que os recebe e deveria guardá-los para que, na hora 
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em que for avaliado, possa demonstrar o quando foi capaz de reter o conhecimento 

do educador. 

Entretanto, há aqueles professores que entendem que o aluno é quem deve 

ser o protagonista em sala de aula, pois ele é quem aprenderá, por meio da prática, 

como e por que fazer. É basicamente um ensinar a aprender, apontando os caminhos 

que deverão ser seguidos pelo aluno em sua busca pelo conhecimento. Nesse tipo de 

ensino, deve haver uma troca de conhecimento, de estímulo à pesquisa, ao 

conhecimento, à informação e, principalmente, de feedback para os alunos. Essa 

forma de ensino é o que se convencionou chamar de metodologias ativas. 

De acordo com Aebli (1978, p. 17): 

No início de nosso século, surgiram numerosos movimentos de 
reforma escolar, na Europa e na América. Sua diversidade era grande, 
mas todos reconheciam as insuficiências da didática tradicional e 
aspiravam a uma educação que levasse mais em conta a psicologia 
da criança. Costumavam-se reunir essas novas tendências 
pedagógicas sob o nome de pedagogia da “escola ativa”. 

As metodologias ativas são decorrentes da Escola Nova ou, ainda, como 

também ficaram conhecidas, da Escola Ativa ou Progressiva, que foi um forte 

movimento ocorrido na primeira metade do século XX, que buscava a renovação do 

ensino, principalmente na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. 

Os primeiros grandes inspiradores da Escola Nova foram o escritor 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) e os pedagogos Heinrich 
Pestalozzi (1746-1827) e Freidrich Fröebel (1782-1852). O grande 
nome do movimento na América foi o filósofo e pedagogo John Dewey 
(1859-1952). O psicólogo Edouard Claparède (1873-1940) e o 
educador Adolphe Ferrière (1879-1960), entre muitos outros, foram os 
expoentes na Europa. 

No Brasil, as ideias da Escola Nova foram introduzidas já em 1882 por 
Rui Barbosa (1849-1923). No século XX, vários educadores se 
destacaram, especialmente após a divulgação do Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova, de 1932. Podemos mencionar Lourenço 
Filho (1897-1970) e Anísio Teixeira (1900-1971), grandes humanistas 
e nomes importantes de nossa história pedagógica3. 

                                                           

3 Glossário Educacional. Disponível em educacional.com.br Acesso em 24/01/17. 
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Na exposição de suas análises sobre a didática psicológica, Aebli apresenta J. 

Dewey como um dos pensadores e precursores da escola ativa, e, a partir das ideias 

desse pensador (DEWEY,1909, p. 41 apud AEBLI, 1978, p. 27), escreve: 

[...] a organização intelectual nasce e, durante certo tempo, se 
desenvolve quando são organizados atos necessários para realizar 
um fim. Não resulta de um apelo direto ao poder de reflexão. A 
necessidade de pensar para executar algo além do pensamento é 
mais forte do que pensar para pensar. 

E conclui: 

O pensamento é, portanto, visto num contexto de ação. A estreita 
relação existente entre essas duas formas de atividade manifesta-se 
no início e ao término do ato de reflexão. O homem é incitado a refletir 
quando, exercendo uma atividade encontra um obstáculo, quando 
diante dele, surge uma dúvida ou uma alternativa. Analisa, então, a 
situação, procura-lhe as causas e examina os efeitos possíveis de sua 
ação ou do fenômeno que se desenrola diante de seus olhos. Uma 
vez terminado o ato de reflexão, a validade das conclusões 
alcançadas é, ainda, corroborada pela ação: a alternativa escolhida no 
prosseguimento da ação, ou conduz ao fim desejado, ou, então não 
conduz, o que quer dizer que a reflexão é adequada a natureza da 
situação (ela é “verdadeira”) ou não é. 

Tanto Dewey quanto Aebli referiam-se às crianças, porém tais aspectos 

também podem se aplicar aos estudantes de graduação, no ensino superior, ou, como 

propõe Cunha no seu resumo de palestra ministrada a professores da ESPM e 

intitulada “A Aprendizagem Ativa na Filosofia Educacional de John Dewey” (2015, p. 

4), aos educandos: 

 
Dewey considera que educar é ensinar a pensar de maneira reflexiva. 
O Pensamento Reflexivo – também denominado Investigação ou 
simplesmente Reflexão – consiste em desenvolver os conteúdos 
escolares tomando como ponto de partida os interesses dos 
educandos, a serem apresentados na forma de problemas – algo que 
requer solução. 
Uma vez posto o problema, cabe ao educando, acompanhado pelo 
educador, buscar dados relativos à situação desafiadora, raciocinar 
sobre eles e formular hipóteses capazes de solucioná-la; em seguida, 
deve testar a hipótese que lhe pareça a mais adequada. 

Problema → Dados → Raciocínio → Hipótese → Teste 
↓ ↓                                                                                  ↓ ↓ 
↓ ↓                                                                                  ↓ ↓ 
→   →   →    →    →    →    →    →    →    →   →    →Solução 



43 

 

Para melhor compreensão e relacionamento com sua aplicação ao ensino 

superior a respeito das metodologias ativas, vale apresentar o que diz Imbernón 

(2012, p. 49): 

Há algum tempo começou a ser introduzida nas classes universitárias 
uma metodologia mais ativa e interativa, na qual se dá importância não 
as relações de comunicação unívocas por parte dos professores, e sim 
às relações biunívocas e multidirecionais para que os alunos possam 
construir sua própria aprendizagem na relação com as aprendizagens 
dos colegas. O envolvimento entre os membros de um grupo na classe 
universitária surge como um bom (e necessário) complemento da 
atividade unicamente expositiva. 

Complementando esse raciocínio, encontramos em Barbosa e Moura (2013, p. 

54) uma definição para as Metodologias Ativas: “O ensino por meio de projetos, assim 

como o ensino por meio da solução de problemas, são exemplos típicos de 

metodologias ativas de aprendizagem”. Esses autores dizem ainda que Siberman 

(1996) fez uma adaptação do provérbio chinês dito por Confúcio: “o que eu ouço, eu 

esqueço; o que eu vejo, eu lembro; o que eu faço, eu compreendo”, o qual tem uma 

relação direta com as metodologias ativas de aprendizagem para tornar mais fácil a 

compreensão dos métodos ativos de aprendizagem, cujo texto ficou da seguinte 

forma: 

• O que eu ouço, eu esqueço; 

• O que eu ouço e vejo, eu me lembro; 

• O que eu ouço, vejo e pergunto ou discuto, eu começo a 
compreender; 

• O que eu ouço, vejo, discuto e faço, eu aprendo desenvolvendo 
conhecimento e habilidade; 

• O que eu ensino para alguém, eu domino com maestria. 
(BARBOSA; MOURA, 2013, p. 54). 

De acordo com Moran4, no tópico “Metodologias ativas com estratégias e 

técnicas diferentes”, é apresentada uma definição para o significado do que vem a ser 

metodologias e como as metodologias ativas se encontram atualmente: 

                                                           

4 “Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda” (disponível 
em:www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/metodologias_moran1, visita em 29/12/2017 
às 22h25m). 
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Metodologias são grandes diretrizes que orientam os processos de 

ensino e aprendizagem e que se concretizam em estratégias, 

abordagens e técnicas concretas, específicas, diferenciadas. As 

metodologias ativas num mundo conectado e digital se expressam 

através de modelos de ensino híbridos, blended, com muitas possíveis 

combinações. 

Nesse sentido, é importante que os docentes consigam dominar algumas 

estratégias e técnicas para que possam encontrar o momento adequado para utilizá-

las ou combiná-las no sentido de surpreender os alunos, ou seja, fazer com que não 

seja algo esperado, previsível para eles, dando a impressão de que uma das técnicas 

possa parecer mais importante do que as demais ou ser superdimensionada. 

Continuando com a abordagem de Moran: 

[...] O papel do professor é ajudar os alunos a ir além de onde 
conseguiriam fazê-lo sozinhos. Até alguns anos atrás, ainda fazia 
sentido que o professor explicasse tudo e o aluno anotasse, 
pesquisasse e mostrasse o quanto aprendeu. 

Entre as estratégias mais conhecidas ou utilizadas em Metodologias Ativas, 

podemos citar: aprendizagem baseada em problemas (PBL – problem based 

learning); aula expositiva dialogada; aprendizagem baseada em projetos; Ensino com 

Pesquisa e Estudo de Caso. Embora existam outras estratégias similares, será feita 

uma pequena explanação sobre essas, uma vez que constam do projeto político-

pedagógico do curso de Publicidade e Propaganda da Instituição pesquisada. 

 

2.1 APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS 

Nessa estratégia, é apresentada uma situação provocante que precisa ser 

resolvida a partir da decisão de um grupo. É necessário elaborar um problema a partir 

de situações diversas. Esse problema deve ser desafiador, instigante, interessante 

para os estudantes, sendo uma situação existente, adaptada ou desenvolvida pelo 

professor. Segundo Cyrino e Pereira-Toralles (2004, p. 782): 

A aprendizagem parte de problemas ou situações que intencionam 

gerar dúvidas, desequilíbrios ou perturbações intelectuais. O método 
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“dos problemas” valoriza experiências concretas e problematizadoras, 

com forte motivação prática e estímulo cognitivo para solicitar 

escolhas e soluções criativas. [...] procurando gerar desequilíbrios 

cognitivos (conflitos, problemas) em relação ao objeto de 

conhecimento a fim de possibilitar interações ativas com o 

conhecimento que levem o aluno a uma aprendizagem significativa. 

Neste caso, o aluno utiliza diferentes processos mentais (capacidade 

de levantar hipóteses, comparar, analisar, interpretar, avaliar), 

desenvolvendo capacidade de assumir responsabilidade por sua 

formação.  

 

2.2 AULA EXPOSITIVA DIALOGADA 

A base dessa estratégia é o diálogo, com a participação do aluno. É uma troca 

de experiência partindo do conhecimento prévio do estudante. O aluno é estimulado 

a perguntar, expor sua compreensão e discutir com o professor, sendo orientado pelo 

docente durante a exposição do conteúdo. É estimulado um diálogo crítico que 

culmina com uma elaboração própria pelo aluno. Dessa forma, é necessário que haja 

um planejamento maior por parte do professor para que não se perca com as 

interrupções, os questionamentos dos alunos e consiga conduzir as discussões. 

Também a exposição do tema deve ser bem planejada, pois só assim permitirá aos 

discentes estabelecerem conexões entre as experiências por eles vivenciadas e os 

novos conceitos (aprendizagem significativa). 

De acordo com Anastasiou e Alves (2006, p. 79): 

A aula expositiva dialogada é uma estratégia que vem sendo proposta 
para superar a tradicional palestra docente. Há grandes diferenças 
entre elas, sendo que a principal e a participação do estudante, que 
terá suas observações consideradas, analisadas, respeitadas, 
independentemente da procedência e da pertinência das mesmas, em 
relação ao assunto tratado. O clima de cordialidade, parceria, respeito 
e troca é essencial.  
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2.3 APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS 

Parte do pressuposto do ensino centrado no aluno e na aprendizagem 

colaborativa e participativa, sendo aplicada a modalidades em que existam um 

produto definido como resultado, é que ele se torne um forte componente na 

motivação dos alunos, levando-os a buscarem e a selecionarem informações, 

estabelecerem relações entre essas informações e a compartilharem as ideias e as 

descobertas com todos os envolvidos – outros alunos e o professor – para chegar aos 

objetivos. De acordo com Hérnandez (1998, p. 89): 

 
Geralmente, permite ao estudante escolher o tema ou envolver-se em 
sua escolha. Isso faz com que ele leve adiante a busca, na qual há de 
recolher, selecionar, ordenar, analisar e interpretar informação. Essa 
tarefa pode ser realizada de maneira individual ou grupal, e seus 
resultados deverão ser públicos, para favorecerem um conhecimento 
compartilhado. 
[...] A aprendizagem baseada em projetos de trabalho se utiliza, na 
atualidade, em todos os níveis de ensino: Fundamental e Médio, 
Ensino Superior, formação inicial, permanente... 

[...] A noção de “trabalho” provém de Dewey e Freinet e de sua 
ideia de conectar a Escola com o mundo fora dela.  

 

2.4 ENSINO COM PESQUISA 

Lima (2000, p. 67, grifos do autor) apresenta uma excelente definição para essa 

estratégia, apontando os principais pontos a serem considerados quando é estimulada 

a pesquisa e considerada a prática para o aprender a aprender: 

A prática desta alternativa didático-pedagógica altera os processos de 
ensino e aprendizagem tradicionais à medida que desenvolve junto ao 
Estudante a atitude de pesquisa. Esta passará a configurar-se uma 
conduta estrutural, capaz de explorar e extrapolar o conteúdo 
programático da disciplina; [...] ultrapassar a simplificação das 
explicações dos fenômenos ao estimular processos de criação, de 
questionamento, de formulação de dúvidas; ultrapassar a descrição 
dos fenômenos e atingir graus variados de relação e análise [...] 
valorizar processos e não apenas resultados, o que contribui para o 
Estudante desenvolver a capacidade do aprender a aprender e do 
autodesenvolvimento. 
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2.5 ESTUDO DE CASO 

Pode ser trabalhado como uma narrativa real, fictícia ou adaptada da realidade, 

para ser utilizado em sala de aula como um objeto de estudo, estando relacionado a 

situações práticas do mundo profissional. A partir do estudo de caso e do 

conhecimento prévio do aluno sobre determinado assunto, ele é levado a discutir 

sobre isso, podendo ser individualmente ou em grupo, a analisar os problemas 

apresentados, a apresentar soluções e a tomar decisões. De acordo com Peixoto 

(2016, p. 43): 

O trabalho com estudos de caso é bem parecido com os conceitos da 
educação problematizadora que segundo Cyrino e Pereira (2004) 
trabalha a construção de conhecimentos a partir da vivência de 
experiências significativas. Apoiada nos processos de aprendizagem 
por descoberta, em oposição aos de recepção encontrados na 
pedagogia tradicional (em que o aluno recebe os conteúdos 
passivamente), os conteúdos de ensino não são oferecidos aos alunos 
em sua forma acabada, mas na forma de problemas, cujas relações 
devem ser descobertas e construídas pelo aluno, que precisa 
reorganizar o material, adaptando-o à sua estrutura cognitiva prévia, 
para descobrir relações, leis ou conceitos que precisará assimilar. 
Estudos de caso promovem a capacidade dos estudantes de aplicar a 
teoria que aprenderam em uma situação do "mundo real". 

Uma das principais vantagens de se utilizar o estudo de caso se dá ao fato de 

que ele é voltado para perguntas, e não baseado em soluções, e esse questionamento 

envolve a necessidade de equilibrar muitas variáveis, o que ocasiona reflexão mais 

aprofundada. Considerando os professores que têm ou tiveram a prática do mercado 

publicitário e que conseguiram, de alguma forma, transpor esse conhecimento para a 

sala de aula, eles ensinaram em um processo muito semelhante ao que as “agência 

escolas” faziam até praticamente o início dos anos 1990, quando ainda era pequeno 

o número de instituições de ensino superior que ofertavam os cursos de Publicidade 

e Propaganda e quando, portanto, cabia a essas agências ensinarem seus 

profissionais como trabalhar. O conhecimento era aprendido por meio da observação 

e da prática, sob a orientação de alguém que já detinha maior conhecimento. Essa 

“forma de ensinar” foi levada originalmente para a sala de aula e os professores, 

mesmo sem terem conhecimento didático ou de metodologias de ensino, na maioria 

das vezes, conseguiam com que seus alunos aprendessem aquilo que deveriam 

saber. 
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2.6 Discussão sobre conhecimento do conteúdo programático pelos docentes 

Não se discute se a prática em sala de aula era adequada ou não, se muitos 

professores ensinavam ou não de uma forma transmissora de conhecimento. A 

discussão restringe-se ao conteúdo do que era ensinado e à forma como isso ocorria. 

Afinal, a metodologia aplicada não depende apenas do professor, mas, principalmente 

nos tempos atuais, do que consta do projeto político-pedagógico como a diretriz a ser 

seguida pelos professores. 

Na discussão proposta por Pimenta e Almeida (2011), tal situação fica evidente 

em relação aos professores que não têm formação pedagógica para o ensino superior 

– o que pressupõe, principalmente, para o curso de Publicidade e Propaganda, 

basicamente todos os professores – e que se valem de seu conhecimento prático ou 

ainda de sua experiência. De acordo ainda com essas autoras: 

[...] o que se constata então é que o professor universitário não tem 
uma formação voltada para os processos de ensino e aprendizagem, 
pelos quais é responsável quando inicia sua vida acadêmica. 
[...] 
Assim, predomina dentre os professores universitários brasileiros um 
despreparo e até um desconhecimento científico do que seja o 
processo de ensino e de aprendizagem, pelo qual serão responsáveis 
a partir do instante em que ingressarem no departamento e na sala de 
aula. (PIMENTA; ALMEIDA, 2011, p. 26). 
 

Há realmente uma dificuldade de domínio do conteúdo a ser ministrado por 

parte dos professores, de conhecimento do projeto político-pedagógico ou, mesmo, 

de didática ou estratégica de ensino quando assumem pela primeira vez uma sala de 

aula. Isso ocorre até mesmo para professores já experientes, porque nem sempre a 

formação do professor corresponde ao que é lecionado por ele nas diferentes 

possibilidades de matérias presentes nas grades curriculares. 

Isso é decorrente de duas situações: a primeira delas está relacionada aos 

professores que têm dedicação exclusiva, ou que, no caso dos professores do curso 

de Publicidade e Propaganda da instituição pesquisada, são chamados de 

Professores em Período Integral (PPI), que dedicam 50% de seu tempo para aulas e 

os 50% restantes para pesquisa, atividades administrativas ou orientação de alunos. 

Para que o tempo dedicado às aulas seja cumprido (grade curricular), em algumas 

oportunidades, assumem aulas das quais não têm total domínio ou aderência, por não 
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serem de sua área de formação ou atuação profissional, embora isso tenda a ser 

menos recorrente do que com os professores em período aulistas (PPA). 

A segunda situação está relacionado aos PPAs, que assumem aulas e sua 

carga horária não pode ultrapassar 40 horas-aulas semanais, mas que raramente 

esse número é alcançado, em decorrência do aumento de professores PPIs ou 

professores em período parcial (PPP) – estes têm prioridade para cumprir sua carga 

horária – e da diminuição do número de disciplinas ocorrida na última reformulação 

do projeto político pedagógico, em função da qual a carga horária total, o que 

acarretou diminuição total de disciplinas e, por consequência, a quantidade de 

disciplinas por semestre. Tal fato leva aos professores também a aceitarem disciplinas 

que nem sempre são aderentes à sua formação. 

Evidentemente que os professores se preparam para ministrar essas aulas, 

porém, se elas são em número muito elevado, podem potencializar a dificuldade em 

oferecer um ensino de qualidade aos alunos. Elas não interferem diretamente na 

estratégica de aula do docente, porém podem dificultar sua dinâmica, levando a 

decisões relativas à sua preparação para a proposição do conhecimento para os 

aprendizes por situações nas quais o ensino possa vir a ser colocado em um segundo 

plano, porque o domínio do assunto por parte do professor é limitado. 

Tomando como base as palavras de Imbernón (2012, p. 12): 

Ser professor ou professora pode ser fácil, mas é muito difícil ser um 
bom professor ou uma boa professora. Um docente universitário que 
assume a grande importância da tarefa de ensinar precisa no mínimo: 
ter um domínio da matéria ou disciplina que será ministrada. Não é 
possível ensinar se não se sabe o que será ensinado. Saber a matéria 
é imprescindível, embora não suficiente, mas quanto mais se souber 
a matéria, melhor será a docência, se isso for acrescido de outras 

condições. 
 

Essas outras condições propostas pelo autor pressupõem a habilidade de 

comunicação, o conhecimento dos alunos, dinâmicas e uma divisão do tempo de aula, 

ou seja, uma reflexão sobre a ação (IMBERNÓN, 2012). Se a estratégia de aula do 

professor estiver diretamente relacionada ao ensino tradicional, por meio de aulas 

expositivas, dificilmente serão aulas em que haverá discussão sobre os temas, 
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constituídas de elementos que possam enriquecê-la e envolver ao aluno, e elas se 

tornarão monótonas, dificultando a atenção, a participação e a compreensão por parte 

dos estudantes. Entretanto, na maior parte das vezes, essa situação leva o docente a 

decidir por dar as primeiras aulas e, posteriormente, propor aos alunos que façam 

pesquisa sobre o tema e apresentarem seminários. Isso poderia ser confundido com 

metodologias ativas, visto que, nas metodologias ativas, os alunos são estimulados a 

buscarem informações, ou seja, pesquisarem e desenvolverem por si próprios, 

construírem, de forma prática, seu conhecimento. Porém, se as informações obtidas 

pelos aprendizes não forem trabalhadas de forma correta, se perderão e acabarão por 

desmotivá-los. Não serão aulas vivas. Como defendem Anastasiou e Alves (2006, p. 

69): 

[...] o docente deve propor ações que desafiem ou possibilitem o 
desenvolvimento das operações mentais. Para isso, organizam-se os 
processos de apreensão de tal maneira que as operações de 
pensamento sejam despertadas, exercitadas, construídas e 
flexibilidades pelas necessárias rupturas, por meio da mobilização, da 
construção e das sínteses, devendo estas ser vistas e revistas, 
possibilitando ao estudante sensações ou estados de espírito 
carregados de vivência pessoal e de renovação. 

Os professores, quando despreparados, não são capazes de relacionarem, de 

refletirem sobre o conteúdo discutido ou até mesmo de estimularem os estudantes a 

buscarem novas alternativas que possam significar seu desenvolvimento intelectual. 
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3 PESQUISA, DELINEAMENTO METODOLÓGICO, ANÁLISES E ASPECTOS 

CONCLUSIVOS 

A finalidade deste capítulo é apresentar o caminho seguido para a definição do 

procedimento metodológico, esclarecer como os sujeitos foram selecionados e o 

processo de coleta e de análise das informações. Finalmente, apresentar conclusões 

pertinentes às respostas obtidas com os entrevistados, as quais podem trazer um 

nível de esclarecimento para aquilo que se pretende descobrir. 

Foi realizado um pré-teste com um dos professores selecionados, cujo 

resultado foi considerado válido e demonstrou, portanto, que as demais entrevistas 

poderiam ser realizadas. É importante destacar que foi acrescida uma questão ao 

roteiro original com o intuito de conhecer como o professor poderia melhorar aquela 

que considerou ser sua melhor aula. O entrevistado (PF) foi convidado a responder à 

essa questão, em caráter excepcional, uma vez que essa decisão de acrescentar a 

questão ao roteiro foi tomada posteriormente à sua entrevista, por recomendação da 

banca examinadora, quando da apresentação da qualificação de doutorado, e o 

docente se prontificou a respondê-la. Essa análise específica foi incorporada aos 

demais questionamentos respondidos anteriormente. As condições para a entrevista 

referente à essa questão foram as mesmas apresentadas orginalmente. 

3.1 OPÇÃO METODOLÓGICA 

Para analisar a prática de aula proposta pelos professores e a metodologia 

empregada, busquei informações que pudessem mostrar de qual maneira a sua 

formação acadêmica ou profissional possam ter contribuído e refletido em sua forma 

de ensino aprendizagem e como os alunos reagem a isso. Para tanto, foram 

estabelecidos como problemas de pesquisa, uma vez que eles foram divididos em três 

pontos principais: 

1) Qual a formação acadêmica e profissional dos professores do curso de 

Publicidade e Propaganda da instituição de ensino pesquisada? 

2) Como os professores do curso de Publicidade e Propaganda aprenderam a 

ensinar e a se desenvolver profissionalmente? 

3) Quais as estratégias e as metodologias de ensino utilizadas em suas aulas? 
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Busquei obter dados que trouxessem informação significativa para os 

problemas apresentados e que permitissem estabelecer conexão entre eles e 

posterior reflexão, permitindo, dessa forma, validar e analisar os dados obtidos, com 

o objetivo de compreender a formação dos professores de ensino superior que atuam 

no curso de Publicidade e Propaganda na instituição de ensino pesquisada e os 

aspectos inerentes à essa atividade. Esses aspectos levam aos alunos à 

compreensão de preceitos éticos, mercadológicos, culturais, criativos e favorecem a 

sua inserção no mercado de trabalho, antes mesmo de se tornarem egressos, por dar 

a eles a possibilidade de conhecerem situações de forma prática e similar ao que 

encontrarão no mercado de trabalho, estabelecendo conexão daquilo que aprendem 

com aquilo que deverão saber quando forem atuar em seus estágios ou atividades 

profissionais próprias ou contratadas. 

Dessa maneira, a pesquisa foi desenvolvida em um enfoque descritivo, em uma 

abordagem qualitativa, em que todas as informações obtidas são importantes e 

predominantemente descritivas. Essas condições permitem desenvolver a percepção 

do próprio professor a respeito da situação e compreender os sentimentos envolvidos 

naquela situação relatada, além de saber, do próprio docente, como ele foi introduzido 

em sala de aula, seu domínio do conteúdo, sua técnica para dar aulas e a sua base 

para o desenvolvimento desse procedimento. De acordo com Cervo, Bervian e da 

Silva (2007, p. 62): 

A pesquisa descritiva desenvolve-se, principalmente, nas ciências 
humanas e sociais, abordando dados e problemas que merecem ser 
estudados, mas cujos registro não consta de documentos. Os dados, 
por ocorrerem em seu habitat natural, precisam ser coletados e 
registrados ordenadamente, para seu estudo propriamente dito. 

[...] Em síntese, a pesquisa descritiva, em suas diversas formas, 
trabalha sobre dados ou fatos colhidos da própria realidade. 

 

Foi trabalhada a realidade docente presente no curso de Publicidade e 

Propaganda da referida instituição. É bom enfatizar que não há registros formais das 

atividades docentes de forma regular, por parte dos professores, a não ser o conteúdo 

ministrado, por parte desses docentes, apesar de toda disciplina ter seu plano de 

ensino, nos quais constam: ementa; conteúdo; objetivos gerais e específicos; 
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metodologia; critérios de avaliação e bibliografia básica e complementar (Anexo A). 

Cada professor tem a liberdade de estabelecer a forma como ministrará suas aulas, 

estratégias e práticas docentes, embora, conforme enfatizado anteriormente, no 

Projeto Político Pedagógico esteja estabelecido que as metodologias a serem 

utilizadas são as Metodologias Ativas. 

A forma como essa pesquisa descritiva se deu foi mediante um “estudo de 

caso”, que, ainda, de acordo com Cervo, Bervian e da Silva (2007, p. 62): “[...] é a 

pesquisa sobre determinado indivíduo, família, grupo ou comunidade que seja 

representativo de seu universo, para examinar aspectos variados de sua vida”. Para 

dar início ao processo de seleção de docentes, foi feito um mapeamento dos 

professores que lecionam no curso de Publicidade e Propaganda da instituição 

pesquisada (Apêndice A). Esse mapeamento mostrou-se útil não apenas para ajudar 

na definição dos professores a serem selecionados para a pesquisa, mas também por 

permitir que fossem feitas análises comparativas baseadas em seu curso/área e 

tempo de formação e de atuação docente e de sua atuação profissional não 

acadêmica, uma vez que esses tópicos estão presentes, assim como se esses 

professores têm ou não pós-graduação, qual o nível, se essa titulação é recente e se 

o docente, caso tenha atuado em área não acadêmica correlata com a qual ministra 

aulas, ainda se mantém atuante nessa área paralelamente à profissão de professor. 

No curso de Publicidade e Propaganda, no segundo semestre de 2016, 

constavam noventa professores que ministravam as diferentes disciplinas, e nem 

todos os docentes estavam locados na mesma unidade, uma vez que a instituição 

permite e estimula a inserção de professores de diferentes unidades acadêmicas. 

Para o mapeamento dos docentes citado anteriormente, foi encaminhado um e-mail 

individual para os professores, por meio da ferramenta Google Docs, no qual estava 

anexado o formulário com os pontos a serem respondidos. Embora ainda se tratasse 

de um mapeamento, cujos dados não são sigilosos por serem passíveis de obtenção 

por meio de outras fontes públicas, foi garantido aos docentes que a divulgação de 

suas respostas não seria identificada. As respostas foram facultadas para quem se 

sentisse à vontade para responder. O formulário foi enviado no início de dezembro de 

2016 e ficou em aberto para a resposta durante aquele mês. Ao término do período, 
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foram obtidas cinquenta e uma respostas, representando dessa forma um percentual 

de 56,6% de respondentes. 

É importante ressaltar, entretanto, que ao término daquele mês, houve um 

desligamento de cinco professores do curso, e três dos docentes que responderam 

ao formulário estavam entre eles. Portanto, eles não foram considerados como 

possíveis entrevistados, o que diminuiu o percentual de respondentes para 56,4% (48 

respondentes do total final de 85 professores). Dois outros professores foram 

promovidos, através de concurso, para a pós-graduação stricto sensu, em um dos 

programas de pós-graduação da instituição, e um desses professores havia 

respondido, sendo mantido entre os possíveis selecionados, por continuar dando 

aulas no curso de Publicidade e Propaganda. 

Com o mapeamento em mãos, foram selecionados seis professores, por 

julgamento, sendo indiferente o sexo do entrevistado, a sua titulação, porém dentro 

de alguns parâmetros, conforme descrito a seguir: 

• Três professores da linha de formação em marketing, e três professores da 

linha de formação em criação. 

• Os seis professores foram subdivididos em um período de tempo de exercício 

do magistério na instituição de ensino superior pesquisada, no curso de 

Publicidade e Propaganda. Dois professores tinham ingressado em 2010, ano 

em que foi implementada a primeira revisão do Projeto Político Pedagógico de 

Publicidade e Propaganda na instituição, o que pressupõe que esses 

professores estejam há, pelo menos, oito anos dando aulas para o curso de 

Publicidade e Propaganda na instituição; dois professores ingressaram em 

2006, ano em que houve a reformulação estrutural dos cursos em Centros, o 

que caracteriza professores ministrando aulas no referido curso há pelo menos 

doze anos, e dois professores com tempo superior a doze anos de magistério 

na instituição nesse curso. Não foi considerado como parâmetro obrigatório o 

professor estar locado na unidade, uma vez que é prática comum professores 

de diferentes unidades ministrarem aulas entre elas, e não foram considerados 

os professores contratados a partir da segunda revisão do Projeto Político 

Pedagógico (2014/2), embora essa fosse a primeira intenção para a seleção 
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de professores, por não contar com professores com período de tempo 

correspondente, tendo todos ingressado antes disso. No primeiro semestre de 

2017 (2017_1), houve o ingresso de quatro novos professores, que 

substituíram os professores desligados no final de 2016_2, porém esses 

professores não participaram do mapeamento feito em dezembro/2016. 

Para esses professores, foi feito um levantamento, por meio de seu cartão de 

horário, das aulas ministradas em dez semestres seguidos (2013_1 a 2017_2), com o 

intuito de verificar a aderência do professor às disciplinas e a variação do número de 

aulas ministradas, o que pode ou não corresponder a uma necessidade maior de 

dedicação ao desenvolvimento do conteúdo abordado e à amplitude de seu 

conhecimento. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, foi elaborado um roteiro 

(Apêndice B) para ser seguido, visando obter as respostas para o que se pretendia 

saber. Tal roteiro foi estruturado considerando três blocos principais: 

1) como o professor aprendeu a dar aulas; 

2) como é sua metodologia de aulas; 

3) qual é seu conhecimento sobre as metodologias ativas. 

A ordem como os blocos foram estruturados levou o respondente a partir de 

um raciocínio mais amplo para o mais específico, não induzindo, mas sim 

direcionando àquilo que se pretendia obter de informação. Dessa forma, para o 

primeiro bloco, as perguntas foram direcionadas para que se soubesse mais sobre a 

motivação ou as razões do entrevistado em dar aulas em seu início de carreira; se 

naquele momento ele exercia ou não atividades profissionais não acadêmicas 

correlatas com sua área de atuação acadêmica e a manutenção ou não dessas 

atividades após começar a atuar como docente; ainda, se tem buscado a atualização 

por meio de cursos ou atuação na área relacionada àquela que ministra suas aulas; 

seu conhecimento ou não do projeto político pedagógico e, finalizando esse bloco, 

como o entrevistado tem se preparado para continuar com sua experiência docente. 

No segundo bloco de perguntas, o direcionamento foi para o conhecimento das 

metodologias ou das estratégias de ensino utilizadas pelo docente; para a 

compreensão do entendimento dos objetivos propostos e como eles estão sendo ou 

podem ser alcançados; se o professor acredita que com sua estratégia de aula os 
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alunos estão conseguindo obter conhecimento, aprendendo ao que se propôs como 

meta, e se, do ponto de vista do educador, a instituição e a unidade de ensino têm 

colaborado para, por meio de sua estrutura, facilitar o aprendizado do aluno. 

Finalizando, o terceiro bloco de perguntas teve como objetivo verificar o 

conhecimento dos entrevistados sobre as metodologias ativas; sua utilização em sala 

de aula; quais são as mais utilizadas pelo docente; a opinião desses professores sobre 

essas metodologias; e o significado da frase “aprender a ensinar para ensinar a 

aprender”. 

O cruzamento das respostas dos três blocos permitiu obter conhecimento sobre 

esses aspectos e compreender como se estabelece a forma de ensinar do professor 

de ensino superior, especificamente do curso e da instituição de ensino pesquisados, 

bem como o conhecimento ou o desconhecimento das estratégias de aula que 

envolvem as metodologias ativas, por parte dos docentes, em um momento em que 

as tecnologias estão tão presentes, a atenção dos alunos é difícil de ser obtida e está 

diretamente ligada ao seu interesse pelo assunto ou possível significado ou relevância 

para aquilo que considera como importante para sua vida. E, também, pelo fato de o 

mercado publicitário, de uma forma generalizada, buscar alunos para atuar como 

estagiários, privilegiando aqueles que, em seu momento de aprendizagem, já 

apresentem experiência ou conhecimento prévio do que terão que fazer em seus 

postos de trabalho. 

Mostrou-se relevante também a intersecção das respostas com a apuração das 

matérias dadas, porque, considerando o que é ministrado pelos professores, 

relacionado à sua linha de formação ou de atividade não acadêmicas, suas aulas 

podem perder em significado, colocar em cheque sua capacidade de ensinar ou, 

ainda, favorecer ou não o uso das metodologias ativas em suas aulas. Naturalmente, 

o docente deve ter conhecimento suficiente para propor discussões, dar feedbacks 

etc., o que pode ser dificultado no caso de sua falta de conhecimento ou conhecimento 

insuficiente sobre o assunto. 

As entrevistas foram feitas em locais de preferência dos professores, no 

ambiente mais propício, e a preferência deles indicou que o local mais indicado era a 

própria instituição de ensino, em sala disponível em um momento não coincidente com 
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seu horário de aula ou outra atividade acadêmica, para que não houvesse interrupção. 

Todos os professores consentiram em responder às perguntas e que suas respostas 

fossem gravadas, para posterior transcrição. 

Para que os educadores tivessem seus nomes preservados, eles foram 

trocados por letras. Os professores que estão há mais tempo na instituição de ensino 

tiveram as duas primeiras letras do alfabeto, tendo o professor de criação, pela própria 

ordem alfabética, ficado com a letra A e o de marketing, com a letra B. Os professores 

que começaram a dar aula entre 2006 e 2010, ficaram com as letras C e D e aqueles 

que entraram a partir de 2010, ficaram com as letras E, F, mantendo, respectivamente, 

a primeira letra para os professores de criação e a segunda letra para os docentes de 

marketing. Assim, os educadores de criação ficaram com as letras A, C, E., e os de 

marketing com as letras B, D e F. 

 

3.2 PRÉ-TESTE 

Para a verificação e validação das respostas ao roteiro, foi feito um pré-teste 

com um dos professores selecionados. Esse docente enquadra-se entre aqueles que 

fazem parte do quadro de educadores que ingressaram a partir de 2010, estando 

relacionado à linha de formação em marketing. Nas análises das entrevistas, ele será 

chamado de Professor F. 

O resultado do pré-teste mostrou-se válido, permitindo obter conhecimento 

sobre todos os aspectos pretendidos, sendo necessário apenas o complemento de 

uma questão, conforme solicitado pela banca examinadora na banca de qualificação 

do doutorado que, embora não interferisse no resultado final, poderia jogar luz sobre 

as informações obtidas. Dessa maneira, a pesquisa foi aplicada a todos os docentes 

selecionados, e os resultados serão apresentados a seguir. 

3.3 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

A interpretação e a análise dos dados obtidos serão apresentadas pela ordem 

alfabética das letras designadas aos professores, o que está de acordo com o tempo 

de aulas no curso de Publicidade e Propaganda (do mais antigo para o mais atual) e 
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com a área de concentração do professor (criação ou marketing). Essa seleção 

reforça o que já foi apresentado anteriormente: as letras A, C e D correspondem à 

linha de formação em criação, as letras B, D e F correspondem às aulas na linha de 

formação em marketing. 

Para todos os entrevistados será mantida a mesma estrutura de interpretação 

e análise e, no final, será apresentada uma conclusão geral. 

 

3.3.1 Professor A (linha de formação em criação) 

O professor A iniciou sua carreira acadêmica há 24 anos. Está fazendo estágio 

pós-doutoral. Trabalhou no mercado publicitário como freelancer5, atuando como 

assistente de direção6. No entanto, dois anos após o início de sua vida acadêmica, 

em 1995, deixou de atuar, permanecendo desde então apenas na academia. 

 

3.3.1.1 Bloco 1 – Como o professor aprendeu a dar aulas. 

Ao iniciar suas atividades acadêmicas, o professor não tinha experiência 

docente. Estava fazendo pós-graduação, foi convidado a dar aula e acabou por 

aceitar, como uma possível atividade naquela época. 

Com relação ao Projeto Político Pedagógico do Curso, o professor não o 

conhecia naquela época e também não conhece o atual projeto da instituição de 

ensino em que o curso de Publicidade e Propaganda está sendo pesquisado. Na 

realidade, quando começou a dar aulas, não teve acesso nem mesmo ao plano de 

ensino, e, na oportunidade, o professor substituído disse que “a partir de agora você 

                                                           

5 Freelancer é o profissional que atua no mercado, no caso publicitário, como autônomo. 

6 Assistente de direção é o profissional que assiste o Diretor Cinematográfico em suas atividades, desde 
a preparação da produção até o término das filmagens; coordena as comunicações entre o Diretor de 
Produção Cinematográfico e o conjunto da equipe e do elenco; colabora na análise técnica do roteiro, 
do plano e da programação diária de filmagens ou ordem do dia. Disponível em: 
<www.telabrasileira.com.br/>. Acesso em: 28 jan. 2018. 

http://www.telabrasileira.com.br/
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é o professor, então, você decide o que vai dar e como dará suas aulas”, o que levou 

o professor a produzir material próprio. O entrevistado teve de verificar quais eram os 

recursos disponíveis e utilizá-los. Aponta que sempre houve plano de ensino e projeto 

pedagógico, mas que, na época em que começou a dar aula, não era utilizado como 

é hoje. Aponta também que tinha seu próprio planejamento de aula semestral para 

que pudesse alcançar os objetivos a que se tinha proposto. 

A aula ministrada pelo professor era prática audiovisual e, de acordo com ele, 

utilizava a estratégia laboratorial, em que eram criados exercício de linguagem e, após 

realizados, eram exibidos e havia comentários sobre eles, a partir dos objetivos que 

tinham sido colocados inicialmente. A ideia era que os alunos soubessem para que 

tinha sido feito aquele exercício, que eles soubessem a razão de terem feito aquela 

atividade e para que houvesse a possibilidade de balizar o que havia sido realizado, 

uma vez que, de acordo com o professor, não existe certo e errado “nessas questões 

das linguagens criativas”. Isso foi aplicado desde as primeiras aulas, porque “minha 

formação foi dessa maneira”. 

De acordo com o entrevistado, as atividades não acadêmicas que ele exercia 

antes de começar a dar aulas, como assistente de diretor em um estúdio, foram 

diminuindo gradativamente, uma vez que os horários de um freelancer nessa área de 

cinema não seguem um padrão fixo, não sendo normalmente compatíveis com os 

horários de aulas. Esse fato fez com que ele fosse se afastando aos poucos do 

mercado não acadêmico. 

As disciplinas ministradas sempre foram dentro de sua área de formação, 

apresentando, portanto, total afinidade com a sua formação acadêmica. 

Ainda de acordo com o entrevistado, ele fez cursos de atualização. Na 

oportunidade, quando começou a dar aulas, já tinha concluído o mestrado, mas estava 

fazendo o doutorado, então continuou a fazer cursos e alguns de atualização. No início 

de sua atividade como professor, participava mais de cursos do que atualmente. 

Pondera que, desde o início de suas atividades até hoje, a quantidade de cursos é 

pequena. De qualquer forma, acredita que, sempre que estuda, isso acaba renovando 

tudo, inclusive as aulas. “As atualizações trazem novas experiências”. 



60 

 

Com relação a experiência docente, considera que o tempo de aula traz 

experiência, uma vez que as turmas não são iguais e com o tempo melhora a 

dinâmica. Sua preparação foi continuar estudando, mas quando não tem tempo para 

isso, acaba entrando em uma coisa mecânica. 

 

3.3.1.2 Bloco 2 – Metodologia de aulas 

Quanto às metodologias a serem utilizadas em sala de aula, o docente não 

sabe se os professores têm consciência dos sistemas metodológicos que têm, então 

adotam uma forma de dar aula que tem com o jeito de ser dos professores e, no caso, 

com seu próprio jeito de ser. Então acaba por juntar a experiência que tem de seus 

próprios conteúdos, de seu jeito de dar aula e também de sua experiência de vida. 

Afirma que não sabe se os professores de forma geral adotam uma metodologia com 

consciência, como é feito pelos professores da pedagogia. 

Detalhando como são as aulas, afirma que dá muitas aulas práticas, então suas 

aulas têm atividades práticas, de laboratório, nas quais é proposto um trabalho ou 

mais e os alunos têm de desenvolver e chegar a um produto final. Quando terminam 

esse produto, chegaram a um aprendizado. Considera esse tipo de aula interessante, 

porque acredita que os alunos acham que não estão tendo aula por estarem fazendo 

coisas; eles não identificam o aprendizado como em uma prova, em que o aluno tira 

uma nota pelo número de acerto de questões. Isso, na opinião do entrevistado, 

dificulta que os alunos enxerguem que estão aprendendo. Acha que talvez não fique 

claro para os alunos, como no caso das linguagens, se eles aprenderam ou não. O 

professor questiona-se se o aluno visualiza se aprendeu ou não, embora seja claro 

para o docente se houve ou não esse aprendizado. 

As aulas desse professor são, em sua maioria, práticas, mas também já deu 

aulas teóricas, em que explicava de forma expositiva e com a ajuda de projeção de 

peças o conteúdo das diferentes teorias. Na aula prática, os alunos produzem essas 

peças. Nas aulas teóricas, elas são projetadas a partir de peças já existentes e o 

professor discorre a respeito delas. 
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O professor sabe que existe alguma metodologia de aula recomendada pelo 

Projeto Pedagógico do Curso, uma vez que ele é discutido com os professores. Então, 

acredita que não exista uma metodologia explícita, mas implícita, uma vez que ela faz 

parte do processo. No plano de ensino está definida a metodologia, não o nome dela, 

mas a forma como deve ser desenvolvido o conteúdo, os métodos de ensino, como 

seminário, leitura etc. 

Os objetivos voltados às aulas, por estarem voltados para a linguagem 

audiovisual, têm como propósito capacitar aos alunos, que são comunicadores, a 

entender a linguagem audiovisual como algo que não é natural, uma linguagem que é 

articulada para comunicar para o outro alguma coisa, com ou sem persuasão, sem a 

ingenuidade de quem só consome a comunicação. 

O professor considera-se atualizado para dar aulas, por ser um professor da 

área, por ter conhecimento e entender muito da linguagem audiovisual. No entanto, 

acredita que é necessário que sejam encontrados novos caminhos para o ensino, 

porque a sensação é de que os alunos estão em “outro planeta”. Considera que os 

alunos, em sua maioria, aprendem. A base de sua afirmação está nos trabalhos 

executados pelos alunos e quando tecem comentários sobre eles, “porque os alunos 

entendem o que está sendo dito e conseguem argumentar, o que só pode ter sido 

aprendido no processo”. 

Com relação à melhor aula que considera ter dado, perguntou: “mas isto 

existe?”. Acha que as melhores aulas são aquelas que são dadas no estúdio e os 

alunos se envolvem muito, se divertem, porque apesar de ser um trabalho muito sério, 

é muito lúdico. Os alunos criam um storyboard7 em aulas anteriores, já sabem o que 

devem levar para a aula no estúdio e lá gravam esse roteiro que criaram. Então, cada 

aluno assume uma função, recebem orientação do professor, já devem ter decorado 

os diálogos. Na opinião do docente, é interessante, porque primeiro fala o que deve 

ser feito, explica e depois deixa eles fazerem. Então, diversas vezes acontecem 

alguns conflitos e o educador deixa os próprios alunos resolverem essa situação, só 

                                                           

7 Roteiro desenhado de um filme, decupado em suas tomadas principais (FURGLER; FERREIRA, 
1996). 
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interferindo quando vê que não será resolvido, porém sempre espera para ver se os 

discentes conseguem resolver por si só. O professor afirma conseguir observar o 

quanto eles vão se envolvendo e que “os alunos conseguem ver o que estão 

produzindo, então é muito legal. Normalmente é feito em grupos de cinco a seis 

pessoas. A aula, antigamente, tinha quatro horas para fazer isso, agora é feito em 

uma hora e meia”. 

Quanto ao que poderia ser feito para melhorar a aula, o professor coloca essa 

possibilidade no tempo e no espaço, considerando que seriam necessários espaço e 

tempo mais adequados, visto que já houve uma redução de horas, porque, 

anteriormente, as aulas aconteciam em três módulos, o que representa algo em torno 

de quatro horas, e atualmente é feito em um módulo, o que representa algo em torno 

de uma hora e meia. De acordo com o comentário do professor, no mercado, uma 

gravação leva em torno de um dia inteiro e os alunos devem gravar em um período 

curto de tempo. Explica que, em um trabalho de gravação, tem de maquiar, preparar 

os produtos, se vestir etc., então em uma hora e meia os alunos aproveitam muito 

pouco o período de gravação. Acredita, então, que para sua aula vir a ser melhor, é 

apenas uma questão estrutural. 

Sobre a estrutura oferecida pela unidade/instituição, acredita que embora seja 

boa, ela não consegue atender plenamente às necessidades para o tipo de trabalho. 

Com relação à sua avaliação pelos alunos, o professor não se considera bem 

avaliado, porque, de acordo com ele, é só olhar para as avaliações que é possível 

verificar isso. Ele se considera um docente médio, está sempre dentro da média de 

notas obtidas pelos professores quando das avaliações pelos alunos. Não sabe o que 

fazer para melhorar sua nota para ficar acima da média. Acha que por ter uma 

expectativa muito alta em relação aos alunos, por querer que eles façam, que eles 

desenvolvam, talvez não seja melhor avaliado. Não tem ideia de como melhorar isso. 

 

3.3.1.3 Bloco 3 – Conhecimento sobre as metodologias ativas 
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Com relação ao conhecimento sobre metodologias ativas, afirma que “já ouvi 

tanto falar delas, que nem sei o que é. Todo mundo fala das metodologias ativas. Virou 

a palavra da moda”. Acredita que se for procurar autores que falam sobre isso, as 

metodologias ativas serão muito mais do que se imagina que sejam. 

Estimulado, o professor busca uma definição para o que venham a ser 

metodologias ativas e diz: “são metodologias que colocam na mão de quem está 

aprendendo, o processo desse aprendizado. São metodologias que você faz o outro 

fazer. Dá coisas para ele resolver e não dá uma aula expositiva em que você quem 

mostra para ele o que deve fazer”. Não sabe se utilizou metodologias ativas em suas 

aulas, porque não sabe quais são os modelos. Na sua opinião, como não se estuda 

isso, como se estuda os conteúdos, e não os processos, não sabe se usa isso ou não. 

Acha que as metodologias que fazem com que as pessoas resolvam as coisas é uma 

das metodologias que estão aí. Mas ao mesmo tempo pergunta: “mas quais serão as 

outras que estão por aí, né? Será que só as metodologias ativas que resolvem?”. 

Perguntado se em suas aulas os alunos é quem fazem e, que também foi dito 

como definição, se os alunos são postos para fazer, ele não estaria se utilizando de 

metodologias ativas em suas aulas, respondeu que: “então, mas isso é uma coisa que 

eu sempre fiz, que tem muito a ver com a área do conhecimento. Para aprender 

linguagem visual, se você não assiste linguagem visual, se não produz, não 

experimenta, não sabe o quanto se é capaz de dominar esse conhecimento, esse 

conteúdo”. Mas não acha que as metodologias ativas sejam a única forma de ensinar 

o conhecimento ou da área do conhecimento. 

No tocante à frase: “aprender a ensinar para ensinar a aprender”, sintetizou em 

“professor”. Vê como uma frase para o professor, porque “se ele é assim, entre aspas, 

quem ensina, então ele tem que aprender para ensinar. É algo cíclico. Você aprende 

para ensinar e ensina para aprender. Não é estático”. Fez ainda uma comparação 

entre o período que começou a dar aulas com o período atual, afirmando que existe 

sim muita diferença, porque o mundo mudou muito e a experiência de dar aula faz 

com que se tenha uma habilidade e uma flexibilidade que ajudam a resolver situações 

novas. “Quando está começando, se adota um sistema e se algo não dá muito certo 

daquele jeito se demora mais tempo para compreender e arrumar aquilo”. 
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3.3.1.4 Cartão de horário 

Analisando os cartões de horário do docente, que é PPI, no período de 2013_1 

a 2017_2, é possível observar que o professor, nos três primeiros semestres 

analisados, manteve a quantidade de aulas no curso de Publicidade e Propaganda, 

na quantidade de aulas designadas para o professor nessa função, que são de 20h/a 

semanais. No período de 2014_2 a 2015_1, houve uma variação nessa quantidade 

de horas aulas, entre 12 e 16 horas, para retomar as 20h/a no ano de 2016. Em 2017, 

suas aulas foram reduzidas para 4h/a semanais em função de mudança de unidade 

acadêmica, sua alteração de professor de graduação para educador de pós-

graduação. Durante todo o período analisado, o professor ministrou entre uma e 

quatro disciplinas por semestre, e a maior quantidade de diferentes matérias foi no 

período de 2016/1, entretanto, apenas uma disciplina não havia sido ainda dada por 

esse docente quando comparado com semestres anteriores. 

Sobre relação as disciplinas ministradas, pode-se constatar que: 

 

Quadro 1 – Quadro de Componentes curriculares ministrados pelo docente por semestre 

Componente 

Curricular 

2013-

1 

2013-

2 

2014-

1 

2014-

2 

2015-

1 

2015-

2 

2016-

1 

2016-

2 

2017-

1 

2017-

2 

Produção 

Audiovisual 

X 

16h/a 

X 

20h/a 

X 

16h/a 

       

Ling. Som e da 

Imagem IV (vídeo) 

X 4h/a          

Processo de 

Criação Projeto V 

  X 4h/a        

Prática Audiovisual 

em Publicidade 

   X 4h/a   X 4h/a   X 2h/a 

Prática Audiovisual    X 4h/a X 6h/a X 

12h/a 

X 8h/a X 8h/a X 2h/a  

Linguagem 

Audiovisual 

   X 8h/a X 6h/a X 4h/a X 6h/a X 6h/a X 2h/a X 2h/a 

Redação em Meios 

Audiov. e Digitais 

      X 2h/a X 6h/a   
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Total 

componentes 

2 1 2 3 2 2 4 3 2 2 

Total h/a 20h/a 20h/a 20h/a 16h/a 12h/a 16h/a 20h/a 20h/a 4h/a 4h/a 

 

Em todo o período analisado, o professor teve uma concentração de aulas na 

disciplina de sua área de atuação profissional no mercado publicitário (Audiovisual), 

da qual se desligou em 1995, e relacionadas à sua formação acadêmica, que foi em 

comunicação social. 

 

3.3.1.5 Aspectos Conclusivos relativos ao Professor A 

Considerando os dados obtidos com o docente, é possível verificar que ele tem 

formação acadêmica e não acadêmica na área em que ministra suas aulas, porém 

iniciou sua carreira como professor de forma não planejada, visto que atuava no 

mercado publicitário como freelancer e ingressou na vida acadêmica sem que 

conhecesse os planos de ensino ou o Projeto Pedagógico do curso. Precisou 

desenvolver suas aulas e o fez de acordo com a forma que aprendeu em sua formação 

acadêmica, estabelecendo exercícios práticos, práticas laboratoriais, discussão para 

que houvesse maior reflexão por parte dos discentes. Esse professor busca, por meio 

de cursos e de leitura, se manter atualizado, porém acredita que seu maior patrimônio 

é o fato de conhecer muito sobre linguagem audiovisual, que, de acordo com sua 

grade curricular, é a matéria onde se concentram suas aulas. Esse saber está 

relacionado ao seu conhecimento da prática no mercado publicitário, embora esteja 

afastado dele há bastante tempo, e às suas atualizações por meio de cursos, fator 

importante para se manter informado sobre as transformações tecnológicas e de 

conteúdo que vêm acontecendo no mercado publicitário e que, relacionadas à sua 

experiência prática inicial, podem sim mantê-lo up-to-date com a realidade atual do 

mercado publicitário. 

Por não conhecer a metodologia proposta pelo curso de Publicidade e 

Propaganda, entende que a sua forma de aula e a dos outros professores segue a 

experiência própria de cada um, que é o de adotar alguns elementos, tais como seus 

conteúdos, seu jeito de dar aula e sua experiência de vida. Entretanto, não se 
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considera bem avaliado pelos alunos e atribui isso à falta de compreensão dos alunos 

do processo de ensino. Tal falta de compreensão pode estar intimamente ligada ao 

fato de o docente desconhecer as metodologias ativas e como utilizar suas 

estratégias, embora, quando estimulado, entenda que o aluno deva ser o protagonista 

nesse método de ensino e aponte para um dado muito importante, que é o de que 

através da prática, da experiência, do viver o audiovisual que se aprende, fatores 

imprescindíveis para a utilização das diferentes estratégias de ensino das 

metodologias ativas. Uma proximidade maior com as diferentes possibilidades 

proporcionadas por essas metodologias poderia enriquecer mais as aulas desse 

docente. 

O professor questiona a existência de uma melhor aula, porém entende que 

suas aulas poderiam ser melhores se houvesse um aprimoramento estrutural para 

todo o processo de gravação, inclusive com o aumento de horas/aula, visto que o 

tempo que os alunos têm para todo o processo é muito exíguo. Essa redução de 

horas/aulas aconteceu quando da introdução do último Projeto Pedagógico do curso, 

em 2014. 

O docente tem a percepção de que ensinar e aprender estão relacionados e vê 

na figura do professor essa representação, por entender que se trata de algo cíclico, 

presente na vida do docente. 

 

3.3.2 Professor B (linha de formação em marketing) 

O professor B iniciou sua carreira acadêmica em 1978. Fez um curso de 

didática para o 3º grau, em 2003. Finalizou em 2006 o seu mestrado. Atuou no 

mercado publicitário até 2013, mas, desde então está inserido apenas no acadêmico. 

 

3.3.2.1 Bloco 1 – Como o professor aprendeu a dar aulas 

O professor B iniciou suas atividades acadêmicas substituindo um docente que 

precisou viajar. Na oportunidade, o entrevistado ainda estava cursando o último ano 
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da faculdade, no período noturno e assumiu aulas no período matutino. Eram aulas 

teóricas, mas o educador procurava trazer também alguns aspectos práticos na sua 

forma de ensinar aos alunos, proporcionando discussões em sala de aula sobre temas 

relativos à administração financeira, visto que eram parte do conteúdo do que deveria 

ser ministrado. De acordo com o professor B, os alunos, já no início de sua carreira, 

tinham o costume de se abstraírem da aula, prestando atenção durante quinze 

minutos, depois se desligavam. Então, em sua estratégia de aula, ele diz que “se 

desligava” junto com os alunos, mudando de assunto, mas mantendo o foco para 

retornar depois de uns cinco minutos ao tema, recolocando os discentes na 

abordagem pretendida. A questão dos quinze minutos de atenção ele aprendeu no 

curso de pedagogia que fez. 

Com o retorno de viagem do professor que ministrava  a disciplina, as aulas 

deveriam ser devolvidas para ele, porém, a pedido dos alunos e porque esse docente 

também tinha outras disciplinas, as aulas foram mantidas pelo professor B. Ele então 

ficou sob a supervisão e orientação do antigo docente, que apresentou e explicou o 

que era e para que servia um plano de ensino, uma vez que o entrevistado até então 

não tinha nenhum conhecimento a seu respeito. De acordo com ele: “então foi aí que 

eu conheci o que é seguir um plano de ensino. Mas conheci uma coisa também, se a 

gente se engessar no plano de ensino, a gente esquece que o aluno tem que 

aprender”. Entretanto, não conhecia o projeto pedagógico e só veio a conhecê-lo 

depois de formado, quando foi contratado. Embora tivesse planejamento de aula, não 

tinha nenhum material acadêmico disponibilizado. 

Quanto às atividades não acadêmicas, quando o professor começou a lecionar, 

iniciou atividades também como trainee em um banco, na área de administração, 

tendo sido posteriormente remanejado para a área de marketing de uma das 

companhias da empresa. Essas atividades eram correlatas com as disciplinas que 

ministrava. 

De acordo com o professor B, ele fez cursos de atualização docente, como um 

curso de especialização no interior do estado de São Paulo (1993), que era de 

formação de professores, e depois fez um outro curso em São Paulo (capital) que era 

pedagogia para o ensino superior (1996). Além desses cursos, fez um outro na área 
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de marketing voltado para varejo. Fez seu mestrado entre os anos de 2004 a 2006. 

Na sua opinião, isso ajudou muito nas aulas. 

O professor diz tratar a educação de um modo diferente. No seu ver, todos os 

alunos entram sem saber nada, todos iguais e vão do “ordinário para o extraordinário”. 

De acordo com ele: 

Eu vejo como um papel meu, pessoal, eu até discuti isso na minha 
igreja com meu avô. Eu disse assim: eu sou um crente muito ruim. Eu 
não entendo nada da bíblia. Eu não sei onde está Mateus, se ele era 
primo de Paulo, se ele jogava no mesmo time, aquela coisa toda, e ele 
falou: você não está entendendo. O seu magistério é o seu ministério. 
Então, eu faço desse meu trabalho uma sublimação. Eu preciso sair 
da sala satisfeito com o que eu fiz, porque quando eu não saio eu fico 
muito aborrecido. Às vezes, não é culpa minha. Às vezes, a gente quer 
dar aula e os caras não querem. 

Suas aulas sempre foram relacionadas à sua área de formação. O professor 

aponta ter recusado dar aulas por não ter habilidade, conhecimento ou vivência. De 

acordo com ele, aceitando esse tipo de aula: 

Eu vou ter que preparar uma aula na qual eu não tenho habilidade, 
não tenho conhecimento e não tenho vivência. Então eu prefiro me 
dedicar às coisas que eu tenho conhecimento, tenho vivência, porque 
eu sei que vou estar honrando mais o meu salário. Deixei de ganhar 
dinheiro, mas saí com a consciência tranquila. 

 

3.3.2.2 Bloco 2 – Metodologia de aulas 

O professor B diz utilizar como metodologia de aula postar o conteúdo no 

Moodle e aulas expositivas dialogadas, em que os alunos devem ler previamente 

algum texto recomendado para a aula e que o conteúdo é construído em conjunto em 

sala de aula. Ainda de acordo com ele, no início isso é muito difícil, porque os alunos 

não estão acostumados, mas que, em aproximadamente um mês, eles já estão 

entendendo e fazendo como deve ser feito. 

Em suas aulas, é permitido e estimulado o uso do celular para pesquisa sobre 

algum tema a ser discutido na própria aula, evitando assim que se torne um monólogo 

por parte do professor. 
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Não sabe se tem alguma metodologia recomendada pelo projeto pedagógico, 

plano de ensino ou pela unidade. Como ele ministra disciplinas para diferentes etapas, 

entende que os alunos até a sexta etapa estão mais abertos para a leitura e reflexão, 

o que já não acontece com os alunos das duas últimas etapas, porque “eles acham 

que já sabem pensar sozinhos, então eles não querem te ouvir”. 

Em sua análise pessoal, o professor diz que sempre se prepara para as aulas, 

pois lê muito. Considera que seus alunos aprendem, e a base para verificar essa 

aprendizagem não é a nota, mas sim como os alunos se portam em sala de aula. De 

acordo com ele: 

Quando eu vou dar uma prova, às vezes eu nem sei como vou 
preparar a prova. Nunca existem perguntas objetivas, diretas. É, se eu 
tenho isso, o que eu uso para resolver aquilo, por exemplo. São provas 
de duas ou três perguntas e, de repente, os caras tão terminando. Eu 
falo: meu Deus. Ou não souberam nada ou.... Aí o cara fala assim: 
tranquilo, a gente discutiu isso. Daí o cara aprendeu. Esse é o meu 
parâmetro. Tanto radical de esquerda como radical de direita tem 
muito. O que me interessa é o meio. Tem aquele que fala assim: eu 
não sei nada desse negócio. O outro fala assim: eu sei tudo. Nenhum 
dos dois sabe nada. 

O professor considera sua melhor aula a posterior a qual seus alunos de 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) não compreenderam nada do que estava 

sendo explicado, tendo saído todos com dúvidas de como desenvolver o trabalho, o 

que abordar. Para a aula seguinte, preparou uma “análise lógica dedutiva”. Fez um 

comparativo entre o conteúdo abordado com um paciente, a necessidade de 

conhecer, pesquisar, fazer um diagnóstico para depois receitar. Foi uma aula 

expositiva de quarenta minutos. Conforme apontou, ao término da aula, os alunos 

disseram: “agora sim, nós entendemos”. Disse não ter conseguido repetir a aula, 

porque depois mudou a estrutura para três professores em sala e “aí fica uma coisinha 

de... você tá falando muito, deixa eu falar. Daí eu peguei... talvez até por covardia ou 

por respeitar mais, eu não quis me impor”. 

Com relação a melhorar aquela que considera sua melhor aula, o professor 

disse que já havia pensado nisso e colocado em prática e que seria a criação de 

“modelos”. Esses modelos serviriam para dar nome aos conteúdos e às atividades 

realizadas. Porém, percebeu que não deu resultado, porque levou os alunos a 

pensarem menos e a seguiram apenas os modelos. Entretanto, coloca o mal resultado 
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no fato de os alunos serem da etapa inicial, em decorrência de serem as aulas 

atribuídas a ele nos últimos semestres, e em “disciplinas mais estruturais, como 

Metodologia Científica e Introdução ao Marketing”. Entretanto, aponta que não desistiu 

da ideia e que acredita que poderá dar certo em etapas mais avançadas. 

Acredita que a instituição oferece condições estruturais para melhor 

aprendizado dos alunos, dando também liberdade para os professores trabalharem. 

Se considera bem avaliado pelos alunos. Aponta que a única vez que ficou 

abaixo da média avaliativa foi em decorrência de um aluno que nunca frequentava as 

aulas querer presença. Como não foi atendido, o aluno, segundo o professor, 

mobilizou outros alunos amigos dele e “jogaram sua nota para baixo”. 

De acordo com o professor, “o aluno de hoje é inversamente proporcional à 

nossa paciência. Então ele vem de uma redoma protecionista de pai e mãe e chega 

aqui e acha que a gente tem que dar continuidade a esse processo”. 

 

3.3.2.3 Bloco 3 – Conhecimento sobre as metodologias ativas 

O professor B diz nunca ter ouvido falar em metodologias ativas, pelo ao menos 

não com esse nome. Embora o professor não conheça as metodologias ativas, pelo 

que expôs anteriormente, no caso da aula expositiva dialogada, faz uso, mesmo não 

conhecendo alguma de suas estratégias. 

Explicado ao professor do que se tratava, concluiu que: 

então, empiricamente conheço e acho ótimo esse tipo de metodologia, 

porque acredito no seguinte. Vou te dar um exemplo muito simples. 

Eu estava no segundo ano da faculdade e não tinha computador. A 

pessoa veio e pôs um slide com um teclado. Aí disse: imagine você 

digitando aqui. Professor, o que é digitar? Então, enquanto não há 

essa interatividade das coisas, esse cruzamento das coisas, elas não 

vão fluir. Então quando você pega essa relação, por exemplo, a gente 

deu a aula dessa metodologia ativa por exemplo, ela não vai ficar na 

teoria apenas, ela não pode ficar na teoria. Então antes de terminar a 
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aula, a gente vai ter que ter pelo ao menos quinze a vinte minutos para 

colocar em prática aquilo que a gente discutiu. Para ele levar alguma 

coisa para casa, porque senão, leva o quê? Um slide?. 

O entrevistado diz já ter ouvido a frase aprender a ensinar para ensinar a 

aprender e a relaciona com determinado momento de sua carreira quando o diretor 

do curso solicitou a ele que assumisse uma aula de Metodologia Científica e ele 

retrucou que sabia pouco sobre o assunto, ao que o diretor respondeu: ”então, a 

melhor forma de aprender é ensinando”. Com base nisso, o professor B acabou 

aceitando isso como uma verdade: a de que para falar algo para os alunos era 

necessário saber antes do que estava falando ou precisava aprender para ensinar. 

 

3.3.2.4 Cartão de horário 

Analisando os cartões de horário do docente, que foi PPA, no período de 

2013_1 a 2014_2, é possível verificar que suas aulas semanais estiveram sempre 

próximas ou iguais a 40 horas, tendo sofrido uma redução em 2014_2 para 34h/a. 

Nesse período, ministrava em torno de dez diferentes disciplinas por semestre, e, 

considerando o período compreendido entre 2013_1 a 2014_1, semestre anterior à 

introdução do novo Projeto Pedagógico, deu 21 diferentes matérias, embora parte 

delas estivessem inter-relacionadas e fossem ligadas à sua área de formação 

profissional não acadêmica e à sua própria formação acadêmica, que é em 

Publicidade, Propaganda e Marketing.  

Considerando o semestre de 2014_2, foram 10 novas disciplinas, e uma delas 

era uma disciplina de equivalência, com conteúdo semelhante à ministrada no 

semestre anterior. A partir do momento que se tornou PPP30 horas, a partir de 2015_1 

até o término do período analisado, 2017_2, suas aulas estiveram estabilizadas em 

22h/a, que é a quantidade de aulas previstas para essa função. A quantidade de 

matérias dadas por semestre também foi reduzida para entre três e seis disciplinas, 

porém elas basicamente se repetiram ao longo dos semestres e três delas tinham uma 

abordagem semelhante (Metodologia Científica). 

Sobre relação as disciplinas ministradas, pode-se constatar que: 
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Quadro 2 – Quadro de Componentes curriculares ministrados pelo docente por semestre 

Componente 

Curricular 

2013-

1 

2013-

2 

2014-

1 

2014-

2 

2015-

1 

2015-

2 

2016-

1 

2016-

2 

2017-

1 

2017-

2 

Planejamento 

Estrat. Mark. II 

X 8h/a X 8h/a X 4h/a        

Planejamento de 

Comunicação I 

X 4h/a          

Metodologia 

Científica I 

X 2h/a          

Projeto Experim. 

Prop. Publ.  

X 4h/a X 4h/a X 4h/a        

Metodologia 

Científica II 

X 4h/a          

Planejamento 

Estrat. em Mark I 

X 4h/a          

Supervisão de 

Estágios I 

X 4h/a X 6h/a         

Supervisão de 

Estágios II 

X 2h/a          

Mercadologia II X 2h/a          

Mercadologia III X 2h/a X 2h/a         

Gestão de 

Produtos 

X 2h/a          

Planej. Estrat. em 

Prop. Publ. IV 

 X 2h/a X 2h/a        

Introdução ao 

Marketing I  

 X 8h/a X 8h/a        

Desenho Organ. 

para Empreend. 

 X 2h/a X 2h/a        

Pesquisa de 

Marketing 

 X 4h/a X 4h/a X 4h/a       

TGI   X 2h/a         

Promoção de 

Vendas Merchand. 

 X 2h/a         

Elaboração de 

Projetos (TGI) 

  X 6h/a        

Comunicação para 

Stakeholders 

  X 2h/a        

Planejamento e 

Pesquisa (TGI) 

  X 6h/a        

Orientação (TGI I)   X 2h/a        
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Marketing para 

Clientes Corporat. 

   X 4h/a       

Marketing Social e 

Cultural 

   X 2h/a       

Princípios do 

Empreended. I 

   X 4h/a       

Princípios do 

Empreend. II 

   X 2h/a       

Introdução ao 

Marketing  

   X 8h/a X 

12h/a 

X 

10h/a 

X 8h/a X 8h/a X 8h/a X 4h/a 

Metodologia 

Aplicada Pub.Prop. 

   X 2h/a    X 2h/a X 4h/a X 4h/a 

Publicidade Viral e 

Market. Guerrilha 

   X 2h/a       

Planejamento 

Estrat. em Market. 

   X 4h/a X 4h/a X 4h/a     

Marketing Esportivo    X 2h/a        

Consultoria e 

Projetos Comunic. 

    X 6h/a X 6h/a X 6h/a X 6h/a  X 6h/a 

Marketing e 

Comunicação 

     X 2h/a X 2h/a X 2h/a  X 4h/a 

Metodologia 

Científica 

      X 4h/a X 4h/a X 4h/a X 2h/a 

Metodologia 

Aplicada ao Mark. 

      X 2h/a  X 2h/a X 2h/a 

Planejamento de 

Comunicação 

        X 4h/a  

           

Total 

componentes 

11 10 10 10 3 4 5 5 4 6 

Total h/a 38h/a 40h/a 40h/a 34h/a 22h/a 22h/a 22h/a 22h/a 22h/a 22h/a 

 

Esse professor deixou de trabalhar em atividades não acadêmicas – atuou no 

marketing do setor bancário, em 1996, e posteriormente em empresa na qual tinha 

sociedade e atuava como consultor, em 2013. 

 

3.3.2.5 Aspectos conclusivos relativos ao Professor B 
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Esse docente iniciou suas atividades acadêmicas substituindo 

temporariamente um outro professor, antes mesmo de ter se formado, não tendo, 

portanto, experiência docente para assumir tal compromisso. Desconhecia, inclusive, 

o que era plano de ensino e o projeto pedagógico do curso, entretanto, teve uma 

tutoria proporcionada por esse professor a quem substituiu. Na oportunidade, suas 

atividades profissionais não acadêmicas colaboraram com o conhecimento para suas 

aulas e, embora a abordagem fosse teórica, procurava preenchê-las com exemplos e 

atividades práticas. Para melhor conhecimento da prática acadêmica, fez cursos 

voltados para a formação de professores, bem como o mestrado, que certamente 

colaboraram, nos momentos em que foram feitos, com a atualização ou a preparação 

pedagógica e, até mesmo, na maneira em como atuar frente aos alunos. No entanto, 

desde 2006, quando terminou o mestrado, ficou estagnado, apesar de poder ser 

considerado, no caso dos cursos de formação de professores e de pedagogia para o 

ensino superior, um diferencial em relação à maioria dos professores do curso, mesmo 

se tratando apenas de conhecimento teórico. 

Com relação à sua área de atuação profissional não acadêmica, não apresenta 

nenhuma atualização, tendo saído do mercado em 2013. Considerando as grandes 

mudanças digitais e tecnológicas que vêm acontecendo, o docente provavelmente 

necessita de uma reciclagem para ficar atualizado com sua área de ensino, mesmo 

tendo suas aulas concentradas em marketing, que é sua área de formação. Desde 

2015_1, o professor se tornou PPP, o que reduziu e fixou em 22 as suas horas/aulas, 

bem como diminuiu o número de matérias que ministra para uma média de cinco 

diferentes disciplinas, e, anteriormente, esse número era em média de dez disciplinas. 

Dessas cinco disciplinas em média, quatro foram comuns nos últimos dois anos. Esse 

aspecto pode ter dois vieses: um positivo, que é a manutenção das mesmas 

disciplinas, o que permite ao professor uma melhor preparação e domínio de suas 

aulas, e outro negativo, que pode levar o docente sem atualização daquilo que está 

sendo desenvolvido, no caso no mercado publicitário, o que se aplica ao entrevistado 

que diz apenas ler bastante, a uma tendência de repetição de suas aulas a cada nova 

etapa que se inicia. 

O professor informa que suas aulas são expositivas dialogadas, mesmo não 

conhecendo as metodologias ativas e suas diferentes estratégias de ensino. Além 
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disso, desconhece que haja alguma instrução para sua utilização pelos professores 

da unidade, recomendado pelo Projeto Político Pedagógico do curso. Há um 

contraponto a esse discurso, que pode levar a questionamentos em relação ao uso 

da aula expositiva dialogada, quando aponta que sua melhor aula foi em uma 

oportunidade em que falou seguidamente por quarenta minutos e que não continuou 

com essa estratégia porque foi modificada a estrutura de aula, mudança que o docente 

critica de forma velada. Além disso há uma tendência de atribuir a culpa dos possíveis 

problemas de suas estratégias aos alunos, uma vez que, em um primeiro momento, 

aponta que os alunos das etapas finais não têm interesse em ler muito, e, em um 

próximo momento, quando indica como poderia melhorar ainda mais aquela que 

considerava sua melhor aula, aponta que a estratégia não deu certo porque os alunos 

eram das etapas iniciais. Da mesma forma, quando teve sua nota abaixo da média 

avaliativa, diz que foi resultado da intervenção de um mau aluno que influenciou outros 

discentes. 

A frase aprender a ensinar para ensinar a aprender faz sentido para o docente 

no sentido em que se aplica à própria necessidade de aprender sobre novas 

disciplinas para ministrá-las aos alunos, o que é louvável ao mesmo tempo que 

também põe em cheque seu posicionamento de assumir apenas aulas das quais tem 

conhecimento. Esse fato pode levantar o questionamento: o professor está apenas 

reproduzindo o material que preparou ou conseguiu um aprofundamento em relação 

ao conteúdo, que lhe permita discutir, dar feedback aos alunos, apresentar 

alternativas, o que levaria a um verdadeiro “aprender”? 

 

3.3.3 Professor C (linha de formação em criação) 

Esse professor é formado em Comunicação Social – habilitação em Publicidade 

e Propaganda. Já realizou estágio pós-doutoral. Começou a dar aulas no ensino 

superior há 17 anos, embora tenha começado a lecionar há 22 anos. Se mantém no 

mercado não acadêmico, atuando como freelancer na área de criação, além de 

também trabalhar como tradutor. 
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3.3.3.1 Bloco 1 – Como o professor aprendeu a dar aulas 

De acordo com o entrevistado, foi em razão do mercado não acadêmico que 

acabou ingressando no mercado acadêmico, uma vez que no mercado publicitário 

sempre tem alguém perguntando “se não conhece alguém para dar aula”. Foi dessa 

forma que acabou se interessando em dar aulas, tendo começado no ensino técnico, 

com aulas de marketing. Posteriormente a isso, ensinou língua estrangeira e, na 

sequência, ingressou no ensino médio, até iniciar a ministrar aulas para o ensino 

superior, tendo sempre sido convidado. 

O professor C disse ter sido sempre muito fácil dar aulas, porque é filho de 

pedagoga e desde criança trabalhava em casa com sua mãe, fazendo preparação de 

materiais e correções. Acredita que seu percurso tenha sido um processo natural por 

já ter em casa a figura da mãe pedagoga. 

De acordo ainda com o entrevistado, no ensino médio, a prática pedagógica é 

bem diferente do ensino superior e do ensino de idiomas. Por ser do mercado 

publicitário, trazia muitos cases para as aulas do ensino médio e discutia com os 

alunos as práticas do mercado publicitário. Tinha um nível de exigência bastante alto, 

e as aulas para esses discentes eram principalmente expositivas. Explica que “tem 

uma didática diferente no ensino médio em que a cobrança é muito maior de 

conteúdos”. Para a prática pedagógica, não havia nenhum material específico para 

uso em sala de aula, além dos próprios cases citados. 

Com relação ao ensino superior, utiliza-se de outras estratégias de ensino, 

como a aula expositiva, a aula participativa e com análise crítica, trazendo alguns 

materiais para leitura de texto, tais como notícias de jornais, propaganda de revista ou 

obtidos através da internet. Quando a aula é teórica, diz que ainda há um grande 

espaço para a aula expositiva, que considera bom, porque, pela sua avaliação, acha 

que os alunos gostam desse tipo de aula, entretanto, sem deixar de cobrar a 

participação. Trabalha também com dinâmica em grupos, e diz: 

A gente deve cobrar algum material, algum resultado. Eu vejo que dá 
um resultado muito satisfatório é eles também fazerem pesquisas. 
Interagir com o espaço externo, embora eles não consigam aproveitar 
tudo isso em sala de aula, né, a gente manda eles fazerem uma 
pesquisa, parece que eles se perdem um pouco nesse conteúdo, 
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então a gente tem sempre que resgatar. Olha, você está vendo que 
isso tem a ver com aquilo. Eu percebo que eles têm um pouco de 
dificuldade de estabelecer essas relações. 

De acordo com o entrevistado, sempre conheceu o plano de ensino, “porque 

como eu sou da pedagogia mesmo, eu vou atrás também. Existia sim o plano de 

ensino. Não lembro se era uma folha que a gente tinha. Acho que o coordenador nos 

enviava por e-mail. Tinha sim os conteúdos, a ementas”. Para que fosse elaborado o 

planejamento das aulas, havia um formulário que, de acordo com o professor C, existe 

até hoje, porém acredita que tinha uma obrigatoriedade maior do registro das aulas. 

Sempre era solicitado pela coordenação, no início do semestre ou no final do semestre 

anterior, a devolução desse formulário com o planejamento de aulas, porém o 

entrevistado acredita que essa prática foi se perdendo com o tempo. Informa também 

que conhece todos os projetos pedagógicos do curso desde quando começou a dar 

aulas na instituição. 

Quanto ao material acadêmico, diz que, no início, não tinha um material e que 

não havia tecnologia disponível, uma vez que o computador era um recurso menos 

utilizado. Aponta que: 

O nosso recurso era nossa pesquisa mesmo. Então o professor tinha 
que pesquisar e trazer esses conteúdos para a sala de aula. Nos 
projetos têm os conteúdos a serem abordados, a bibliografia, por isso 
que eu digo que tinha um pouco mais de interação com a biblioteca. A 
gente buscava esse material no livro mesmo. Além disso, trazíamos 
nossos exemplos, os casos que vivíamos no mercado publicitário. 

 

O entrevistado disse que manteve outras atividades não acadêmicas em 

paralelo às atividades acadêmicas, sendo tradutor, trabalhando em casa, e mantém 

alguns clientes no mercado publicitário, atuando como profissional autônomo. 

No que diz respeito às disciplinas ministradas, afirma que a grande maioria 

delas ou todas têm relação com sua experiência profissional não acadêmica. As 

disciplinas estão muito ligadas à criação e às linguagens, sendo essa a sua formação, 

predominantemente linguagem verbal, mas também as linguagens não verbais, 

porque, de acordo com ele, sua formação é técnica. Além disso, também fez 

publicidade, comunicação social. 
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Toda essa parte é de minha formação. E no mestrado fiz em 
antropologia e sociologia, então vai pegando essas disciplinas de 
humanidades e, depois, no doutorado, fiz literatura, então completei 
todas essas linguagens. Tive uma outra parte na minha carreira na 
qual dei marketing também, não foi profundo, mas contempla a área 
de uma certa forma. 

 

O entrevistado diz que sempre faz cursos de formação docente. Além do 

mestrado e do doutorado que aponta ter maior rigor científico, fez cursos de 

powerpoint; práticas pedagógicas, principalmente em função da utilização da internet 

e das mídias sociais; atualização de linguagens verbais e não verbais; curso de 

informática e de como falar bem em público. Entretanto, acredita que isso pouco 

colaborou para a sua formação. Acha que o que tem maior valor é a prática em sala 

de aula e os recursos que são colocados à disposição. 

Com relação às atribuições de aula, elas foram predominantemente 

relacionadas aos conhecimentos do entrevistado. Aponta que já foi convidado a dar 

aulas, palestras, daquilo que domina com mais facilidade ou maior conforto e também 

do que tem pouco domínio. Diz que “costumo aceitar também, porque é um desafio 

que eu me coloco como profissional, mas às vezes não, se extrapola os meus 

conhecimentos, aí não”. Sobre as aulas de marketing que disse já ter ministrado, 

pesquisou para dar aula, fez leitura prévia, uma vez que requer uma certa visão do 

que é a matéria, mas “não se aventurou a pegar disciplina assim, como história, que 

não domina, ou matemática e disciplinas afins”. 

 

3.3.3.2 Bloco 2 – Metodologia de aulas 

Com relação às práticas metodológicas, o professor C acredita mais no que ele 

chama de “metodologia clássica”, se referindo às aulas expositivas, e no final das 

aulas aplica uma atividade para verificar se houve entendimento e corrige a atividade. 

Não necessariamente é aplicada uma atividade ao término de cada aula; muitas 

vezes, essa atividade acontece ao final do período de um mês ou do ciclo que encerra 

o tópico que está sendo abordado. Depois da atividade, é dada a devolutiva. O 

entrevistado diz: 
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Eu chamo isso de metodologia, como vai ser a aprendizagem. Eu 
gosto de falar, conversar com cada aluno também e dar o retorno. Às 
vezes, eu fico quase uma aula, se são turmas maiores, para dar o 
retorno. Tem tido alguns problemas comportamentais dos alunos, mas 
eu acho importante, porque eu acho que é ali que eles aprendem. Para 
o fechamento do ciclo, começaria com uma aula expositiva clássica, 
aplicação de uma atividade, exercício e devolutiva. 

Quanto ao conhecimento de metodologia recomendada pelo projeto 

pedagógico do curso, o entrevistado diz “ter ouvido falar”, ter visto nos planos de 

ensino, que têm algumas recomendações, mas acredita que sejam: aulas expositivas, 

exercícios, cases, práticas interativas em grupo. 

De acordo com o professor C, suas aulas são dadas com “objetivos 

pedagógicos, de aprendizagem dos alunos”. Acredita que transmitir o conhecimento 

hoje seja um grande desafio, porque eles já têm um conhecimento ou, pelo menos, 

esse conhecimento já esteja sistematizado de outra forma. Imagina que a transmissão 

do conhecimento se dá pela interação com o aluno, porque ele também deve estar 

motivado suficientemente para assimilar os conteúdos. Para ele, o objetivo maior é 

que o aluno saia da sala de aula levando um conteúdo que é dele próprio, que ele se 

apoderou ou que tenha internalizado, que são conhecimentos que a escola ou a 

universidade transmitem, dentro de um sistema que acredita que esteja interagindo 

com o mercado. 

Na opinião do entrevistado, ele acha que poderia estar melhor preparado para 

alcançar os objetivos propostos, principalmente com relação ao mercado. Para tanto, 

acredita que o ideal seria ter mais acesso às agências e às empresas, para que 

houvesse um intercâmbio maior, principalmente em relação às marcas. Como o 

entrevistado diz estar sempre nas redes sociais, entende que consegue interagir bem 

com os alunos por causa disso, até mesmo em função do repertório ou do 

conhecimento do que está sendo dito nas redes. Procura ver o que as marcas estão 

fazendo, o que significa dizer como elas estão se movimentando no mercado, mas 

entende que nunca é suficiente. Na sua opinião, ele tem uma carência de 

conhecimentos atuais do mercado. 

Considera que os alunos aprendem, embora, em alguns casos, não esteja 

conseguindo aumentar o nível de conhecimento deles, porque, em determinadas 
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situações, eles já vêm com uma bagagem, daí tem uma certa dificuldade em colocar 

mais do que eles já sabem. 

Com relação a melhor aula que possa ter dado, comenta que se dá melhor com 

as aulas teóricas, em que trabalha melhor nas aulas expositivas, porque tem mais 

conteúdo para transmitir aos alunos. Como sabe que os alunos, nessas aulas, não 

sabem tanto, vai acrescentando informação a cada aula. Acaba ficando também mais 

satisfeito porque vê que, no final do semestre, conseguiu consolidar algum 

conhecimento pelas notas avaliativas dos alunos. 

Em relação à dinâmica da sala de aula, 

[...] a melhor aula seria expositiva, traz o material, traz lá no ppt de 
uma forma mais sintética, mais expositiva mesmo. A cada aula vai 
explanando para a classe. Retomando os processos principais. 
Trazendo para eles a percepção daquele conteúdo, para aquela área 
de trabalho. Normalmente, uma atividade dentro da sala de aula, curta, 
consolida e daí ajuda muito os alunos a despertarem e trazerem isso 
para a prática. 

Acredita que essa aula poderia ficar melhor trazendo mais temas que sejam do 

interesse específico do aluno e que o professor conheça um pouco, porém sempre 

estará no limite geracional, uma vez que existe uma diferença de idade entre o 

professor e os alunos. Pelo fato de o entrevistado acompanhar as redes sociais, 

acredita que sabe o que eles estão falando, mas acredita ser fundamental trazer temas 

que sejam de interesses deles, o que acaba fazendo em algumas disciplinas. 

Comenta: “os alunos se interessam mais quando diz respeito à vida diária deles, a 

problemas que eles tenham que resolver”. 

Entende que a instituição oferece condições e estrutura para a prática de 

ensino, uma vez que tem recursos como salas bem iluminadas e bibliotecas. Acha, 

entretanto, que o uso do que se faz com isso possa ser melhorado, mas sem 

apresentar nenhuma proposta. 

De seu ponto de vista, costuma ser bem avaliado pelos alunos. Está na média 

e bem satisfeito. Embora aconteçam algumas reclamações, acredita que “isto é 

natural”. 
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3.3.3.3 Bloco 3 – Conhecimento sobre as metodologias ativas 

O entrevistado diz já ter ouvido falar das metodologias ativas, não conhece 

bem, profundamente. Acredita que seja “quando os alunos trazem os conteúdos, ele 

faz a pesquisa, ele participa da aula na figura do professor, como quando por exemplo 

a gente faz um seminário. A gente usa também, os alunos, eles trazendo os 

conteúdos, aplicando seminários ou fazendo apresentações”. 

O entrevistado diz já ter se utilizado de algumas dessas estratégias e que no 

curso é bastante utilizado isso, “em que o aluno passa a ser o professor, ou passa a 

ser a figura principal dentro do espaço pedagógico”. Afirma que se utiliza dessa 

estratégia, mas não com muita frequência. Diz ter tido experiências ruins nesse 

sentido, visto que os alunos fizeram a pesquisa, mas trouxeram informações com 

conteúdo pouco pertinente, sendo necessário um retrabalho. De acordo com o 

professor C: 

Parece que o aluno é pouco experimentado nessa metodologia, mas 
que se bem orientado que pode trazer bom resultado. Então eu acho 
que essa metodologia tem que ser explicada para o aluno. Então, por 
exemplo, como você vai fazer esta pesquisa, em que, quais são as 
fontes, quais são as referências. Hoje a gente tem um problema 
grande com as referências. O aluno chega com uma coisa grudada da 
internet e ele acha que aquilo é uma pesquisa. Então, a gente tem que 
ensinar até mesmo a caçar, né? Sendo feito bem esse trabalho da 
própria metodologia acredito que ele possa fazer assim um bom 
trabalho. 

 

Acha que as metodologias ativas são complementares às demais metodologias. 

Pensa que os alunos podem sim ser protagonistas, que eles podem trazer as 

experiências deles, mas que o método clássico do professor trazendo as suas 

contribuições traz ainda os melhores resultados. 

Acha a frase aprender a ensinar para ensinar a aprender “interessante”, porque 

toda vez que o professor se coloca em frente ao aluno existe uma dinâmica em que 

se mostra necessário fixar essa aprendizagem no outro e isso depende de um 

processo de aprendizagem de si mesmo. Seja na forma como se vê o aluno, seja nos 

seus limites, seja na interação com os demais, uma vez que o aluno também é um ser 
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humano, que tem desejos, necessidades. Isso faz com que esse seja um processo 

contínuo de aprendizagem daquilo que se pretende levar para o aluno, bem como do 

que se pretende resgatar para melhorar as práticas pedagógicas, que não são 

perfeitas. Na sua opinião, “a gente está sendo sempre desafiado, mas há uma 

constante aprendizagem do professor. A gente tem que buscar informação, que é uma 

coisa que eu gosto de fazer, eu sou muito curiosa. A gente vai atrás né”. 

 

3.3.3.4 Cartão de horário 

Analisando os cartões de horário do docente, que é PPA, no período de 2013_1 

a 2017_2, é possível observar que o professor teve em todos os semestres variação 

da quantidade de disciplinas, e em 2012_1, 2014_2 e 2016_2 foram as etapas com 

os menores números de matérias, respectivamente três, quatro e duas disciplinas. 

Esses números não refletem em sua totalidade o número de horas aulas, uma vez 

que, em 2013_1, teve 16 horas aulas e em 2016, nos dois semestres deu 14 

horas/aula semanais. No último ano analisado, aumentaram respectivamente o 

número de disciplinas para 10 e 9 e o de horas para 38 e 42h/a semanais. Desde o 

momento em que foi introduzido o Projeto Pedagógico de Curso no segundo semestre 

de 2014 até o término do período pesquisado, o docente ministrou 17 diferentes 

disciplinas, e parte das disciplinas estão ligadas à área de atuação profissional não 

acadêmica do professor e de sua formação acadêmica, que é em Comunicação 

Social. 

Com relação às disciplinas ministradas, pode-se constatar que: 

 

Quadro 3 – Quadro de Componentes curriculares ministrados pelo docente por semestre 

Componente 

Curricular 

2013-

1 

2013-

2 

2014-

1 

2014-

2 

2015-

1 

2015-

2 

2016-

1 

2016-

2 

2017-

1 

2017-

2 

Redação Public: 

Fundamentos 

X 8h/a X 8h/a X 8h/a        

Redação e 

Expressão Oral VI 

X 4h/a           

Redação e 

Expressão Oral VIII 

X 4h/a X 4h/a         
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Redação e 

Expressão Oral VII 

 X 2h/a         

Comunicação para 

Stakeholders 

 X 2h/a X 2h/a        

Redação 

Publicitária III 

 X 2h/a X 2h/a        

Linguagem Verbal  X 2h/a X 4h/a X 4h/a     X 6h/a  

Redação 

Publicitária I 

  X 2h/a        

Teoria da 

Comunicação III 

  X 2h/a        

Planej. Criação e 

Redac Site Pessoal 

  X 2h/a        

Redação em Meios 

Audiovisuais e Digit 

   X 4h/a X 4h/a X 2h/a X 2h/a  X 4h/a X 

10h/a 

Fundamentos de 

Redação Public. 

   X 

10h/a 

X 8h/a      

Princípios de 

Empreended. I 

   X 2h/a X 2h/a      

Princípios de 

Empreend. II 

    X 2h/a      

Teorias e História 

da Comunicação 

    X 2h/a X 2h/a X 2h/a    

Metodologia 

Científica 

    X 2h/a X 2h/a     

Redação em Meios 

Impressos 

     X 8h/a X 2h/a X 4h/a X 4h/a X 4h/a 

Estética e 

Linguagens Midiatic 

     X 2h/a X 2h/a   X 4h/a 

Teorias Semióticas 

da Imagem 

     X 2h/a X 4h/a X 

10h/a 

X 8h/a X 8h/a 

Antropologia, 

Cultura e Linguag. 

     X 2h/a X 2h/a  X 2h/a X 2h/a 

Top Esp Estudos 

Linguísticos 

        X 2h/a  

Redação 

Organizacional 

        X 4h/a X 6h/a 

Introdução à Public. 

e Propag. 

        X 2h/a  

 Publ. Viral Mark 

Guerrilha 

        X 4h/a X 2h/a 

Teorias da 

Criatividade 

        X 2h/a  
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Introdução à 

Criação Publicitária 

         X 2h/a 

Criação em 

Campanhas Publicit 

         X 4h/a 

           

Total 

componentes 

3 6 7 4 6 7 6 2 10 9 

Total h/a 16h/a 20h/a 22h/a 20h/a 20h/a 20h/a 14h/a 14h/a 38h/a 42h/a 

 

Esse professor continua atuando como consultor no mercado publicitário, 

atendendo a clientes de forma esporádica, embora seu maior foco seja como 

professor universitário. 

 

3.3.3.5 Aspectos conclusivos relativos ao Professor C 

O docente, que iniciou suas atividades acadêmicas sem ter a prática 

pedagógica, tendo sido convidado a dar aula no ensino técnico, posteriormente em 

língua estrangeira e no ensino médio antes de começar no ensino superior, e que teve 

seus primeiros contatos com a docência por meio do acompanhamento de sua mãe 

que é professora, embora isso não dê uma base para postura ou utilização de 

estratégias de ensino em sala de aula, se considera como sendo “da pedagogia”. 

Com relação às estratégias de ensino, o docente tem como sua principal prática 

a aula expositiva, embora tenha o conhecimento das metodologias ativas e saiba que, 

por meio delas, o aluno é o protagonista do processo de ensino aprendizagem. 

Acredita que esse tipo de aula não favorece a aprendizagem, porque o aluno não se 

esforça para ter uma pesquisa mais profunda e que, no final, o próprio professor é 

quem tem que acabar por desenvolver e transmitir o conteúdo. Aliás, esse aspecto, o 

da transmissão de conhecimento, parece ser uma das principais preocupações do 

docente, ou seja, entende que está em suas mãos levar o conhecimento até o aluno. 

Entende que se o aluno for bem orientado, ele pode trazer melhor contribuição por 

meio das metodologias ativas, mas, pela sua exposição, não parece ser 

responsabilidade do professor ensinar ao aluno como fazer, ou seja, indica que seu 

conhecimento sobre essa prática é teórico e pouco aprofundado. 
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Quanto à sua grade horária, a maior parte das aulas ministradas pelo professor 

estão relacionadas à sua área de formação ou de atividade não acadêmica. No 

entanto, desde 2014, já ministrou 17 diferentes disciplinas, o que pressupõe uma 

preparação específica para cada uma dessas aulas, e algumas dessas disciplinas 

fogem do conhecimento prático ou mesmo teórico do docente. Esse fato talvez possa 

justificar o fato de o professor considerar que, em determinadas situações, tenha 

pouco a contribuir com o conhecimento dos alunos, porque eles já vêm com uma 

bagagem de informação bastante grande e se torna difícil acrescentar alguma coisa. 

Considera que o seu aprendizado com o mestrado e o doutorado são bases 

para a formação docente, assim como cursos de oratória, de powerpoint e de redes 

sociais, ao mesmo tempo que tem consciência de que isso não colaborou para sua 

formação como professor por entender que essa preparação vem da própria sala de 

aula. Tem conhecimento de que não está atualizado com as práticas do mercado 

publicitário. 

Sobre a frase aprender a ensinar para ensinar a aprender, considera que deve 

haver uma constante aprendizagem do professor, e o docente deve buscar 

informação, ir atrás, o que representa sua preocupação em seu discurso durante sua 

entrevista, que é a falta de atualização com o mercado e a necessidade de estar 

informado para levar conhecimento para o aluno. 

 

3.3.4 Professor D (linha de formação em Marketing) 

O professor D é formado em Comunicação e Artes, com habilitação em 

Relações Públicas. Iniciou sua carreira acadêmica há 25 anos, dando aulas 

inicialmente em cursos de extensão e pós-graduação e, quase simultaneamente, 

dando aulas no ensino superior no curso de Comércio Exterior. Há 12 anos ministra 

aulas para o curso de Publicidade e Propaganda. Finalizou o mestrado em 2010 no 

Programa de Educação Arte e História da Cultura, na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Atuou no mercado não acadêmico no Terceiro Setor, tendo deixado de 

atuar nesse mercado em 2006, seis anos após ter iniciado. 
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3.3.4.1 Bloco 1 – Como o professor aprendeu a dar aulas 

O professor iniciou sua vida acadêmica ministrando palestras e dando aula em 

cursos de extensão. Posteriormente, fez teste para uma instituição de ensino superior 

e foi aprovado para dar aulas na pós-graduação. Antes de começar a dar aulas na 

graduação, fez curso de metodologia de ensino e iniciou dando aulas na instituição 

em que está ainda hoje. Nesse local, criou um modelo que viu que funcionava, que 

era conversar com os professores, dividir conteúdos de aula com eles, solicitar leituras 

para os alunos e ministrar aulas expositivas.  

De acordo com o entrevistado, muitos professores estavam chegando do 

mercado publicitário e ele era mais um deles. Dessa forma, o docente diz que 

misturava um pouco de sua experiência de mercado com o que havia aprendido 

quando dava as aulas nas pós-graduação, porém sabendo que o timing da graduação 

era outro. As aulas iniciais eram em outras unidades da instituição de ensino 

pesquisada, dos cursos de Administração e Economia e, de acordo com o 

entrevistado, “os alunos tinham comportamento bem diferente dos alunos de 

Publicidade. Então a gente tem que se renovar”. De acordo com o docente, os alunos 

dos dois primeiros cursos são mais concentrados, leem mais, prestam mais atenção 

na aula. 

A metodologia de aula utilizada no curso de Publicidade e Propaganda era “o 

uso de Datashow, com apresentação de slides, a lousa e a resposta a exercícios 

propostos”. O professor aponta que, como eram teóricas, as aulas acabavam por ser 

muito expositivas e o comportamento dos alunos era muito diferente dentro da sala 

de aula em termos de interesse e de envolvimento. O docente diz: “tinha classes que 

talvez não manifestassem tanto, mas que não gostavam tanto da minha aula e outras 

que gostavam. Eu nunca sabia muito bem o que estava agradando. Essa era uma 

pergunta que eu me fazia”. 

O entrevistado disse que quando começou a dar aula na instituição não 

conheceu o Projeto Pedagógico do Curso e que também não houve uma 

apresentação institucional dele. Gradativamente, foi se inteirando dos planos de 

ensino, das ementas das disciplinas que dava aula, do conteúdo, principalmente 

porque, além de seu interesse, os coordenadores de curso o ajudaram. 
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Afirma sempre ter tido planejamento das aulas, mas, muitas vezes, não 

conseguia cumpri-lo em função de palestras, eventos internos que não estavam 

previstos nos calendários e acabaram por atrapalhar. No entanto, não se sentia 

culpado em função disso, porque os eventos eram decisões institucionais ou das 

unidades acadêmicas. Para os alunos do sétimo semestre, em que já havia o TCC 

eventualmente “aliviava um pouco a carga e trazia palestras”, porém desistiu de fazer 

isso por não haver o envolvimento esperado por partes dos alunos. 

Com relação ao material acadêmico, o professor afirma que nunca utilizou 

apostilas, embora houvesse, segundo ele, muitos professores que utilizavam. Prefere 

recomendar livros, embora considere difícil fazer com que os alunos leiam. Solicita 

também leitura de revistas, jornais e que assistam a documentários e a filmes, 

explorando isso nas aulas. 

De acordo com o entrevistado, as disciplinas por ele ministradas têm uma 

ligação com a sua formação, tanto acadêmica quanto não acadêmica, por ter atuado 

no mercado publicitário em marketing e ter feito pós-graduação nessa área. 

O professor aponta que fez vários cursos de atualização, entretanto, gostaria 

de ter feito mais. Entende que a troca de disciplinas ministradas entre os semestres 

prejudica essa atualização, uma vez que ele faz algum curso, se prepara para aquela 

disciplina e no semestre seguinte é colocado para ministrar outra disciplina. Além de 

ter feito cursos presenciais, diz que também costuma fazer cursos online e buscar no 

YouTube matérias relacionadas à disciplina, além da leitura de livros atualizados 

sobre o assunto, para atender a essa troca de disciplinas constantes. Acredita que o 

aprendizado na época do mestrado tenha colaborado bastante também para a 

dinâmica de suas aulas. 

3.3.4.2 Bloco 2 – Metodologia de aulas 

Com relação à metodologia utilizada pelo professor, diz se utilizar de aulas 

expositivas, solicitar leitura de livros e pesquisa sobre determinados temas explorados 

na disciplina, além de retomar pontos vistos anteriormente pelos alunos em sala de 

aula ou em outras disciplinas. Faz uso do Moodle principalmente para disciplinar a 

entrega de atividades pelos alunos, porém não acredita que uma mesma metodologia 
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atenda a todos os professores. Ainda, diz, sem apontar claramente a metodologia 

utilizada, que: 

Eu aplico a metodologia e se no meio do caminho eu não consigo 
acordar a turma, eu tento mudar alguma coisa, porque às vezes na 
metade do caminho eles se esticam e dormem, de manhã, de tarde e 
de noite. O de noite porque está cansado e da manhã porque está 
cansado. Como é que eu acordo essa turma? De vez em quando eu 
falo: gente, não dá mais, eu estou muito apavorado, porque vocês não 
gostam da aula ou vocês não se interessam. Aí eles botam a culpa 
nos outros professores. Ah, não, professor a culpa é dos outros 
professores, eles pedem muito trabalho. A gente tá muito cansado. Eu 
vou pedir o que para vocês? Um pouquinho de atenção. 

Quanto aos objetivos de suas aulas, são para transmitir conhecimentos. De 

acordo com ele, como suas aulas têm um teor teórico, tenta colocar o que os livros 

estão falando, utilizando-se de vários autores e referências para gerar repertório aos 

alunos. No entanto, aponta, generalizando, que os discentes têm dificuldades de 

compreensão de vocabulário até mesmo em português, o que é um elemento que 

dificulta a obtenção das metas propostas. Apesar disso, se considera preparado para 

ajudar aos alunos a alcançarem esses objetivos, e isso se dá através da 

argumentação e, apesar de todas as críticas, considera que os alunos aprendem. 

Sobre a melhor aula dada, o entrevistado disse que: 

Me lembro de ter emocionado, que eles me aplaudiram, eu fiquei 
emocionado, foi quando estava dando linguagem. E eu comecei a falar 
das figuras e apareceu a figura do Che Guevara e eu contei a história, 
contei que ele representava, que tipo de ícone ele era e tudo o mais e, 
de repente, eles entenderam o que era um ícone da história. E ficaram 
muito emocionados. Eles aplaudiram, porque não sabiam que o Che 
Guevara era tudo isso que eu estava falando. Sem defender 
politicamente, mas como ideologia, aquela paixão aquilo tudo e foi 
uma classe que me emocionei, porque começaram a bater palma e se 
emocionaram também, e foi em uma aula que eu tinha pouca prática, 
porque eles me encaixaram. 

O entrevistado acredita que essa aula poderia ser melhorada se ele tivesse se 

preparado melhor, mas, para isso, seria necessário que soubesse com mais tempo 

quais seriam as suas atribuições de aula e que elas tivessem maior aderência com os 

seus conhecimentos. 
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O professor acredita que a instituição oferece toda condição estrutural para a 

aprendizagem do aluno, porque tem salas de aula, ar-condicionado, quadro branco, 

computador, datashow. De acordo com ele: 

A gente reclama, mas é um negócio bom, importante, que eles podem 
usar também. Computadores, a gente tem os melhores para a nossa 
área, até equipamentos de fotografia incríveis. A gente tem acesso a 
televisão, a rádio, a todas as mídias e temos excelentes professores, 
com histórico de agência, com histórico de empresas, e assim por 
diante. 

O entrevistado não se considera bem avaliado pelos alunos, mas diz não ter 

parâmetros para dizer se a avaliação é feita de maneira responsável ou não, porque, 

se eventualmente algum aluno, em uma sala com uma quantidade muito grande de 

discentes, reclama, isso pode acabar interferindo de forma negativa a avalição do 

professor. 

 

3.3.4.3 Bloco 3 – Conhecimento sobre as metodologias ativas 

O entrevistado diz já ter ouvido falar sobre as metodologias ativas por meio de 

um educador da própria instituição e de outros colegas de outras instituições, embora 

não as conheça muito bem, porque acha que “estão muito soltas” e por achar que, 

para utilizá-las, ele precisa entendê-las como “algo possível, interessante, uma boa 

alternativa”. Acredita também que, para que elas sejam utilizadas, os professores 

devem estar preparados e atuem dentro de sua linha de formação e de atividade 

profissional extra salas de aula para aí então tentar algumas metodologias novas. O 

entrevistado nunca se utilizou de nenhuma estratégia das metodologias ativas. 

Para o docente, a frase “aprender a ensinar para ensinar a aprender” 

representa 

[...] o gosto de ensinar aprendendo e aprender com aquilo que você 
ensina. Se eu não fosse professor, eu seria professor igual, porque eu 
sou professor desde os quinze anos de idade. Eu tenho esse tom 
professoral, que eu acho que até de vez em quando é um pouco 
exagerado. Querer convencer meus amigos de alguma coisa, mesmo 
de futebol, política. Mas se eu não fosse professor disso eu seria de 
outra coisa. Eu fiz comunicações, me aperfeiçoei. Tive que estudar 
muito. Tive que ser eu mesmo, antes de ser professor tive que estudar 
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muito, às vezes, pensava por que eu não fiz economia? Por que eu 
tive que estar aqui? Nunca ninguém me respondeu tudo o que eu 
queria, nem meu pai. Então, aquela ânsia de saber também ela se 
contém com o tempo, percebendo que a gente não pode saber de tudo 
sobre tudo, mas sendo professor eu nunca posso ficar parado. É 
abrindo jornal, é procurando na TV, é abrindo um livro. Então nada 
para mim é suficiente. Nada para mim acabou. Sempre vou atrás. Eu 
sempre tenho sede de saber mais. 

 

3.3.4.4 Cartão de horário 

Analisando os cartões de horário do docente, que é PPA, no período de 2013_1 

a 2017_2, é possível observar que o professor, em praticamente todos os semestres, 

teve um número igual ou superior a 32 h/a, com exceção de 2017_2, quando o número 

ficou em 30h/a. No entanto, no semestre anterior, o educador teve 40h/a, o máximo 

possível que poderia assumir. Chama a atenção a quantidade diferente de disciplinas 

ministradas pelo professor em cada uma das diferentes etapas, chegando a ensinar 

em um mesmo período treze componentes curriculares diferentes. Nos últimos dois 

anos, esse número ficou estabilizado em nove matérias, exceto em 2017_1, quando 

assumiu as 40h/a semanais e teve onze componentes curriculares diferentes. Mesmo 

ponderando que a partir de 2014_2 houve a mudança do Projeto Pedagógico do Curso 

e que algumas disciplinas apenas mudaram de nome ou de carga horária, ainda assim 

no período compreendido entre 2014_2 a 2017_2, o docente assumiu 24 diferentes 

componentes curriculares. Ameniza essa situação o fato de que algumas dessas 

disciplinas sejam correlatas, ou seja, fazem parte do mesmo grupo de conhecimento, 

como é o caso de Empreendedorismo I e Empreendedorismo II, além de 

Fundamentos do Empreendedorismo. 

Com relação às disciplinas ministradas, pode-se constatar que: 

 

Quadro 4 – Quadro de Componentes curriculares ministrados pelo docente por semestre 

Componente 

Curricular 

2013-

1 

2013-

2 

2014-

1 

2014-

2 

2015-

1 

2015-

2 

2016-

1 

2016-

2 

2017-

1 

2017-

2 

Empreendedorismo X 4h/a X 4h/a X 4h/a        

Adm. em Prop. e 

Publicidade II 

X 4h/a X 4h/a         
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Introdução ao 

Marketing II 

X 

12h/a 

X 8h/a X 8h/a        

Sistema Internac. 

de Comunicação 

X 4h/a X 4h/a         

Mercadologia II X 2h/a          

Prática Profissional X 4h/a X 2h/a         

Processos de 

Criação – Projeto III 

X 4h/a          

Adm. em Prop. e 

Publicidade 

X 2h/a          

Projeto Experim. 

em Prop. Public. 

 X 4h/a X 4h/a        

Comunicação para 

Stakeholders 

 X 2h/a X 2h/a  X 2h/a X 2h/a  X 2h/a X 2h/a X 4h/a 

Meio Ambiente e 

Sustentabilidade 

 X 2h/a X 2h/a        

Planejamento de 

Comunicação II 

 X 4h/a X 6h/a        

Mídia, Educação e 

Empreendedorismo 

 X 2h/a X 2h/a        

Marketing e Estrat. 

Locais e Globais 

  X 2h/a        

Introdução ao 

Empreendedorismo 

  X 4h/a        

Marketing de 

Varejo 

  X 2h/a        

Marketing para o 

Terceiro Setor 

  X 2h/a        

Marketing Social e 

Cultural 

   X 4h/a  X 2h/a     

Redação 

Organizacional 

   X 4h/a X 

4H/A 

     

Princípios de 

Empreended. I 

   X 

10h/a 

X 

4H/A 

  X 2h/a X 4h/a X 4h/a 

Planejamento 

Estrat. em Comunic 

   X 2h/a X 2h/a X 2h/a X 2h/a    

Marketing e 

Comunicação 

   X 

10h/a 

X 4h/a X 4h/a X 4h/a X 6h/a X 2h/a  

Consultoria a 

Projetos Comunic. 

   X 6h/a       

Marketing de 

Serviços 

    X 2h/a X 2h/a   X 2h/a X 2h/a 
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Metodologia Aplic. 

Publicid. Propag. 

    X 2h/a X 2h/a X 2h/a    

Assessoria de 

Imprensa 

    X 6h/a      

Universidade, 

Socied. e Mercado 

    X 2h/a X 6h/a     

Princípios de 

Empreend. II 

    X 4h/a X 2h/a X 2h/a X 2h/a  X 6h/a 

Consumo e 

Sustentabilidade 

    X 4h/a X 2h/a X 8h/a X 6h/a X 2h/a X 2h/a 

Linguagem Verbal      X 6h/a X 2h/a    

Introdução ao 

Marketing 

     X 2h/a X 4h/a X 4h/a X 

12h/a 

 

Interdisciplinaridade 

e Inov. Em Public. 

     X 2h/a     

Gestão Categ.Intel. 

Competitiva 

     X 4h/a X 4h/a X 4h/a X 4h/a X 4h/a 

Marketing para 

Clientes Coorp. 

      X 4h/a X 4h/a X 2h/a  

Administração 

Public. Propag.  

       X 2h/a  X 2h/a 

Planejamento em 

Marketing 

        X 4h/a  

Branding         X 2h/a  

Planejamento 

Estratégico Market. 

        X 4h/a  

Fundamentos do 

Empreendedorismo 

         X 2h/a 

Planejamento de 

Comunicação 

         X 4h/a 

           

Total 

componentes 

8 10 11 6 11 13 9 9 11 9 

Total h/a 36h/a 36h/a 38h/a 36h/a 36h/a 38h/a 32h/a 32h/a 40h/a 30h/a 

 

Como houve uma variedade de disciplinas ministradas, pode-se dizer que, 

parcialmente, o professor teve aulas em disciplinas de sua área de atuação 

profissional (ligado ao marketing e ao terceiro setor) – apesar de ter deixado de 

exercer atividades ligadas ao mercado publicitário em 2006 – e relacionadas à sua 

formação acadêmica, que foi em comunicação social/relações públicas. 
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3.3.4.5 Aspectos Conclusivos relativos ao Professor D 

O professor D iniciou sua trajetória como educador apresentando palestras, 

dando aulas em cursos de extensão e pós-graduação. Fez curso de metodologia de 

ensino e, posteriormente, ingressou na graduação. Nesse nível, deu aulas sempre na 

mesma instituição, porém em diferentes unidades, tendo passado pelos cursos de 

Administração e Economia antes de ingressar no curso de Publicidade e Propaganda. 

Utilizou-se da experiência do mercado não publicitário em benefício de suas aulas. 

Em diversas oportunidades em sua entrevista, apresentou críticas aos alunos do curso 

de Publicidade e Propaganda, fazendo até mesmo um comparativo com alunos de 

outros cursos, considerando-os mais dispersos, desinteressados, leem menos do que 

os discentes dos outros cursos em que deu aula. Aparentemente, a resposta dos 

alunos às suas aulas causa grande preocupação no tocante ao fato de estar ou não 

agradando a eles. Essa preocupação pode estar relacionada ao aprendizado, mas 

também pode ser relacionada, em parte, à avalição docente realizada pelos discentes. 

Esse educador apresenta suas aulas predominantemente como expositivas, 

embora faça solicitação de leitura para discussão ou compreensão de conteúdo, tanto 

de livros como de revistas e jornais, além de assistirem filmes. As suas aulas têm 

como objetivo transmitir conhecimento para os alunos. 

Embora o professor tenha dito que as disciplinas ministradas por ele estejam 

relacionadas à sua linha de formação profissional acadêmica e não acadêmica, fica 

evidente que não pela quantidade de diferentes matérias atribuídas a ele nos últimos 

anos, sendo 23 diferentes matérias desde 2014_2 ou, se for considerado apenas 

2017_2, nove disciplinas diferentes, que, por mais que tenham a área de marketing 

como ponto em comum, ainda assim se torna um aspecto que dificulta o 

desenvolvimento do conteúdo a ser discutido. Esse tópico, inclusive, é apontado pelo 

professor D, que fala de sua dificuldade de fazer treinamento, aperfeiçoamento ou 

desenvolvimento em prol das aulas, porque a cada semestre são atribuídas diferentes 

disciplinas, além do fato de não ter aderência a todas elas e tudo o que tinha sido feito 

de aperfeiçoamento se perde nas novas atribuições. Entretanto, o docente tem 
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mantido uma quantidade elevada de horas/aulas semanais e concordado em assumir 

novas disciplinas.  

Por ser PPA, a redução de horas/aula implicaria diretamente em seus 

vencimentos mensais. Por mais amplo que seja o repertório do docente, cada 

especialidade de marketing tem suas características próprias e torna-se necessária 

uma preparação para as aulas que, em algumas oportunidades, acabam ficando 

resumidas a leitura e discussão. Esse fato deve provocar o desinteresse por parte dos 

alunos, conforme já apontado, bem como um maior desgaste por parte do professor. 

Dessa maneira, a má avaliação do educador por parte dos alunos pode ser um reflexo 

dessa situação, embora o professor também não demonstre variar suas estratégias 

de aula e acabe por aceitar a posição dos alunos de que estão cansados e 

consequentemente desmotivados para a aula. A posição do professor de 

concordância em relação a isso remete a se manter em uma zona de conforto. 

Com relação às metodologias ativas, o professor disse já ter ouvido falar a 

respeito por educadores da instituição e de outras instituições nas quais tem amigos. 

Não as conhece, mas ainda assim acha que “estão muito soltas” e só as utilizaria se 

as visse como “boas alternativas”, como “algo interessante”. Aponta um fato, coerente, 

de que, para utilizá-las, seria necessário que houvesse treinamento anteriormente, 

porém não parece pensar nessa alternativa como uma forma de melhorar suas aulas. 

O professor não parece capaz de entender que, apesar de reconhecer que suas aulas 

não são motivadoras o suficiente, uma mudança de estratégia poderia trazer melhores 

resultados, preferindo atribuir esse problema, conforme já apontado, a um fator 

comportamental dos alunos. 

A tradução da frase “aprender a ensinar para ensinar a aprender” para o 

docente remete a praticamente um resumo de sua entrevista. Uma grande 

necessidade de obter conhecimento por meio de leituras, para poder convencer as 

outras pessoas à respeito de sua opinião ou de, pelas informações obtidas, transmitir 

a elas seu conhecimento. 

 

3.3.5 Professor E (linha de formação em Criação) 
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O professor E é formado em Desenho Industrial/Design Gráfico. Iniciou sua 

carreira acadêmica há 13 anos dando aulas na pós-graduação e há 10 anos ministra 

aulas na graduação. Finalizou em 2015 o seu doutorado. Embora permaneça ativo no 

mercado publicitário, o faz de maneira esporádica, prestando serviços como 

autônomo. 

 

3.3.5.1 Bloco 1 – Como o professor aprendeu a dar aulas 

O seu início em atividades acadêmicas foi uma decorrência da pesquisa.  

Acho que a trajetória foi inversa. Fui fazer uma pós-graduação lato 
sensu em design gráfico na Belas Artes, na época. Quem coordenava 
eram professores de semiótica da PUC. Eu me encantei. Fiz minha 
pesquisa sobre história da tipografia dentro de design gráfico. Então, 
minha vontade de pesquisar antecedeu a questão da sala de aula. Foi 
uma coisa que eu nem vislumbrava num primeiro momento. E aí meu 
trabalho de conclusão desse lato sensu virou livro e foi publicado. Daí 
surgiu a demanda da sala de aula. Então foi um caminho meio 
contrário. Em geral, as pessoas começam como professores e se 
tornam pesquisadores e autores, comigo foi um caminho totalmente 
ao contrário. 

A primeira experiência em sala de aula foi na pós-graduação no Instituto 

Europeu de Design, decorrente de sua produção acadêmica. Na oportunidade, o 

entrevistado era colaborador de uma revista setorial de artes gráficas em que tinha (e 

ainda mantém) uma coluna. Nessa coluna, ele entrevistou e escreveu sobre o perfil 

de um designer gráfico chamado Rico Lins. Na ocasião, esse profissional havia se 

tornado coordenador da pós-graduação no Instituto Europeu de Design, “aí tinha uma 

disciplina específica que ele dava sobre questões gráficas. Por ter tido contato com 

ele na entrevista e ele ter gostado dessa entrevista, ele me chamou para dar aula”. 

Quando começou a dar aulas, não tinha consciência de estratégias de ensino 

e acredita que sua performance tenha sido totalmente intuitiva, porque, segundo ele, 

não conhecia nenhuma metodologia, nenhum escopo teórico da pedagogia. Conta 

que  

[...] eu preparei as aulas, eu levei os materiais, era um curso técnico 
de pós-graduação. Um pessoal mais maduro. Isso foi doze, treze anos 
atrás, acho que era uma época que as pessoas iam procurar a pós 
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com mais de vinte e cinco anos, mais perto dos trinta anos, diferente 
de hoje, que eles estão procurando mais cedo. Vou ser sincero com 
você, foi assim no peito e na raça. 

De acordo com o entrevistado, por ser a primeira turma e um curso pequeno, 

não existia um plano de ensino, e ele teve de elaborar um, diferentemente da situação 

na graduação, pois começou a dar aulas já existia plano de ensino da disciplina. 

Com relação ao projeto pedagógico do curso, não o conhecia. Só veio a 

conhecê-lo por volta de 2010, quando houve uma reforma no projeto pedagógico. De 

acordo com o professor, “quando eu entrei aqui, o contato foi com o plano de ensino, 

mas não com o projeto pedagógico”. 

O professor diz que sempre teve planejamento de aula. Tão logo se inicia o 

semestre, a partir do plano de ensino, ele já faz o planejamento aula a aula. 

Segundo o docente, quando começou a dar aulas, em relação ao material 

disponibilizado, como as aulas eram de produção gráfica, tinha uma bibliografia que 

já estava e continua hoje bastante defasada, principalmente a traduzida para o 

português. Isso fez com que ele desenvolvesse e organizasse o material a ser utilizado 

em sala de aula. 

No primeiro ano na instituição, o entrevistado ainda atuava com uma boa 

frequência como designer gráfico freelancer. Hoje atua bem menos, fazendo alguns 

trabalhos esporádicos, pois sua atividade profissional é mais restrita em dar aulas na 

instituição pesquisada. As atividades não acadêmicas realizadas pelo professor E têm 

afinidade total com suas atividades acadêmicas. Ele aponta que: 

Nesse sentido, fui até um privilegiado. Na minha trajetória não tive a 
minha vocação desviada por n razões. Eu transito nas disciplinas de 
Direção de Arte, Linguagem Visual, Design de Identidade, Produção 
Gráfica. É o universo de minha formação tanto técnica de segundo 
grau, graduação, como de minha formação lato sensu, mestrado e 
doutorado e de minha prática profissional. 

No tocante a cursos de formação ou de atualização, diz que fez aqueles 

oferecidos pela Semana de Preparação Pedagógica, ofertados pela instituição e, 

considerando que fez o mestrado e o doutorado no Programa em Educação Arte e 

História da Cultura, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, esse contato com os 
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aspectos da docência acabou sendo natural por conta do eixo interdisciplinar. Com 

relação ao mercado, procura fazer atualização por meio de bibliografias e revistas da 

área. É assinante de revistas inglesas de design gráfico, o que, segundo ele, permite 

se manter atualizado com o que tem de novidades no mercado, sendo referências de 

linguagem visual. No entanto, não fez nenhum curso de atualização que fosse 

necessário frequentar a sala de aula. 

 

3.3.5.2 Bloco 2 – Metodologia de aulas 

De acordo com o professor E, as metodologias utilizadas em sala de aula são 

variadas, dependendo da disciplina. Para as disciplinas mais técnicas, como é o caso 

de produção gráfica, são utilizadas aulas expositivas para expor os conceitos teóricos, 

mescladas com aulas práticas, nas quais os alunos têm maior contato com o material 

que deverá ser produzido. De acordo com o professor, a disciplina é dividida 

estruturalmente em componentes teóricos e práticos e, em função disso, nem sempre 

o mesmo docente dá as duas disciplinas para a mesma turma. Isso pode dificultar 

esse trânsito entre o teórico e o prático e a dosagem do que deve ser feito. 

Em outras disciplinas que têm caráter mais prático, como é o caso de Direção 

de Arte e Linguagem Visual, são utilizadas as primeiras aulas do semestre para uma 

contextualização teórica de repertório histórico e, posteriormente, são realizados 

trabalhos práticos com supervisão do professor. 

O entrevistado sintetiza desta forma sua metodologia de aula: “em geral, em 

uma mesma aula, ou eu início com uma demonstração prática, mostrando os materiais 

e finalizo com os slides para consolidar informações técnicas, que eu privilegiei 

primeiro no contato com o material, ou, dependendo do caso, é às vezes o inverso. 

Faço primeiro a apresentação mais cartesiana de slides e depois eu proponho os 

exercícios com os impressos, mas, assim, não há duas aulas seguidas que sejam só 

teóricas. Há sempre essa troca justa e equilibrada entre dimensão teórica e colocar a 

mão na massa”. 
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Com relação a recomendação de alguma metodologia de ensino recomendada 

para o curso, o entrevistado disse que não há, mas, se tiver, ele não se atenta muito 

para isso. 

Sobre os objetivos das aulas, elas são voltadas para gerar competências as 

quais irão colaborar com os alunos no mercado de trabalho. São voltadas também 

para gerar repertórios: de base, histórico, cultural, para que não se restrinja apenas 

ao saber técnico, mais próprio de cursos técnicos, e não dos superiores. Quanto às 

disciplinas que o entrevistado vem ministrando, se considera confortável, atualizado e 

preparado para ministrá-las. 

Considera que os alunos aprendem, mas com ressalvas, visto que a sala de 

aula não é homogênea e os alunos têm interesses diversos. Exemplifica da seguinte 

forma: 

Eu dou uma disciplina como direção de arte, ela é confundível com a 
questão de vocação. Os alunos ainda vêm com aquela coisa: ah, para 
ser diretor de arte precisa saber desenhar. Muito difícil, né, você 
explicar para eles que a função do diretor de arte é muito mais 
gerenciar uma situação de lidar com a linguagem visual do que 
necessariamente colocar a mão na massa. Então, muitas vezes, o 
próprio aluno tem assim uma resistência, ou ele olha para o lado e o 
colega é muito bom, aí gera aquele fator de um pouco de desânimo. 
De uma maneira geral, eu não saberia quantificar, mas eu tenho assim 
um feeling no final do semestre se o trabalho foi cumprido bem ou não. 
Em geral, eu considero que sim. Eu faço questão de falar para eles no 
primeiro dia: o objetivo é que vocês saiam no final do semestre 
sabendo mais do que vocês entraram. Esse é nosso papel e de uma 
maneira geral a resposta dos trabalhos demonstra que sim. Mas como 
disse, assim, não é homogêneo. 

 

Com relação à melhor aula dada, entende que não é uma única aula, mas sim 

um conjunto delas, que envolve três ou quatro aulas, em que percebe que os olhos 

dos alunos brilham mais e credita isso ao fato de que são aulas mais significativas 

para ele (o próprio professor) e que acaba passando isso para os alunos, de alguma 

maneira. Embora não tenha conseguido identificar a razão exata, acha que pode ser 

físico, a maneira como se coloca ou como trata do assunto. 

O docente acredita que tem momentos dentro de uma das disciplinas, direção 

de arte, em que ele se sente muito habilitado por determinado assunto, que foi a sua 
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linha de pesquisa e que é uma paixão para ele. Isso permite, de maneira natural, que 

o professor improvise dentro do assunto em sala de aula, quebre um roteiro pré-

estabelecido e faça com que o aluno se envolva mais. Esses “momentos” acontecem 

normalmente em aulas práticas. 

Questionado como essa aula poderia ser melhorada, o professor diz que na 

disciplina de direção de arte ele não consegue ver como poderia ser melhorada, uma 

vez que tem depoimentos muito espontâneos dos alunos em que eles dizem que 

gostam muito. Acredita que, dessa forma, não há necessidade de mudança e nem vê 

como poderia melhorar. No que diz respeito às demais aulas que ministra, pensa que 

talvez devesse transferir mais o protagonismo para os alunos, porque conduz as 

aulas, as atividades, de uma maneira que consegue ter mais controle sobre a sala, o 

que significa mais conforto e comodidade para ele, mas não uma maior participação 

por parte dos alunos. 

O entrevistado acredita que a instituição e a unidade de ensino oferecerem 

condições para o aprendizado do aluno, com boa estrutura de laboratório e liberdade 

de trabalho. 

O professor se considera bem avaliado pelos alunos, tomando o feedback dado 

por eles em sala de aula, dando maior importância para isso do que para a própria 

avaliação institucional que é feita. 

 

3.3.5.3 Bloco 3 – Conhecimento sobre as metodologias ativas 

Com relação às metodologias ativas, o entrevistado disse não conhecer. Já 

ouviu o termo, mas não tem conhecimento do conceito. Acredita ter ouvido em algum 

momento, no mestrado, no doutorado ou até mesmo na unidade, mas não se lembra, 

não sabe quais são ou “como funcionam”. Nesse sentido, não pretende emitir opinião 

a respeito, uma vez que, de seu ponto de vista, qualquer coisa que dissesse seria 

“invenção”. 

Concorda com a frase “aprender a ensinar para ensinar a aprender”. Entende 

que os professores têm de aprender a própria prática pedagógica como um processo 
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de aprendizagem. Na medida em que aprende a prática, pode aplicá-la melhor, muitas 

vezes por tentativa e erro. Aponta que sua trajetória “foi como a muitos de nós, 

característica do curso até, né, é uma trajetória de mercado e depois entrando em sala 

de aula. Em outras áreas do conhecimento não é assim, então é meio que por tentativa 

e erro que a gente vai aprimorando na medida do possível”. 

 

3.3.5.4 Cartão de horário 

Analisando os cartões de horário do docente, que no início do período 

analisado era PPA, porém, a partir do início do ano de 2017, se tornou PPI, é possível 

observar que o professor, em praticamente todos os semestres, teve um número de 

horas aulas semanais iguais ou superiores a 34 h/a. A partir do momento em que se 

tornou professor em período integral, o número de aulas obrigatoriamente foi reduzido 

para que o docente pudesse se dedicar à pesquisa, à publicação e às orientações. 

Nem mesmo com a implantação do novo Projeto Pedagógico de Curso no 

segundo semestre do ano de 2014, a quantidade de horas aulas desse docente sofreu 

alteração e isso ocorreu devido ao fato de que, com a redução de disciplinas ou carga 

horária, as matérias que ele lecionava sofreram poucas mudanças, a maioria delas 

apenas de nome e de atualização de conteúdo, ou seja, houve equivalência de 

disciplinas. Mesmo a disciplina Consultoria a Projetos de Comunicação acaba por 

encontrar respaldo nas disciplinas já ministradas, uma vez que está relacionada ao 

desenvolvimento de TCC e, portanto, a campanhas publicitárias, que se liga à Direção 

de Arte. 

Quanto às disciplinas ministradas, pode-se constatar que: 

 

Quadro 5 – Quadro de Componentes curriculares ministrados pelo docente por semestre 

Componente 

Curricular 

2013-

1 

2013-

2 

2014-

1 

2014-

2 

2015-

1 

2015-

2 

2016-

1 

2016-

2 

2017-

1 

2017-

2 

Linguagem Gráfica 

(Dir. Arte III) 

X 6h/a X 4h/a X 4h/a        

Design de 

Embalagens 

X 2h/a X 2h/a         
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Produção Gráfica II X 

12h/a 

X 

14h/a 

X 

14h/a 

       

Design Editorial I X 4h/a X 4h/a X 4h/a X 2h/a X 2h/a      

Design Editorial II X 4h/a X 4h/a X 4h/a X 4h/a  X 2h/a     

Produção Gráfica I X 6h/a X 8h/a X 8h/a        

Produção Gráfica 

Editorial 

  X 4h/a X 2h/a X 2h/a      

Linguagem Visual    X 4h/a  X 2h/a X 4h/a X 2h/a   

Introdução à 

Direção de Arte 

   X 2h/a X 2h/a X 2h/a X 2h/a X 2h/a X 2h/a X 8h/a 

Tratamento de 

Imagens Digitais 

   X 2h/a X 4h/a X 4h/a X 2h/a    

Produção Gráfica    X 

18h/a 

X 

20h/a 

X 

20h/a 

X 

18h/a 

X 

26h/a 

X 

14h/a 

X 

10h/a 

Direção de Arte    X 4h/a X 4h/a X 4h/a X 2h/a    

Diagramação 

Digital 

    X 4h/a X 2h/a X 4h/a X 2h/a   

Ilustração Vetorial       X 2h/a   X 2h/a 

Consult. Projetos 

de Comunicação 

       X 2h/a X 4h/a  

Criação em 

Campanhas Publicit 

       X 2h/a   

Design e 

Identidade Visual 

        X 2h/a X 2h/a 

           

Total 

componentes 

6 6 6 8 7 7 7 6 4  4 

Total h/a 34h/a 36h/a 38h/a 38h/a 38h/a 36h/a 34h/a 36h/a 22h/a 22h/a 

 

Em todo o período analisado, o professor teve uma concentração de aulas na 

disciplina de sua área de atuação profissional (produção gráfica) e relacionado ao de 

sua formação acadêmica, que foi em Desenho Industrial/Design Gráfico. Embora 

tenha transitado por 13 diferentes componentes curriculares desde 2014_2, eles 

sempre tiveram um mesmo fio condutor ligado a um eixo de conhecimento relacionado 

à criação, à linguagem visual e à produção gráfica. 

Esse professor não atua mais com regularidade no mercado publicitário, tendo 

se afastado dele há aproximadamente dez anos, embora ainda preste serviços como 
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consultor, atuando de forma autônoma quando algum de seus clientes solicita algum 

trabalho. 

 

3.3.5.5 Aspectos conclusivos relativos ao Professor E 

Esse educador, que começou sua trajetória como professor na pós-graduação, 

não tinha a prática acadêmica e nem mesmo pretendia, em um primeiro momento, se 

tornar docente. Naquele estágio, não conhecia o plano de ensino e nem mesmo existia 

um. No momento em que ingressou na graduação, existia o plano de ensino e ele o 

conhecia. Com relação ao Projeto Pedagógico do curso na graduação, veio a 

conhecê-lo depois de estar na instituição de ensino há algum tempo. Sempre fez seu 

planejamento de aula. 

Esse docente, assim como outros entrevistados, coloca a Semana de 

Preparação Pedagógica, ofertada pela instituição ao início de cada semestre letivo, 

como uma das poucas formas de atualização, além de leituras e de sua formação no 

mestrado e no doutorado. Ele entende que esse momento para o professor é quando 

ele tem contato com os aspectos da docência, por ter uma visão, dependendo do 

Programa de Pós-Graduação, no caso do professor E que fez o de Educação, Arte e 

História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, interdisciplinar. 

Embora esse professor tenha dado dez diferentes disciplinas desde 2014_2, 

todas elas estiveram relacionadas à sua área de formação acadêmica ou não 

acadêmica, mesmo considerando que ele não venha atuando com regularidade no 

mercado publicitário. Em nenhum momento de suas atividades docentes teve mais do 

que oito disciplinas por semestre, sendo mais comum que esse número tenha ficado 

em sete matérias, mesmo que sua carga horária semanal tenha sido, em média, de 

36 horas/aulas.  

Em 2017, teve sua carga horária de sala de aula reduzida por ter se tornado 

PPI, e as disciplinas ficaram concentradas em quatro diferentes matérias, todas elas 

ministradas recentemente. Essa concentração, bem como a estrutura oferecida pela 

instituição que o professor considera atender às necessidades, favorece sua 
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preparação para as aulas, as quais, pelas características inerentes a elas, no caso de 

produção gráfica, ilustração vetorial e identidade visual, permitem a possibilidade de 

se manter atualizado por meio de leitura, principalmente de revistas estrangeiras, 

como o docente afirma fazer, por trazerem as tendências do mercado e porque essas 

matérias não sofrem interferência diretamente de aspectos tecnológicos ou novas 

técnicas, como direção de arte poderia sofrer. No que diz respeito à direção de arte, 

o professor se diz preparado porque sua linha de pesquisa no doutorado, defendido 

em 2015, era relacionada a ela. Teoricamente, isso é verdade, porque estruturalmente 

a disciplina ou a forma de atuar como diretor de arte não sofreram mudanças 

significativas. Dessa forma, a preparação do discente para o mercado segue a mesma 

linha teórica. Essa é a disciplina em que o educador se sente mais à vontade, que 

considera seja quando dê suas melhores aulas e nem mesmo vê a possibilidade de 

melhorá-las, como poderia improvisar em suas aulas, o que poderia fazer para torná-

las mais dinâmicas, pois são nelas que os alunos, do seu ponto de vista, se envolvem 

mais. É importante observar que a atuação prática, em decorrência de novas 

possibilidades tecnológicas, nesse período de tempo (2015 ao final de 2017), 

entretanto, pode ter sofrido defasagem, o que poderia requerer do docente uma 

atualização nesse sentido, no entanto, pelo seu envolvimento e pela resposta dos 

alunos, o docente não consegue perceber. 

É relevante ressaltar que o professor, embora admita que desconheça as 

metodologias ativas e suas estratégias a ponto de nem mesmo tentar tecer qualquer 

comentário a respeito, tenha uma percepção de que devesse transferir mais o 

protagonismo para os alunos, porque, da maneira em que está, embora lhe favoreça 

o controle das aulas, não facilita a participação dos alunos. É coerente em seu 

discurso também quando comenta a frase “aprender a ensinar para ensinar a 

aprender”, com sua trajetória e a da maioria dos professores do curso de Publicidade 

e Propaganda, que são provenientes do mercado para posteriormente entrar em sala 

de aula. Esse fato gera a necessidade de ter um processo de aprendizagem da prática 

docente para então aplicá-la, mas o docente entende, de maneira correta, que isso é 

uma característica do próprio curso e da necessidade da formação docente, que é 

voltada para o mercado publicitário, e não para a docência. 
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3.3.6 Professor F (linha de formação em marketing) 

O professor F é formado em Comunicação Social e iniciou sua carreira 

acadêmica há 16 anos. Finalizou em 2016 seu mestrado. Atuou no mercado 

publicitário por aproximadamente 40 anos, mas desde 2013 está inserido apenas no 

acadêmico. 

 

3.3.6.1 Bloco 1 – Como o professor aprendeu a dar aulas 

Quando do início de sua atividade como docente, o professor não tinha 

experiência acadêmica e foi levado a dar aulas em substituição a outro professor que 

havia sido desligado da instituição no decorrer do semestre. Teve o tempo de 

aproximadamente duas semanas para, com base no plano de ensino, preparar um 

planejamento de sua primeira aula, e essa preparação, a partir de então, foi 

acontecendo semanalmente. Não havia nenhum material disponibilizado para 

conhecimento prévio do conteúdo a ser ministrado. O que facilitou a entrada em sala 

de aula foi seu conhecimento prático, adquirido de sua experiência não acadêmica, 

uma vez que a disciplina a ser ministrada tinha uma relação direta com sua atividade 

profissional não acadêmica. 

A razão pelo entrevistado ter aceitado ingressar na área acadêmica foi, 

conforme seu depoimento, “ajudar a pessoa que o convidou, com o qual mantinha 

amizade e relações de trabalho”, mas também por considerar que seria uma ajuda 

financeira, complementando seus ganhos naquele momento. Não havia imaginado 

que a área acadêmica poderia ser a área de atuação no momento presente, porém 

considera que sua decisão em aceitar foi acertada, visto que hoje, ser professor, é a 

sua única atividade profissional. 

Com relação ao Projeto Político Pedagógico do Curso, o professor não o 

conhecia naquela época e também não conhece o atual. 

O professor, atualmente, não tem nenhum vínculo profissional com atividades 

não acadêmicas, porém tem procurado se manter atualizado em relação ao mercado 

publicitário por meio de leitura. Tem preocupação em ficar desatualizado e pretende, 
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em breve, fazer um curso que dê essa atualização de conteúdo. É importante ressaltar 

que em nenhum momento o docente fez algum curso de aprendizagem ou reciclagem 

acadêmica, embora tenha participado das últimas Semanas de Preparação 

Pedagógica, propostas pela universidade, por meio da Pró-Reitoria de Graduação e 

Assuntos Acadêmicos. 

Pelo exposto pelo professor, as disciplinas ministradas por ele têm relação 

direta com sua experiência profissional não acadêmica, uma vez que são relacionadas 

às suas atividades profissionais quando trabalhava no mercado publicitário. Ele 

assumiu poucas vezes disciplinas cujo conteúdo não dominava totalmente, embora 

houvesse alguma relação com sua prática de mercado. Quando assumiu essas aulas, 

pelo fato de ser algo básico, introdutório, voltado para os alunos dos semestres 

iniciais, ele tentou relacionar com aquilo que era de seu conhecimento prévio, fazendo 

leituras e criando powerpoints para ajudá-lo a lembrar o que deveria abordar, mas, 

mesmo assim, isso acabou provocando bastante ansiedade e desconforto. 

 

3.3.6.2 Bloco 2 – Metodologia de aulas 

A estratégia de ensino utilizada pelo professor é a aula expositiva, em que ele 

“tenta passar seus conhecimentos para os alunos”. Mais recentemente, em função de 

“conversas” com outro professor, no sentido de se aconselhar, ocorridas 

principalmente em decorrência de reclamações de alunos, mudou sua forma de dar 

aula em uma das turmas e ministrou uma de suas aulas com o auxílio de vídeo, cases 

e exercícios práticos, o que trouxe um resultado melhor. Essa melhoria fez com que 

ele considerasse essa a sua melhor aula, o que colaborou no sentido de cessarem as 

reclamações e de ter sido até mesmo elogiado por dois alunos. O entrevistado acredita 

que para melhorar ainda mais sua melhor aula poderia fazer algo parecido, trazendo 

novos casos, mantendo o vídeo e aumentando a quantidade de exercícios práticos, 

mas entende que também precisa aprender mais do que está acontecendo no 

mercado publicitário e dominar os softwares disponíveis para o curso na área em que 

atua e que estão disponíveis na instituição. Entretanto, mesmo tendo obtido esse 

resultado positivo por meio dessa estratégia de aula, a ponto de considerá-la a sua 

melhor aula e da proposta de poder melhorá-la, o professor apresenta um sentimento 
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conflitante em relação a continuar utilizando essa metodologia, porque: “se eu não der 

a aula, explicando e falando para os alunos, passando para eles meu conhecimento, 

eu vou estar enganando os alunos e a instituição. Os alunos que vão estar 

trabalhando, não eu. A instituição me paga para eu ensinar”. 

O professor diz não saber nada sobre metodologias ou estratégias de aulas, e 

desconhece mesmo que haja uma metodologia recomendada pela unidade 

acadêmica ou até mesmo pelo Projeto Político Pedagógico do curso, o qual diz não 

conhecer. 

Do seu ponto de vista, suas aulas são voltadas para “passar para os alunos o 

conhecimento do que seja o mercado publicitário e sua prática”, se considerando 

atualizado para ensinar seus alunos a alcançarem os objetivos propostos, sentindo 

apenas necessidade de obter mais conhecimento sobre as novas tecnologias que 

estão presentes nesse mercado. Acredita que a instituição oferece condições e 

estrutura para uma boa prática de ensino, estando atualizada. Afirma que ele mesmo 

não domina o uso de parte das ferramentas tecnológicas disponibilizadas, por nunca 

ter tido a oportunidade ou necessidade de utilizá-las anteriormente, visto que já 

recebia a análise pronta e detalhada de relatórios proporcionados por tais tecnologias 

quando atuava no mercado publicitário. 

 

3.3.6.3 Bloco 3 – Conhecimento sobre as metodologias ativas 

De acordo com o docente, ele não tem nenhum conhecimento sobre o que 

venha a ser metodologias ativas ou como utilizá-las. 

No tocante à frase “aprender a ensinar para ensinar a aprender”, ele considera 

muito importante que na relação com os alunos o professor possa aprender com eles, 

principalmente no que diz respeito ao mundo tecnológico. Ele considera isso 

relevante, uma vez que é o ambiente em que eles cresceram. Acredita, ainda, que 

possa ensinar para eles aquilo que foge um pouco do cotidiano desses alunos, como 

os aspectos mais tradicionais, relativos aos conteúdos ministrados nas disciplinas que 

leciona. 
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3.3.6.4 Cartão de horário 

Analisando os cartões de horário do docente, que é PPA, no período de 2013_1 

a 2017_2, é possível observar que o professor, em praticamente todos os semestres, 

teve um número de horas aulas semanais superiores a 26 h/a. As exceções 

aconteceram em 2014_2, quando o professor ministrou apenas 14h/a semanais, em 

2015_1, quando esse número foi de 20 h/a semanais e, em 2015_2, quando foram 26 

h/a. 

Deve ser considerado que no ano de 2014_2 houve a implantação de novo 

Projeto Pedagógico de Curso, o que ocasionou redução de quantidade de 

componentes curriculares por etapa, em torno de 30%, ou seja, caiu de 13 a 14 

disciplinas por semestre para dez disciplinas por etapa. Houve também alteração de 

disciplinas para atualizar o curso e a modificação de carga horária. Isso justifica a 

redução da carga horária do educador em 2014_1 e o crescimento gradativo em 

2015_1 e 2015_2 para, posteriormente, estabilizar-se em 30h/a e focado 

principalmente em dois únicos componentes curriculares próximos à formação 

acadêmica e não acadêmica do professor. 

Quanto à alteração de nomenclatura de componentes curriculares para melhor 

adaptação aos conteúdos curriculares gerando equivalências, as disciplinas 

Planejamento Estratégico de Mídia e Estratégias e Negociação de Mídia são, 

respectivamente, equivalentes às matérias Planejamento Estratégico de Mídia I e 

Planejamento Estratégico de Mídia III. 

Sobre as disciplinas ministradas, pode-se constatar que: 

 

Quadro 6 – Quadro de Componentes curriculares ministrados pelo docente por semestre 

Componente 

Curricular 

2013-

1 

2013-

2 

2014-

1 

2014-

2 

2015-

1 

2015-

2 

2016-

1 

2016-

2 

2017-

1 

2017-

2 

Planej. Estratégico 

Mídia I 

X 

20h/a 

X 

16h/a 

X 

12h/a 

       

Planej. Estratégico 

Mídia III 

X 

12h/a 

X 

16h/a 

X 

12h/a 

       

Introdução ao 

Marketing I 

X 2h/a X 2h/a         
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Gestão: Princípios 

de Administração  

X 2h/a X 2h/a X 4h/a        

Introdução à 

Publicid. e Propag. 

 X 4h/a X 2h/a        

Agência de 

Comunic. Integrada 

  X 2h/a        

Estratégias e 

Negoc. em Mídia 

   X 6h/a X 

10h/a 

X 

18h/a 

X 

12h/a 

X 

12h/a 

X 

18h/a 

X 

18h/a 

Planejamento 

Estrateg. em Mídia 

   X 8h/a  X 4h/a X 

16h/a 

X 

14h/a 

X 

12h/a 

X 

12h/a 

Public. Viral e 

Marketing Guerrilha 

    X 4h/a      

Marketing e 

Comunicação 

    X 2h/a      

Marketing Esportivo     X 2h/a X 2h/a     

Marketing para 

Clientes Corporativ. 

    X 2h/a      

Metodologia 

Aplicada Pub. Prop. 

     X 2h/a     

Princípios de 

Empreendedorismo 

      X 2h/a    

Consultoria a 

Projetos Comunic. 

       X 2h/a   

           

Total 

componentes 

4 5 5 2 5 4 3 3 2 2 

Total h/a 36h/a 40h/a 32h/a 14h/a 20h/a 26h/a 30h/a 30h/a 30h/a 30h/a 

 

Em todo o período analisado, o professor teve uma concentração de aulas na 

disciplina de sua área de atuação profissional (mídia) ou relacionadas a elas, uma vez 

que o conhecimento de marketing é essencial para o desenvolvimento da atividade. 

Entre 2014_2 e 2017_2, lecionou nove diferentes disciplinas, estando todas 

relacionadas à sua área de formação acadêmica, que foi em comunicação social. 

Este docente desligou-se da empresa em que trabalhava em atividades não 

acadêmicas em 2013 para permanecer apenas na área docente, tendo posteriormente 

a isso decidido por fazer mestrado, ou seja, até o ano de 2016 o professor era um 

especialista atuando como educador universitário. 
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3.3.6.5 Aspectos conclusivos relativos ao Professor F 

Relacionando os três blocos pesquisados, é possível identificar que o 

entrevistado, embora tenha formação em comunicação, mesma área em que iniciou 

sua atividade acadêmica como professor, não apresentava nenhum conhecimento da 

prática acadêmica ou mesmo de estratégias ou metodologias de ensino. Também não 

compreende a atividade acadêmica como uma profissão, mas sim como um 

complemento salarial, até o momento em que se tornou exclusivamente docente. 

O fato de a aula que ministrava inicialmente (e leciona atualmente) ter relação 

direta com sua atividade profissional não acadêmica favoreceu e favorece a sua 

prática acadêmica, mas não parece dar um direcionamento de como levar aos alunos 

a adquirirem conhecimento, visto o desconhecimento do professor de técnicas, 

estratégias, metodologias que favoreçam esse aprendizado por parte dos alunos. 

Aparentemente, falta repertório e didática para o professor. Os anos em que lecionou 

aulas com planejamento podem suavizar essa situação, mas ainda assim, pela sua 

percepção de que dar aulas corresponde a transmitir conhecimentos, suas aulas têm 

sido monótonas, o que tem acarretado reclamação dos alunos. 

O fazer, atividade necessária e imposta pelo mercado publicitário, poderia 

proporcionar aos discentes um conhecimento mais próximo daquela que é a 

disponível nesse mercado, mas, para isso, tal prática deveria ser uma constante nas 

aulas do professor. Pelo discurso do docente, tal fato está distante de ser verdadeiro, 

visto que seu principal objetivo era o de “transmitir o conhecimento para os alunos”, 

na maioria das vezes mediante a exposição. 

Quando ministrou aulas que fugiam de seu conhecimento intrínseco, além de 

serem aulas expositivas, necessitou de um conhecimento trabalhado de forma a 

construir o autoconhecimento para posterior exposição. Isso, por um lado, é louvável, 

mas, por outro, não permite mais aprofundamento ou discussão ou um feedback de 

possíveis discussões, por ser um conhecimento que não lhe pertencia, mas sim uma 

preparação relativamente rápida, pelo tempo disponível para aprender e para a 

exposição. 
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3.4 ASPECTOS CONCLUSIVOS EM RELAÇÃO AOS PROFESSORES DE CRIAÇÃO 

PUBLICITÁRIA 

Analisando as respostas emitidas pelos professores de criação, pode-se 

perceber que, embora tenham curso superior, nenhum deles tinha formação docente 

quando iniciou suas atividades em sala de aula – mesmo considerando os 

comentários de um dos professores que afirma que aprendeu em casa com sua mãe 

que era docente, visto que isso aconteceu de uma forma informal e não é possível 

avaliar os ganhos, se houve algum, em sua preparação para ministrar aulas. Todos 

os professores tiveram que desenvolver o próprio material, não conheciam o plano de 

ensino e nem mesmo o projeto pedagógico de curso. 

Pela própria natureza das aulas de criação, os docentes trabalham com a 

prática em boa parte de seu tempo, produzindo vídeos, peças publicitárias, na direção 

de arte etc., mas há uma tendência para atuarem de forma expositiva em aulas em 

que há teoria, sem que se utilizem de estratégias de ensino que levem aos discentes 

atuarem de forma mais participativa. Embora não seja prática geral, ainda há a 

percepção de que o professor deve prover o aluno de conhecimento, transmitir o 

conhecimento e isso acaba por gerar desmotivação por parte do alunado. Quando há 

utilização de atividade prática, ela ocorre por meio da apresentação de seminários ou 

da solicitação de alguma pesquisa por tema, mas que não leva efetivamente a um 

aprofundamento, a um conhecimento e o professor acaba por responder ao que foi 

solicitado, expondo para a classe seu conhecimento sobre o assunto. Em algumas 

oportunidades, é dado um feedback; em outras, são feitos exercícios mesclados com 

teoria para não se tornar algo cansativo e sempre teórico, porém não há algo que leve 

necessariamente à reflexão. 

Existe uma noção de que o que deve ser proporcionado ao aluno deve ter um 

significado para ele, porque isso fará com que demonstre mais interesse pelo assunto 

desenvolvido. Pelo exposto, entretanto, os professores são mais “conteudistas”, ou 

seja, no conteúdo há temas a serem abordados ao longo do semestre, portanto, de 

alguma forma isso deve ser cumprido. 
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Com relação aos aspectos de infraestrutura, os professores são unânimes em 

afirmar que a instituição oferece condições estruturais para o desenvolvimento de seu 

trabalho. 

Analisando os cartões de horário dos docentes de criação publicitária, é 

possível verificar que suas disciplinas têm, na maioria das vezes, mesmo que possa 

representar um número elevado de diferentes disciplinas, relação direta com a área 

de formação do professor ou até mesmo com sua formação profissional não 

acadêmica. Entretanto, os professores aulistas tendem a ter um maior número de 

disciplinas, o que acaba por refletir em uma melhor média salarial, mas, em 

contrapartida, eles assumem algumas matérias que não necessariamente são de seu 

conhecimento ou com as quais tenham tido contato anteriormente. Isso pode acarretar 

prejuízo ao aluno, porque o professor não terá repertório suficiente para a abordagem 

em profundidade que o assunto possa merecer. Não se trata, necessariamente, de 

falta de didática, mas se o docente já tiver dificuldade com o uso de metodologias de 

ensino, o desconhecimento da disciplina poderá agravar a situação. 

Nenhum dos professores conhece as metodologias ativas, consequentemente, 

não entendem a forma de utilizá-las, embora isso esteja previsto no Projeto 

Pedagógico de Curso. Os educadores buscam atualização por meio da Semana de 

Preparação Pedagógica oferecida pela instituição de ensino, porém esse evento 

oferta mais oficinas propostas por professores sobre assuntos diversos ou ainda 

ambiente acadêmico digital, mesas temáticas e grandes palestras de abertura e 

encerramento com abordagem de temas de educação. 

Os professores de criação entendem que é necessário aprender a ensinar para 

ensinar a aprender e veem nisso “a missão dos professores”, seu desafio, algo cíclico. 

Têm também a percepção de que esse é um movimento natural, visto que vieram do 

mercado publicitário, não tendo, portanto, a prática docente, sendo necessário obter 

esse conhecimento para conseguir melhor resultado com os alunos. Nenhum dos 

professores, entretanto, sugeriu aprender alguma metodologia de aula para, por meio 

dela, entender melhor como ensinar aos alunos. Eles acreditam, embora de forma 

velada, que sua experiência em sala de aula, a forma como aprenderam a dar aula, 

quer tenha sido ela baseada em seu período de formação acadêmica como alunos, 
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quer adquirida no seu dia a dia como professor, tenha lhes dado a sabedoria para lidar 

com os alunos, para obter deles o melhor resultado e que seus próprios métodos 

ajudam a resolver essa situação. 

 

3.5 ASPECTOS CONCLUSIVOS EM RELAÇÃO AOS PROFESSORES DE 

MARKETING 

Os professores de marketing entrevistados, embora tenham curso superior, não 

tiveram uma formação docente, tendo trazido de seu conhecimento do mercado 

publicitário, de sua experiência não acadêmica, a vivência para a sala de aula. Embora 

dois dos professores entrevistados tenham afirmado terem feito cursos relativos à 

formação de professores ou metodologia de ensino, esse fato não aparenta ter 

produzido efeito ou conhecimento suficiente para estabelecerem estratégias de ensino 

que, de alguma maneira, coloquem o aluno como protagonista desse processo ou 

mesmo que tenham desenvolvido aulas motivadoras, que incentivem e levem os 

alunos ao aprendizado. Essa ausência de resposta por parte dos discentes, seu 

desinteresse, é percebido de forma literal: o aluno do curso de Publicidade e 

Propaganda é pior do que os alunos de outros cursos; é desmotivado, apático. 

Em função dessa falta de formação docente e em decorrência de hábitos 

culturais enraizados da forma de ensinar, por ter uma característica menos prática do 

que a linha de formação em criação, por aparentar uma característica mais didática, 

os professores desse segmento tendem a trabalhar menos com a prática e mais com 

o ensinar como fazer, sendo, dessa forma, algo que remeta mais à transmissão de 

conhecimento, à exposição, em que o diálogo parcial com os alunos já é visto como 

uma evolução. O conceito transita por apresentar a ideia, solicitar leitura a seu respeito 

com uma posterior exposição sobre ela. Entretanto, mesmo esse processo encontra 

dificuldade em sua execução, porque as aulas atribuídas aos professores são 

modificadas semestralmente, ficando dessa forma prejudicada a preparação dos 

professores, principalmente quando assumem aulas que não são de seu domínio. 

Esse fato proporciona mais dificuldade em dar respostas ou tecer comentários com 

maior profundidade sobre aquilo que foi exposto ou questionado pelos alunos. 

Associado a isso está o tempo que os professores estão fora do mercado publicitário, 
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que é muito dinâmico, se movimenta muito rapidamente, apresentando mudanças 

constantes decorrentes da tecnologia ou de sua própria evolução e da falta de 

treinamento desses docentes. 

Também a questão da preparação docente no tocante à sua dinâmica em sala 

de aula precisa ser melhor trabalhada. Os professores desconhecem existir uma 

metodologia recomendada pelo curso de Publicidade e Propaganda, bem como não 

conhecem as metodologias ativas. Frequentemente, desconhecem até mesmo outras 

estratégias de ensino além daquelas desenvolvidas por eles mesmos, e isso não se 

dá em função de limitação estrutural ou de recursos, cujos itens são bens avaliados e 

considerados pelos docentes, mas sim pela falta de repertório demonstrada. 

O aprender a ensinar para ensinar a aprender é tido como algo óbvio pelos 

professores de marketing, representando uma necessidade de aprender 

constantemente novos saberes, porque não têm conhecimento atualizado e suficiente 

do atual mercado publicitário. Além disso, entendem como algo necessário devido ao 

fato de ministrarem novas disciplinas que são destinadas e aceitas pelos professores, 

pela necessidade de manter uma quantidade relativamente alta de horas/aulas ou 

mesmo para atender às demandas do curso. 

 

3.6 ASPECTOS CONCLUSIVOS GERAIS 

Considerando os problemas a serem pesquisados, pode-se verificar que os 

professores entrevistados, nas duas áreas, criação e marketing, não tinham formação 

ou experiência docente quando iniciaram suas atividades como professores. Seu 

ingresso na vida acadêmica se deu justamente por atuarem no mercado publicitário, 

tendo sido convidados a ministrarem aulas por razões diversas, tais como substituição 

de professores, convites espontâneos, o conhecimento da dinâmica do mercado etc. 

Para esses profissionais, a nova atividade se mostrava como um desafio e, também, 

como uma oportunidade de complemento salarial. Dessa maneira, também para as 

instituições de ensino em que os docentes iniciaram suas atividades, essa experiência 

acadêmica não aparentava ser algo necessário.  
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Como o curso de Publicidade e Propaganda tem como objetivo principal 

preparar profissionais para o mercado de trabalho, parece uma lógica a ser seguida 

que os profissionais tenham conhecimento desse mercado o suficiente para alcançar 

tal intento. Com isso, a dinâmica ou a estratégia de aula parece ter uma importância 

relativa, desde que os alunos egressos da instituição aprendam como atuar no 

mercado publicitário. Dessa forma, os professores passaram a seguir modelos de 

aulas baseados em sua experiência anterior como alunos ou da forma que 

compreendiam ser a melhor maneira dos alunos aprenderem. Como a transmissão de 

conhecimento e as aulas expositivas fizeram parte da compreensão desses docentes, 

acabaram por replicar em suas aulas.  

Os professores da área de criação, pela própria lógica e necessidade de 

produzirem peças publicitárias, se utilizam da prática para que esse conhecimento e 

essa aprendizagem ocorram, mas nem sempre de uma forma estruturada. Os 

professores da área de marketing se utilizam menos da prática, e, para trazerem algo 

relacionado ao mercado publicitário, solicitam leituras de revistas e periódicos, 

visualização de filmes e vídeos para, posteriormente, cobrarem dos alunos o 

resultado, na expectativa de que esses discentes tenham um mínimo de proximidade 

com o que está acontecendo no “mundo publicitário”. 

Um dos problemas decorrentes dessa situação é que os professores 

gradativamente foram deixando de serem profissionais desse mercado não 

acadêmico para se dedicarem efetivamente à vida acadêmica e passaram a lutar para 

se manterem atualizados. Inicialmente, isso se mostrava menos difícil, porque a 

dinâmica da área publicitária era menos intensa e veloz, os alunos mais concentrados. 

Porém, com o avanço da tecnologia e as consequentes mudanças impostas, a 

distância entre as áreas tornou-se maior, os assuntos abordados nem sempre 

encontram relevância para os alunos e a internet e os smartphones passaram a 

competir com os docentes. Os professores, agora com dedicação exclusiva ao ensino, 

sem oportunidade para aprender com o mercado, passaram a tentar por meio da 

leitura e de trabalhos como freelancer manter aberta essa ponte entre o conhecimento 

prático proporcionado pelo mercado publicitário, pelo fazer, e o “transporte” desse 

conhecimento para a área acadêmica. 
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Para obter melhor performance em sala de aula e com seus alunos, até em 

vista de sua avaliação pelos discentes, buscaram cursos de preparação pedagógica 

e cursaram pós-graduação. Há uma tendência dos professores em acreditarem que o 

conhecimento obtido por meio de sua formação na pós-graduação stricto sensu sirva 

como atualização para o mercado publicitário. Há uma aparente confusão entre o 

aprender a ensinar com o ensinar o que é prática publicitária. É claro que a pós-

graduação colabora para a formação docente, que amplia a sua base de 

conhecimento, que favorece e atualiza o conhecimento em relação ao seu objeto de 

pesquisa e que, dependendo do programa que o docente cursou, pelo seu caráter 

interdisciplinar, como é o caso do Programa de Educação, Arte e História da Cultura 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie, favoreça a prática docente. No entanto, não 

pode ser colocado apenas no mestrado e no doutorado o ônus sobre a atualização 

para o mercado. 

Os professores demonstram desconhecimento do Projeto Político Pedagógico 

do curso de Publicidade e Propaganda e, por consequência, das metodologias de 

ensino propostas por ele. Além disso, acreditam que a Semana de Preparação 

Pedagógica pode proporcionar o conhecimento de estratégias de ensino, porém essa 

semana de preparação não faz a abordagem da metodologia proposta, até porque 

não necessariamente essa seja uma prática estabelecida por todas as unidades 

acadêmicas da instituição. Dessa forma, a provisão do conhecimento daquilo que é 

solicitado deveria ser proporcionado pela própria unidade, entretanto, ela 

individualmente não oferta nenhuma preparação e, também, não cobra dos 

professores esse conhecimento. 

Com relação ao aprender a ensinar para ensinar a aprender, embora os 

docentes concordem que esse ponto deve ser comum para os professores, apresenta 

certa confusão em sua interpretação, porque, por algumas exposições, os 

entrevistados acreditam que o professor deva aprender o que ensinar, e não a ensinar. 

No entender de Pérez Goméz: 

Bem distante do conceito clássico de profissionalidade docente como 
posse individual do conhecimento especializado e como domínio de 
habilidades, a prática profissional do docente é, na minha opinião, um 
processo de ação e de reflexão cooperativa, de indagação e 
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experimentação, no qual o professor aprende ao ensinar, e ensina 
porque aprende, intervém para facilitar e não para impor nem substituir 
a compreensão dos alunos, e, ao refletir sobre sua intervenção, exerce 
e desenvolve sua própria compreensão. A cultura da escola como 
instituição e a cultura dos docentes como grêmio profissional são 
objeto de reconstrução quando os docentes concebem sua prática 
como um processo de aberta e interminável reflexão e ação 
compartilhadas. (PÉREZ GÓMEZ, 2001, p. 199). 

 

Embora os professores busquem o melhor para si e para os alunos em termos 

de conhecimento, nem sempre esse se mostra compartilhado entre os docentes do 

curso de Publicidade e Propaganda da instituição de ensino pesquisada. Apenas um 

dos professores disse buscar como modelo para dar aula uma discussão com os 

outros professores da disciplina, não havendo de forma geral um processo de ação e 

de reflexão por parte deles. Os professores cumprem sua tarefa e papel de dar aula 

e, em algumas oportunidades, encontram dificuldade até no relacionamento com os 

pares em relação à sua reflexão, conforme apontado por um dos docentes também. 

Um outro fator que interfere no conhecimento, com reflexo direto nas aulas dos 

professores em relação à sua profundidade e também a possibilidade de dar 

feedbacks aos alunos, é, principalmente para os professores em período aulista, a 

constante troca de disciplinas a que são submetidos. Há uma percepção clara por 

parte dos professores mais afetados por esse processo, em sua dificuldade até 

mesmo em realizar treinamento. Isso acaba não afetando o aprender a ensinar, mas 

com certeza afeta o aprender o que ensinar, que, como apontado, é uma preocupação 

recorrente dos docentes.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta tese propôs uma discussão sobre a formação dos professores do ensino 

superior do curso de Publicidade e Propaganda de uma renomada instituição de 

ensino superior da cidade de São Paulo. Partiu de uma inquietação de seu autor com 

as questões relativas à formação dos docentes desse curso e ao ensinar de uma 

forma prática, que poderia se assemelhar ao período em que a formação de 

profissionais de mercado era informal, proporcionada por publicitários que já atuavam 

na área e era baseada no observar, no praticar em se envolver com aquilo que se 

estava desenvolvendo, pelo significado que aquilo apresentava, e em como isso 

poderia ser aplicado. Isso está representado no ensino atual pelas metodologias 

ativas, comparado ao saber teórico, com a transmissão pura e simples do 

conhecimento, preservando o modelo tradicional de ensino representado por aulas 

expositivas. 

É interessante notar que quando predominava o ensino informal, também era 

utilizado pelos profissionais de mercado a exposição, porém muito mais como uma 

contextualização, como uma instrução para direcionar para a prática, e abordo essa 

questão como alguém que passou por essa experiência. Os publicitários se utilizavam 

da exposição como o início de uma ação com consequente reflexão de seu resultado. 

Como os professores do curso de Publicidade e Propaganda, no início dos 

cursos formais, eram pessoas com formações diversas, porém em nenhum momento 

em pedagogia, como pode ser observado nesta pesquisa, eles conheciam o saber 

prático, porém desconheciam metodologias ou estratégias de ensino para aplicarem 

em suas aulas. Essa lógica ainda prevalece para esses docentes, embora atualmente 

haja maior concentração de professores cuja formação é em Publicidade e 

Propaganda ou em Comunicação Social e, portanto, já tenham um domínio teórico 

maior. Com relação às questões metodológicas, no entanto, não houve mudanças e, 

no presente momento, há um agravante em relação às questões relativas ao mercado 

publicitário: os docentes não estão mais praticando, não estão mais presentes no dia 

a dia da área, que proporciona mudanças muito rapidamente e isso acaba por 

provocar um abismo entre o que se ensina com aquilo que se pratica no mercado 

publicitário, embora os alunos ainda continuem sendo preparados para esse mercado. 
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Em síntese, os docentes não estão familiarizados com metodologias de ensino - além 

daquelas que desenvolveram por si próprios, - especificamente as metodologias 

ativas, não fazendo com que os alunos “ouçam, vejam e pratiquem” aquilo que devem 

saber e fazer, se tornando dessa forma os protagonistas em sala de aula, contrapondo 

ao esperado que é o protagonismo estudantil bem como as categorias da base de 

conhecimento de Shulman (1987). Para agravar a situação, os docentes estão ficando 

distantes do que é praticado pelo mercado publicitário, principalmente para os 

discentes de marketing, uma vez que os alunos da área de criação são levados a 

desenvolver peças voltadas para diferentes plataformas, o que leva a um saber fazer, 

proporcionando mais reflexão sobre as ações praticadas. Não é suficiente que o 

professor se prepare por meio de leituras, cursos ou treinamentos se posteriormente 

não for capaz de ensinar, motivar, provocar interesse, levar os alunos à ação ou a 

verem significado e aplicação no que estão aprendendo, cuja compreensão leva ao 

conhecimento, à internalização e à fixação desse saber. 

Os professores, quando são contratados para ministrarem suas aulas, não o 

são porque têm conhecimento pedagógico, mas sim porque dominam o conhecimento 

sobre as atividades do mercado a respeito daquilo que darão em suas aulas – 

apresentam aderência ao conhecimento teórico, mas pecam na questão da prática, 

que é tão necessária. Ao mesmo tempo, atualmente, é altamente recomendável que 

os docentes tenham pós-graduação e isso é estimulado pelo MEC, uma vez que é 

estabelecida uma quantidade mínima de professores que tenham esse nível de 

formação, que sejam professores em período integral ou parcial, o que dificulta a 

atualização em termos do que está acontecendo no mercado publicitário, necessário 

para preparar os alunos para ingressarem nele. 

Dos alunos, é cobrada a prática mercadológica pelo próprio mercado 

publicitário para a inserção nele, e a instituição oferece condições estruturais e 

institucionais para que isso aconteça. Os discentes buscarão essa prática e a própria 

inserção no mercado publicitário e as obtêm através de estágios obrigatórios aos 

diferentes cursos e, em específico ao de Publicidade e Propaganda, atendendo ao 

que é proposto através do Projeto Político Pedagógico do Curso (PPPC), sem o qual 

o aluno não pode ser formar, ficando retido nesse componente curricular. Embora o 

PPPC seja tão importante, boa tarde dos professores não o conhecem ou não o leram 
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na íntegra, desconhecendo aspectos que são relevantes, tais como as metodologias 

a serem seguidas pelos docentes do curso. 

Os professores, por não terem conhecimento dessa proposta, adotam cada 

qual sua própria estratégia de ensino, tentam ser flexíveis e estabelecem condições 

as quais querem crer trará conhecimento aos alunos. No entanto, quando isso não dá 

certo, é provocado o desinteresse por parte dos alunos, que não veem significado no 

que estão aprendendo e acabam se envolvendo mais com seus devices tecnológicos 

do que com as aulas, ou, cansados e desmotivados, acabam por dormir ou não 

participar. Consequentemente, em vários momentos, conforme apresentado na 

pesquisa, o professor acaba sendo conivente, embora se questione do que está 

acontecendo com “essa nova geração”, para concluir que eles são mesmo assim, 

desinteressados. 

Para os professores, os cursos de pós-graduação parecem ser uma espécie de 

“tabua salvadora”, em que poderão aprender mais e se atualizarem, o que, 

efetivamente, em relação ao mercado publicitário, em vários programas de pós-

graduação, por não terem a comunicação como foco, não se aplica. Resta então as 

semanas de preparação pedagógicas. Entretanto, esses períodos são utilizados para 

oficinas, workshops, discussões de interesse geral da instituição, e não de 

metodologias específicas de determinadas unidades. Dessa forma, deveria caber a 

unidade prover esse conhecimento aos seus professores, mesmo que por meio das 

instâncias próprias para isso ou se utilizando do conhecimento do curso de 

Pedagogia, que poderia ser convidada a colaborar nesse sentido, já que existe tal 

curso na instituição de ensino pesquisada, na própria semana de preparação 

pedagógica. 

Não relativo às metodologias de ensino, mas influenciando diretamente sobre 

o aprendizado dos alunos se encontra a questão da grade curricular. Alguns 

professores assumem uma quantidade muito grande de aulas e, muitas vezes, sem 

ter domínio sobre elas, embora os docentes insistam em dizer que são disciplinas 

ligadas à sua área de conhecimento. Eventualmente, essas disciplinas estão 

realmente ligadas ao seu escopo de conhecimento, mas se for colocado como um 

conhecimento geral, porque, no particular, cada disciplina apresenta muitas 
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especificidades que o professor dificilmente dominará. O que é mais grave é quando 

esse docente precisa preparar suas aulas baseado nas leituras e nas interpretações 

que faz sobre elas. Desconhecendo o assunto, suas aulas ficarão rasas e os alunos 

serão os maiores prejudicados, visto que não poderão discutir os assuntos, ter 

retornos sobre suas dúvidas etc. 

Retomando minhas dúvidas iniciais, para o curso de Publicidade e Propaganda, 

fica evidente a necessidade de o professor ter conhecimento prático sobre o assunto, 

porém, mais do que isso, o docente precisa saber como ensinar, e, para isso, precisa 

aprender como fazer. As metodologias ativas são indicadas para o curso em 

referência, uma vez que proporciona a prática à sua prática e, em muitos aspectos, 

apresenta uma proximidade à forma como o professor já direciona suas estratégias 

de ensino.  

De forma geral, os docentes do curso ainda não sabem como fazer, e, muitas 

vezes, isso acontece de forma espontânea, ou seja, sem que saibam se utilizam de 

algumas de suas metodologias, como aulas expositivas dialogadas, ou estudos de 

caso, aprendizagem baseada em problemas ou em projetos. Entretanto, a melhor 

formação do professor, sua melhor preparação poderá trazer um resultado ainda mais 

positivo para a própria instituição, que ganhará alunos melhores preparados, aptos a 

atuarem no mercado publicitário com maior segurança, sendo ainda mais valorizados, 

com resultados institucionais melhores e reduzindo a distância existente entre o 

mercado acadêmico e o publicitário. Não reduzirá a distância entre o que se pratica 

nas empresas com o que é ensinado, porque isso só acontecerá a partir de 

atualizações dos professores, da discussão e pesquisa por meio de grupos de 

pesquisa, com a atualização constante do conteúdo programático a ser ministrado e 

com a troca de experiências com profissionais do mercado publicitário, o que pode ser 

feito mediante encontros regulares específicos por área – criação e marketing. 

É importante que o Curso de Publicidade e Propaganda ofereça aos seus 

docentes um espaço formativo para que esses possam desenvolver ou aprimorar o 

conhecimento sobre estratégias e metodologias de ensino, bem como, para que 

possam ser capazes de articular o conhecimento do mercado com as metodologias 

ativas. 
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Tomando como base todas essas reflexões sobre o curso de Publicidade e 

Propaganda dessa instituição de ensino (que enriqueceram meus conhecimentos e 

que me levaram a enxergar o uso de metodologias de ensino e em específico as 

metodologias ativas como possibilidades reais de ganho no aprendizado dos alunos), 

minha pesquisa e minha própria trajetória como professor dessa área, é possível 

concluir que os professores do ensino superior dessa área de comunicação 

desenvolvem maneiras específicas e próprias de ministrar suas aulas, por meio de 

tentativa e erro, em muitos casos baseados em estratégias já vivenciadas 

anteriormente em sua própria formação. Eles sentem-se angustiados, porque não 

conseguem a atenção de seus alunos ou porque não dominam totalmente aquilo que 

devem ensinar, que se torna preponderante que precisam aprender a ensinar para 

posteriormente ensinarem a aprender, ganhando dessa forma todas as partes 

envolvidas nesse processo: a instituição de ensino, os professores e, principalmente 

os alunos. 
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ANEXO 

ANEXO A – Modelo Plano de Ensino  

Unidade Universitária:  

Disciplina: 
 

Código da 
Disciplina: 
 

Curso: Eixo Temático:  

Carga horária:  (  ) Teórica (  ) Prática Etapa:  

Ementa: 

 

Objetivos: 

Fatos e Conceitos 
Procedimentos e 

Habilidades 

Atitudes, Normas e 

Valores 

   

Conteúdo Programático 

 

Metodologia 

 

Critérios de avaliação 

 

Bibliografia básica 

 

 

Bibliografia complementar 
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APÊNDICES 

Indicação de Data 
e Hora 

Curso/Área de sua 
graduação 

Ano em que 
se graduou 

Instituição de 
ensino superior 
em que se 
graduou 

Possui 
pós 
graduação 

03/12/2016 21:04 
Comunicações e 
Artes/Relações Pùblicas 1974 

Escola de 
Comunicações e 
Artes da USP sim 

03/12/2016 11:43 Jornalismo/Comunicações 1986 PUC-SP sim 

05/12/2016 09:37 Comunicações 1986 

Escola de 
Comunicações e 
Artes da 
Universidade de 
São Paulo - ECA-
USP sim 

02/12/2016 09:23 Comunicação visual 1990 FAAP sim 

07/12/2016 11:50 

Comunicação Social com 
enfase em Publicidade e 
Propaganda 1993 ESPM sim 

06/12/2016 10:49 Educação Artistica 1980 

Instituto 
Presbiteriano 
Mackenzie sim 

02/12/2016 09:26 Publicidade 1993 ESPM sim 

02/12/2016 10:34 
Publicidade Propaganda 
marketing 1977 

Faculdades 
Oswaldo Cruz sim 

05/12/2016 12:11 
Publicidade e 
Propaganda 1999 

Universidade 
Mackenzie sim 

05/12/2016 21:31 arq. e design 1987 Faap sim 

01/12/2016 23:00 arquitetura 1982 Mackenzie sim 

APÊNDICES 

Apêndice A – Mapeamento de Professores 
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01/12/2016 23:54 Publicidade- mkt 2001 Mackenzie sim 

02/12/2016 08:29 Comunicação Social 1984 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 
(Medellín/Colômbia) sim 

02/12/2016 10:48 
Publicidade e 
Propaganda 1990 ECA USP sim 

02/12/2016 09:03 
Comunicação Social/ 
Cinema 1987 

Universidade de 
São Paulo - ECA sim 

04/12/2016 06:52 Design 1998 
Universidade São 
Judas sim 

11/12/2016 21:48 Artes Plásticas 1981 

Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie sim 

02/12/2016 12:03 ADM e Pedagogia 1970 e 1974 Uniara e Mackenzie sim 

02/12/2016 11:01 Publicidade 2010 Unisantanna sim 

02/12/2016 11:08 Publicidade/Comunicação 1994 Unisantos sim 

02/12/2016 08:23 Design 1993 FAAP sim 

02/12/2016 09:49 Eng / Adm 1984 

Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie sim 

01/12/2016 23:01 matemática 2001 

Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie sim 

07/12/2016 08:37 publicidade 1980 Espm sim 

02/12/2016 01:15 Artes Plásticas (Artes) 1996 Unesp sim 

02/12/2016 21:03 Administração 1997 

Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie sim 

02/12/2016 00:43 
Licenciatura Plena em 
Artes Plasticas 1977 

Fundação Armando 
Alvares Penteado 
FAAP sim 

02/12/2016 09:36 
Publicidade e 
Propaganda 1974 ECA -USP sim 

06/12/2016 07:52 Letras 1978 
Universidade Santa 
Ursula sim 

02/12/2016 09:39 Economia 1985 FAAP sim 

03/12/2016 09:25 

Educação Artistica 
Habilitação em Artes 
Plasticas 1994 UNESP sim 
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06/12/2016 08:52 
Desenho Industrial/Design 
Gráfico 1996 

Fudação Armando 
Álvares Penteado 
(FAAP) sim 

02/12/2016 12:02 comunicação 1984 Anhembi Morumbi sim 

02/12/2016 13:19 
Administração de 
empresas 1975 

Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie sim 

02/12/2016 09:48 
Bacharelado em Artes 
Plásticas 1996 

Instituto de Artes da 
Unesp sim 

04/12/2016 00:11 Publicidade 1990 Unisantos sim 

02/12/2016 10:11 Desenho Industrial 1986 Mackenzie sim 

02/12/2016 09:48 
Administração de 
Empresas 1973 

Escola Superior de 
Administração e 
Negócios - FEI sim 

02/12/2016 18:53 PP 1996 Anhembi Morumbi sim 

01/12/2016 22:57 Propaganda e Mkt 1990 UNESP sim 

04/12/2016 08:54 Tecnologia da Informação 2001 

Centro Universitário 
Fundação Santo 
André sim 

01/12/2016 23:18 Comunicação 1986 FAAP sim 

02/12/2016 09:18 PP 1993 Anhembi Morunbi sim 

08/12/2016 14:42 
Publicidade e 
Propaganda 2001 

Universidade 
Metodista de 
Piracicaba sim 

01/12/2016 23:39 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 
- HABILITAÇÃO 
PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 1984 

ESMP - ESCOLA 
SUPERIOR DE 
PROPAGANDA E 
MARKETING sim 

01/12/2016 23:39 Publicidade 2001 

Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie sim 

07/12/2016 16:29 

PP/ Comunicação Social 
com enfase em 
Publicidade 1985 ESPM sim 
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02/12/2016 07:55 

Letras; Licenciatura em 
Português e Inglês; 
Tradutora e Intérprete 1986 

Centro Universitário 
Ibero-Americano sim 

02/12/2016 07:52 Letras e Pedagogia 1998 e 2002 

Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie sim 

02/12/2016 07:47 

Comunicação Social / 
Publicidade e 
Propaganda ênfase em 
Marketing 1993 ESPM São Paulo sim 

02/12/2016 12:19 
Publicidade e 
Propaganda / Criação 1985 FAAP sim 



131 

 

Apêndice B – Roteiro para Entrevista com Professores 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Programa de Educação, Arte e História da Cultura 

 

Bloco 1 – Prática docente: 

1) O que te levou ou motivou a dar aulas? 

2) Qual ou quais estratégias de ensino utilizou para as suas primeiras aulas? 

3) Conhecia o plano de ensino da disciplina? 

4) Conhecia o projeto político pedagógico do curso? 

5) Tinha planejamento de aula? 

6) Existia algum material acadêmico disponibilizado para as aulas? Era de seu 

conhecimento? 

7) Exercia/exerce alguma atividade não acadêmica simultânea ao seu período de 

atividade acadêmica? 

8) Após seu início na academia, manteve/mantém essa atividade não acadêmica? 

9) As disciplinas ministradas tinham/têm afinidade com sua 

formação/experiência? 

10)  Após ingressar na academia, fez algum curso de atualização/formação 

docente? Quantos? De qual duração? Isso colaborou de que maneira para as 

suas aulas? Por quê? 

11)  Como se preparou para continuar com sua experiência docente? 

12)  Considerando suas atribuições de aulas, elas sempre foram relacionadas a 

seu conhecimento/área de formação? Caso não tenham sido, como se 

preparou para elas? 

Bloco 2 – Prática Metodológica 

13)  Atualmente, qual metodologia utiliza em suas aulas? 
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14)  O que sabe sobre elas? 

15)  Descreva, de maneira detalhada, como são suas aulas. 

16)  Existe alguma metodologia recomendada pela unidade de ensino, do curso, 

do plano de ensino ou do projeto político pedagógico do curso? 

17)  Suas aulas são voltadas para quais objetivos? 

18)  Você se considera atualizado/preparado para ensinar seus alunos para 

alcançarem os objetivos propostos? 

19)  Você considera que seus alunos aprendem? Qual a base para sua afirmação? 

20)  Descreva e comente sobre a melhor aula que considera ter dado. Agora diga 

como poderia melhorar essa aula. 

21)  A instituição/unidade de ensino oferece condições/estrutura para colaborar no 

aprendizado do aluno? Justifique sua resposta. 

22)  Você se considera bem avaliado pelos alunos? 

 

Bloco 3 – Conhecimento sobre as metodologias ativas 

23)  Você já ouviu falar em Metodologias Ativas? 

24)  O que sabe sobre elas? 

25)  Já utilizou ou utiliza algum de seus modelos em suas aulas? Se sim, qual ou 

quais? Explique como funciona. 

26)  Qual sua opinião a respeito dessa metodologia? 

27)  Faça um comentário sobre a frase: “aprender a ensinar para ensinar a 

aprender”. 
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APÊNDICE C 

Definições de termos e aspectos inerentes à Publicidade e Propaganda e seus 

profissionais 

Publicidade e Propaganda são termos aceitos como sinônimos no mercado 

publicitário, embora, nas definições que ainda podem ser encontradas nos dicionários 

de comunicação, esses vocábulos apresentem diferenças, provenientes da própria 

origem das palavras. Instituições de ensino superior divergem em relação à 

nomenclatura adotada para seus cursos, sendo, em alguns casos, denominados 

Publicidade e Propaganda e, em outros, simplesmente de Propaganda, e acabam por 

caracterizar as habilitações e/ou especializações de Comunicação Social seguidas 

pelos cursos. Para aqueles que seguem a especialização de Criação, fica atrelada a 

palavra “Propaganda”.  

É importante ressaltar que, no Brasil, Comunicação Social não é 

regulamentada como uma única profissão, havendo diferentes regulamentações para 

Jornalismo, Relações Públicas e Radialismo. De acordo com documento de Padrões 

de Qualidade para Cursos da área de Comunicação Social (de acordo com site do 

Sesu), pode ser apresentado para reconhecimento tanto para cursos de graduação 

da área da Comunicação Social na habilitação Publicidade e Propaganda quanto para 

cursos de Publicidade e Propaganda com projetos pedagógicos autônomos. 

Apresento, a seguir, a definição, do verbete “Propaganda”, incluída no Dicionário de 

Comunicação, de Rabaça e Barbosa. Porém, é preciso informar que esse mesmo 

dicionário registra o vocábulo “Publicidade” como sinônimo de Propaganda, assim 

apresentado: 

Propaganda – [...] No Brasil e em alguns outros países de língua latina, 
as palavras propaganda e publicidade são geralmente usadas com o 
mesmo sentido, e esta tendência parece ser definitiva. [...]. Em alguns 
aspectos, porém podem-se perceber algumas distinções no uso das 
duas palavras: em geral, não se fala em publicidade com relação à 
comunicação persuasiva de idéias (neste aspecto, propaganda é mais 
abrangente, pois inclui objetivos ideológicos, comerciais etc.); por 
outro lado, a publicidade mostra-se mais abrangente no sentido de 
divulgação (tornar público, informar, sem que isso implique 
necessariamente em persuasão alheia). (RABAÇA; BARBOSA, 1978, 
p. 378). 
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Independentemente do fato de terem o mesmo significado ou não, elas têm o 

mesmo objetivo, ou seja, estimular as necessidades inerentes às pessoas, visando 

provocar desejos e a demanda por determinados produtos, serviços ou marcas. 

Apresento e comento, a seguir, as definições das diferentes áreas de acordo 

com o Decreto nº 57.690/66 (BRASIL, 1966): 

Publicidade ou Propaganda 

Nos termos do art. 2º do referido decreto, é qualquer forma remunerada de 

difusão de ideias, mercadorias, produtos ou serviços por parte de um anunciante 

identificado. Isso significa que a mensagem de determinado anunciante identificado 

será exibida para diferentes pessoas que tenham um perfil desejado, por meio dos 

diferentes meios e veículos definidos, com o intuito de persuadi-las a adquirirem 

aquela marca, produto ou serviço. O objetivo pretendido pode ser mais amplo, por 

exemplo, valorizar a marca ou, ainda, tornar mais conhecidos determinados 

diferenciais ou seu posicionamento no mercado. Para que isso aconteça, o anunciante 

pagará tanto pela criação, produção e veiculação daquela peça publicitária, assim 

como pelos demais serviços prestados pela agência de comunicação. 

 

Anunciante ou cliente 

Nos termos do art. 8º, refere-se à empresa, à entidade ou ao indivíduo que 

utiliza a propaganda. O anunciante ou o cliente é a empresa que paga para que a 

publicidade ou propaganda se materialize. Geralmente, esse cliente terá um ou mais 

produtos, serviços ou marcas e contratará os serviços de uma ou mais agências de 

comunicação com o intuito de estabelecer conceitos, conteúdo para a marca e 

divulgá-los. O anunciante também será responsável por todos os custos decorrentes 

da produção e da veiculação da sua campanha, desde a ideia, sua concepção, 

divulgação, pessoas envolvidas e contratadas para serem os embaixadores ou 

divulgadores da marca, assim como os atores. 

O profissional de marketing detecta oportunidades no mercado, relaciona-se 

com os consumidores, buscando compreender as suas necessidades. Estabelece 
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estratégias para construir uma boa imagem da marca, produto ou serviço e a 

fidelidade do público-alvo. 

 

Agência de Publicidade ou Agência de Propaganda 

Nos termos do art. 6º, é a empresa criadora/produtora de conteúdos impressos 

e audiovisuais especializada nos métodos, na arte e na técnica publicitárias, por meio 

de profissionais a seu serviço, que estuda, concebe, executa e distribui propaganda 

aos Veículos de Comunicação, por ordem e conta de Clientes Anunciantes. Isso 

ocorre com o objetivo de promover a venda de mercadorias, produtos, serviços e 

imagem, difundir ideias ou informar o público a respeito de organizações ou 

instituições a que servem. 

Na propaganda atual, as agências tendem a oferecer a comunicação total para 

seus clientes. Isso implica trabalhar também com as redes sociais, a mídia digital, o 

branded content, o product placement, além das demais formas de contatos com a 

marca. Para tanto, utilizam-se de profissionais que atuam em diferentes áreas nas 

agências, tais como: 

• Atendimento – é quem faz a mediação entre o anunciante e a agência de 

comunicação, para que que haja um bom relacionamento entre ambas as 

partes e para que as necessidades e as solicitações do cliente sejam atendidas. 

É também responsável pela prospecção de novos clientes para a agência. 

• Criação: Direção de Arte – esse profissional é quem gerencia a concepção 

geral do design e da identidade da marca, de acordo com o briefing 

desenvolvido em conjunto com o planejamento. 

• Criação: Redator – é a pessoa responsável pela produção de textos e do 

material publicitário, além da produção de conteúdo para o digital. 

• Planejamento – esse profissional é responsável por pesquisas de mercado 

para entender qual é a percepção do público-alvo em relação ao produto, bem 

como em elaborar estratégias que venham a fortalecer o produto no mercado. 

• Mídia – é quem desenvolve as estratégias de comunicação junto ao público-

alvo pesquisado e faz a relação com os veículos de comunicação em busca de 
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melhores oportunidades ou maior rentabilidade da verba a ser investida em 

uma campanha publicitária. 

 

Veículo de Comunicação ou, simplesmente, Veículo 

Nos termos do art. 10º, é qualquer meio de divulgação visual, auditiva ou 

audiovisual. 

Os veículos de comunicação são os canais on ou offline que levam a 

mensagem até o receptor nas diferentes plataformas, suportes ou devices, 

independentemente do nome que se possa atribuir. Através dos canais, o público 

desejado, ou, no caso das mídias de massa, aquele não desejado também, é 

impactado pelas mensagens publicitárias. No momento atual, no caso das mídias 

digitais, é possível personalizar a comunicação, tornando-a muita mais assertiva. Os 

veículos de comunicação vendem seus espaços para os anunciantes geralmente por 

meio das agências de comunicação. 

Conta com profissionais que atuam na área comercial e que buscam captar 

anunciantes, manter relacionamento com eles e oferecer oportunidades de gerar 

novos negócios. 

 

Multiplicidade das atividades exercidas pelos profissionais da área de 

publicidade e propaganda 

Para que a publicidade possa ganhar vida, vários profissionais, de diferentes 

áreas relacionadas à publicidade e propaganda, são envolvidos em todo o processo 

objetivando resultados positivos para a marca. Esses profissionais, os publicitários, 

atuam, por exemplo: em agências de comunicação; em veículos de comunicação; em 

anunciantes; em editoras; em institutos de pesquisa; em produtoras de áudio visual, o 

que torna difícil caracteriza-lo, porque não existe um profissional apenas, mas 

diversos especialistas — em marketing, vendas, atendimento, pesquisa, redação, 

direção de arte, produção, planejamento e mídia — trabalhando em sinergia. 
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Essas atividades apresentam um grande enredamento, por requererem gestão, 

conhecimento, envolverem logística, decisões criativas, ousadas e precisas, 

presentes principalmente no marketing das empresas, tanto da definição de ações 

estratégicas e táticas, bem como do monitoramento de redes sociais, análise de 

resultados, maior conhecimento do público-alvo, das ações de empresas 

concorrentes, advindas do planejamento e mídia, quanto no estabelecimento de 

conteúdo, palavras-chaves para busca, conceitos, redação de textos e 

desenvolvimento de peças publicitárias. Essas são características da criação e da 

direção de arte, que serão produzidas para veiculação e, uma vez exibidas, 

representam quantias significativas em valores financeiros, decorrentes da 

movimentação estabelecida pela área de vendas dos veículos de comunicação e 

pagas pelos anunciantes. As decisões estratégicas de uma empresa em relação à sua 

comunicação, se mal geridas, podem provocar prejuízos financeiros significativos, 

levando empresas à falência. 

Cabe à propaganda estimular as necessidades dos consumidores, provocando 

seus desejos, fazendo com que conheçam um produto ou serviço e venham a procurá-

lo. Como fator complicador, existe uma troca constante das pessoas que compram ou 

preferem essas marcas, sendo inseridas novas camadas de consumidores ao mesmo 

tempo que outras desaparecem. Também os produtos ou serviços vão sendo 

aprimorados, transformados e como consequência há uma necessidade constante de 

comunicação, para que seja mantida no consumidor a vontade de obtê-los. 

À propaganda subjaz uma dinâmica tal que sua operacionalidade se traduz 

numa tarefa árdua, em se considerando a fragmentação dos meios e dos veículos de 

comunicação presentes no mercado publicitário, principalmente a partir do fenômeno 

da internet; do crescimento das redes sociais; dos tablets; smartphones; e das infinitas 

possibilidades decorrentes da tecnologia. Tal fato provoca a necessidade de ser 

sempre assertivo, mesmo que muitas vezes sem a informação mais correta ou sem 

uma verba compatível com o projeto. Isso leva à necessidade de maior preparação 

por parte dos publicitários, quer seja em sua fase inicial na atividade profissional, como 

estagiários, quer seja em um período mais avançado de sua carreira profissional, por 

meio de atualizações ou aperfeiçoamentos, para que esteja conectado com todas as 

possibilidades de comunicação disponíveis no mercado. 


