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Resumo 
Relata uma proposta de parceria entre a Universidade Estadual Paulista (UNESP), no Brasil, e 
a Universidade de Sevilha, na Espanha, que envolve comunicação, empreendedorismo, 
educação, inovação e internacionalização. Com formato diferenciado de ensino de graduação, 
possibilita uma intersecção entre a sala de aula e o mercado profissional. O objetivo central é 
contribuir para a reflexão sobre a aplicação de metodologias ativas de ensino a partir da 
discussão sobre a função social da universidade, ampliando a qualidade da formação oferecida 
e da geração do espírito empreendedor, criando um espaço para capacitar e habilitar os alunos, 
a partir da experimentação e da solução de problemas a clientes reais, concretizando mediante 
agências de comunicação, a elaboração de campanhas interculturais que implicam em pesquisa, 
extensão e ensino, em especial no curso de Relações Públicas.  
 
 
Palavras-chave: Metodologia ativa; Relações Públicas; Inovação, Empreendedorismo; 
Internacionalização. 
 

Introdução 

As transformações das sociedades contemporâneas têm colocado em questão, de 

modo cada vez mais incisivo, os aspectos relativos à formação profissional. Esse debate 

ganha contornos próprios nas relações de trabalho e, em especial no processo de 

comunicação, na medida em que a indissociabilidade entre teoria e prática, o 

desenvolvimento do mercado global intercultural e a visão dos relacionamentos entre os 

públicos se expandem.  

                                                
1 Trabalho apresentado no XIV Congresso Internacional de Relações Públicas e Comunicação, realizado 
em Salvador, Bahia, Brasil, dias 22, 23 e 24 de outubro de 2014. 
2Dados do(s) autor(es): Profª Dra.UNESP-Bauru (SP) - celiaretz@faac.unesp.br; Diretora Técnica 
Acadêmica, UNESP-Bauru (SP) – angélica@faac.unesp.br; Profª Dra. UNESP-Bauru (SP) - 
meporem@faac.unesp.br; Profª Dra. UNESP-Bauru (SP) - raquelc@faac.unesp.br; Profª. Dra. UNESP-
Bauru (SP) - roseane.andrelo@faac.unesp.br; Profª. Dra. UNESP-Bauru (SP) – tamara@faac.unesp.br.  
 



  
 

Nota-se que a situação econômica e social do mundo tem afetado não só o 

mercado, mas também o modo como a sociedade enfrentará suas problemáticas e 

vulnerabilidades em um futuro imediato e em longo prazo. Assim, também a ampliação 

da concorrência entre as organizações fazem com que essas busquem o uso estratégico e 

intensivo da comunicação nos processos organizacionais, fomentando a necessidade de 

ampliar a capacitação nessa área. 

Por isso, o conhecimento de forma geral e o ensino ou a formação de modo 

específico se convertem em chaves para se manter um posicionamento de liderança 

social e econômica no mundo. Nesta ótica, o desafio acadêmico contemporâneo passa a 

ser, então, o oferecimento de uma base de conhecimento capaz de atender à 

multiplicidade de profissões e especificidades das diversas realidades do mercado 

profissional, as quais, na graduação, não são suficientes para acompanhar as mudanças 

de cenário das organizações e a importância que a comunicação tem alcançado neste 

panorama.  

Citando especificamente o relações-públicas e as características apontadas para 

esse profissional – ético, humanista, crítico e reflexivo – verifica-se que nessa profissão 

se exige uma capacidade acurada de análise conjuntural, de forma a lidar com variáveis 

estatísticas, econômicas e sociais, transformando-as em indicadores para a elaboração 

de políticas de comunicação. Também se espera que esse profissional tenha a percepção 

das dinâmicas socioculturais, interpretando as demandas dos diversos tipos de 

organizações e públicos, compreendendo as problemáticas contemporâneas, decorrentes 

da globalização, das tecnologias de informação e da comunicação e desenvolvimento 

sustentável necessários ao planejamento de programas de Relações Públicas. Ainda, 

almeja-se que ele entenda sobre o campo técnico-científico da comunicação, seja capaz 

de estabelecer uma visão sistêmica das políticas e estratégias de relacionamentos 

públicos, possua capacidade de liderança, negociação, visão empreendedora e apoio às 

decisões estratégicas. 

E como conseguir tudo isso num curso de ensino superior? Como motivar os 

estudantes a realmente se envolverem com os problemas e as demandas da sociedade? 

Embora se planifiquem os cursos contemplando disciplinas dos vários eixos temáticos 

(humanidades, comunicação e as do campo especifico) e laboratoriais, os estágios 



  
 

supervisionados e as atividades complementares, ainda assim, faltam iniciativas 

inovadoras - metodologias ativas - para colocar os estudantes em relação direta com o 

mercado. 

É notório que o perfil típico do estudante que ingressa atualmente na 

Universidade tem passado por mudanças significativas nas últimas décadas e há fortes 

indicativos de que os nascidos e criados em ambiente de tecnologia digitais não 

encontram, nas metodologias tradicionais do ensino superior disponíveis, as estratégias 

necessárias e suficientes para que o processo de ensinar e aprender ocorra em sintonia. 

 Essas e outras questões estimularam a Universidade Estadual Paulista –UNESP, 

por meio de uma equipe de professores do curso de Relações Públicas, a constituir uma 

parceria com a Universidade de Sevilha e, a partir dela, criar um programa piloto de 

metodologia ativa voltado a estabelecer a intersecção entre estudantes e mercado de 

trabalho. Esse artigo relata as experiências e vivências iniciais de construção e 

implementação do Programa Piloto chamado “De la Clase a la Cuenta/ Da Classe ao 

Mercado” (DCC/DCM internacional). O objetivo é contribuir para a reflexão sobre a 

aplicação de metodologias ativas de ensino a partir da discussão sobre a função social 

da universidade, ampliando a qualidade da formação oferecida e da geração do espírito 

empreendedor, criando um espaço para capacitar e habilitar os alunos, a partir da 

experimentação, concretizando mediante agências a elaboração de campanhas 

interculturais que implicam em pesquisa, extensão e ensino em Relações Públicas. 

 

Aportes para discussão 

Em nível mundial, organismos como a Organização das Nações Unidas para a 

educação, a ciência e a cultura (Unesco) e mesmo o Banco Mundial têm estabelecido 

metas para a educação. Um exemplo é o conceito de educação para todos, defendido 

desde a Conferência de Jomtien, realizada em 1990 na Tailândia, na qual foi 

estabelecido o compromisso mundial para garantir os conhecimentos básicos 

necessários a uma vida digna. Em decorrência, os países foram incentivados a elaborar 

planos decenais de educação para todos. 



  
 

O Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre a Educação para o 

Século XXI, elaborado entre 1993 e 1996 e conhecido como Relatório Jacques Delors, 

enfatiza os quatro pilares da educação. 

 
Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve 
organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao 
longo de toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os 
pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os 
instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar 
e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente 
aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. 
(DELORS et al, 2001, p. 90). (grifos do autor). 
 
 

Aprender a aprender significa não apenas a aquisição de conteúdos, mas também 

o “domínio dos próprios instrumentos do conhecimento”, para que cada um possa 

compreender melhor o mundo que o rodeia. Aprender a fazer está relacionado à 

formação profissional, mas não se limita ao ensino de determinada tarefa material. Leva 

em consideração como colocar em prática os conhecimentos e como adaptar a educação 

ao trabalho futuro, mesmo sem poder prever qual será sua evolução. Aprender a viver 

juntos pressupõe o conhecimento e o respeito à diversidade dos seres humanos. É 

descobrir o outro e, consequentemente, descobrir a si mesmo. Aprender a ser segue o 

princípio do desenvolvimento total da pessoal – “espírito e corpo, inteligência, 

sensibilidade, sentido estético, responsabilidade social, espiritualidade.” (DELORS et 

al, 2001, p. 99). 

Nesse contexto destaca-se também o conceito de competência como norteador 

do processo de ensino-aprendizagem. Na definição de Perrenoud (1999), trata-se de 

mobilizar, integrar ou utilizar recursos cognitivos para enfrentar um determinado tipo de 

situação. Assim, um profissional deve relacionar seu conhecimento, usando raciocínio e 

intuição propriamente comunicacionais. Essa visão, contrária à pedagogia dos objetivos, 

mais tecnicista, que preponderou na década de 1980, permeia os parâmetros e as 

diretrizes curriculares brasileiros (THERRIEN; LOIOLA, 2001). 

 



  
 

A abordagem pelas competências não se opõe à cultura geral, a não 
ser que esta última receba uma orientação enciclopédica. Ao reduzir-
se a cultura geral a uma acumulação de conhecimentos, por mais ricos 
e organizados que sejam, delega-se sua transferência e a construção de 
competências às formações profissionalizantes, com a exceção de 
certas competências disciplinares consideradas fundamentais. Essa 
não é a única concepção possível. A própria essência de uma cultura 
geral não será preparar os jovens para entender e transformar o mundo 
em que vivem? Por que a cultura iria tornar-se menos geral, se a 
formação não passasse apenas pela familiarização com as obras 
clássicas ou pela assimilação de conhecimentos científicos básicos, 
mas também pela construção de competências que permitem enfrentar 
com dignidade, com senso crítico, com inteligência, com autonomia e 
com respeito pelos outros as diversas situações da vida? Por que a 
cultura geral não prepararia para enfrentar os problemas da existência? 
(PERRENOUD, 1999, p. 35). 

 

Embora o autor defenda a ideia de que as competências permitem enfrentar 

conjuntos de situações de caráter transversal, não se trata de renunciar ou dissolver as 

disciplinas, apostando em competências transversais. Primeiro, porque as competências 

mobilizam conhecimentos, muitos de ordem disciplinar. Segundo, porque considera a 

total transversalidade como “uma fantasia, o sonho de uma terra de ninguém, na qual a 

mente seria construída fora de qualquer conteúdo ou, antes, utilizando os conteúdos 

como meros campos de exercício mais ou menos fecundos de competências 

‘transdisciplinares’.” (PERRENOUD, 1999, p. 40; 41). 

Há situações em que o domínio busca seus recursos em uma única disciplina; 

outras em que precisará de várias disciplinas identificáveis e há, ainda, situações “cujo 

domínio não passa por nenhum conhecimento disciplinar – exceto a língua materna, que 

preexiste ao seu ensino – e depende, unicamente, de conhecimentos fundados na 

experiência ou na ação [...].” (PERRENOUD, 1999, p. 42; 43). 

O conceito de competência tem como pressupostos a associação do aprendizado 

a uma ou mais práticas sociais, permitindo fazer sentido aos estudantes; baseia-se na 

pedagogia diferenciada, na focalização sobre o aluno, nos métodos ativos; no trabalho 

regular por problemas; em um planejamento flexível, da parte do docente; em uma 

menor compartimentação disciplinar e em considerar os conhecimentos como recursos 

que serão mobilizados (PERRENOUD, 1999).  



  
 

Esse sucinto resgate histórico foi utilizado para assegurar a perspectiva de que a 

área educacional é mais ampla que o sistema escolar e permeia as relações desse com 

toda a sociedade. “A educação, na tradição mais longínqua, tem uma função de 

sedimentar os conhecimentos e valores desenvolvidos na sociedade, e assegurar sua 

manutenção no tempo, através de sua passagem às novas gerações.” (BRAGA; 

CALAZANS, 2001, p. 46). Porém, a relação entre sociedade e escola é marcada por 

“linhas de tensão”, que ficam ainda mais evidentes a partir do século XX, com as 

mudanças econômicas, políticas, tecnológicas e culturais. 

Esse cenário aponta para a necessidade de se criar práticas de ensino em 

consonância com a sociedade, de forma a permitir que os estudantes coloquem os 

conhecimentos adquiridos em prol da resolução de problemas. Por isso a educação deve 

ser capaz de desencadear uma visão do todo - de interdependência e de 

transdisciplinaridade -, além de possibilitar a construção de redes de mudanças sociais, 

com a consequente expansão da consciência individual e coletiva.  

Com base nessas considerações, apresentam-se algumas breves posturas 

metodológicas - entendendo-se metodologia, por extensão de sentido, como sinônimo 

de método - no processo de formação dos profissionais de comunicação, com ênfase na 

apreciação das metodologias ativas de ensino-aprendizagem. 

Metodologia ativa é um processo amplo e possui como principal característica a 

inserção do aluno/estudante como agente principal responsável por sua aprendizagem 

comprometendo-se com seu processo educativo, devido a múltiplos fatores tais como: 

rapidez na produção de conhecimento, a provisoriedade das verdades construídas no 

saber científico e, principalmente na facilidade de acesso à vasta gama de informação, 

deixando de ser baseado na mera transmissão de conhecimentos (BERBEL 2011; 

BZUNECK e GUIMARÃES, 2010; BORDENAVE, 1982). 

Nesse contexto as metodologias ativas surgem como proposta para focar o 

processo de ensinar e aprender na busca da participação ativa de todos os envolvidos, 

centrados na realidade em que estão inseridos. Diferentemente do modelo tradicional, as 

metodologias ativas de ensino e aprendizagem são um forte estímulo ao reconhecimento 

dos problemas do mundo atual (tanto nacional quanto regional), tornando os alunos 

capazes de intervir e promover as transformações necessárias. O aluno torna-se 



  
 

protagonista no processo de construção de seu conhecimento, sendo responsável pela 

sua trajetória e pelo alcance de seus objetivos, no qual deve ser capaz de autogerenciar e 

autogovernar seu processo de formação.  

Nela o docente torna-se mediador desse processo a partir de métodos e 

estratégias. Trata-se de uma forma de promover o aprendizado a partir de uma 

problemática que é escolhida para a exploração sob uma ou várias óticas disciplinares. 

Essa metodologia valoriza todos os sujeitos participantes, operacionalizando o conceito 

de aprendizagem significativa centrada no aluno e não no conteúdo de modo estrito. Ela 

garante espaços de aprendizagem continuada para compreender, exercitar, avaliar e 

criticar a própria metodologia. Enfim, é um novo olhar, não apenas nos fundamentos da 

ciência e nos métodos da prática, mas nas relações da profissão com o público e com a 

sociedade. 

Nessa perspectiva, a Universidade Estadual Paulista (UNESP), por meio de uma 

equipe de professoras do curso de Relações Públicas e diretora acadêmica, lotadas na 

Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC/Bauru) em parceria com uma 

professora da Universidade de Sevilha na Espanha, deu início à elaboração de um 

Programa de Comunicação embasado em metodologias ativas, objetivando a formação 

de competências e na resolução de problemas, que ultrapassa os limites da sala de aula e 

promove o diálogo.  

 

O Programa DCC/DCM Internacional 

O Programa DCC/DCM Internacional foi elaborado a partir de uma parceria 

realizada entre a UNESP e a Universidade de Sevilha e tem como objetivos: a) 

constituir um ponto de encontro para reflexão sobre a função social da universidade, a 

qualidade da formação oferecida e a geração do espírito empreendedor; b) criar um 

observatório que permita analisar o desenvolvimento das capacidades e habilidades dos 

estudantes envolvidos, bem como experimentar a evolução da comunicação e das 

relações públicas; c) realizar, por meio de agências experimentais, ações de 

comunicação a partir dos esforços e conhecimentos de todos aqueles que participarem 

do Programa; d) elaborar campanhas de comunicação a partir de enfoques interculturais 

(Brasil e Espanha), no sentido de refletir sobre as relações sugeridas pela globalização 



  
 

das organizações, como proposta de internacionalização do ensino, pesquisa e extensão; 

e) criar uma rede internacional de pesquisa sobre realidades organizacionais, práticas 

comunicativas e metodologias de ensino inovadoras, baseadas em realidade 

intercultural. 

Na sua versão original, o Programa De la clase a la cuenta (DCC), 

resumidamente, fundamenta-se na formação de equipes multidisciplinares de alunos da 

Universidade de Sevilha que se organizam em agências de comunicação e são 

desafiadas a elaborar uma campanha para um cliente real. O modelo do DCC se baseia 

em fases desenvolvidas ao longo de dezesseis semanas consecutivas. São sete fases 

mais a fase 0, de apresentação do Programa. Cada fase permite que as equipes de alunos 

vivenciem as situações problemas apresentadas no desenvolvimento da campanha de 

comunicação, desde a sua elaboração, criação, planejamento e apresentação. No final, as 

equipes apresentam a campanha de comunicação concluída a um júri profissional. 

Durante o DCC, os estudantes seguem um processo teórico-prático acerca da profissão 

que lhes dará condições para atuar em sua futura vida profissional e contribuir para a 

construção de um novo modelo de formação que implica na relação direta entre os 

alunos e o mercado profissional. 

Na versão brasileira, a elaboração do Programa DCC/DCM Internacional, 

desenvolvido pela UNESP, pode ser entendida como uma extensão intercultural do 

Programa De la clase a la cuenta (DCC), da Universidade de Sevilha, que possui 

dezenove edições de experiência formativa, pioneira com alunos de Publicidade e 

Relações Públicas do curso de graduação nessa mesma universidade (la clase). 

O Programa DCC/DCM Internacional organizado pela UNESP em parceria com 

a Universidade de Sevilha necessitou de adaptações e uma nova proposta de aplicação 

de metodologia ativa, na medida em que a interculturalização do Programa original 

(DCC) assume um papel expressivo na construção de sua internacionalização, cujo 

desafio é a interação intercultural entre os envolvidos. Por esse motivo, é tão importante 

a reflexão sobre os elementos centrais desse intercâmbio, no sentido de construir - 

devido à dinâmica do processo - as práticas, os relacionamentos e as intersubjetividades 

culturais e da comunicação que se estabelecem nesta parceria. 



  
 

Se por um lado o Programa original (DCC) e a sua história podem ser 

compreendidos como um guia para esta nova fase de internacionalização, por outro, há 

a necessidade de construção de um novo repertório, a partir de outros inter-

relacionamentos entre novos sujeitos nesta composição. Nesta lógica, o Programa 

DCC/DMC Internacional ganha uma função social capaz de recompô-lo, ampliá-lo e 

inová-lo em termos de coesão cultural a partir do diálogo e da colaboração de todos os 

sujeitos envolvidos no Brasil e na Espanha. Portanto, a troca de experiências obtidas 

com outras edições do Programa original (DCC) e os procedimentos para a implantação 

deste modelo no Brasil fazem parte de um exercício de aprendizagem, ou seja, de um 

duelo de entendimentos e subvenções entre os idealizadores do Programa na Espanha e 

os novos colaboradores e parceiros no Brasil. A necessidade premente ao implantá-lo 

em ambas as universidades, após a consolidação da parceria, suscita negociações em 

todos os aspectos do Programa. Seja ao legitimar os sistemas e os métodos, ao 

estabelecer as políticas e o estado dos eventos ou ao concretizar as ações básicas, 

surgem questões sobre a sua implantação que desafiam os envolvidos na sua solução, 

adequação, em sintonia e sinergia que requerem esforços conjuntos e pessoais de 

superação, muitas vezes, de visões de mundo particulares. Situações e conjunturas que 

demandam o aprendizado para o convívio salutar e, particularmente, acordos, 

negociações que envolvem a produção de sentidos e significados culturais e sociais 

cristalizados na formatação e execução do Programa, em um exercício efetivo de 

interculturalidade.  

E é exatamente nesta senda que as assertivas se impõem agasalhando mudanças 

culturais, de comunicação, operacionais e técnicas. Nesse sentido, o Programa 

DCC/DCM Internacional ganha aspectos colaborativos, transpondo as determinações da 

amplitude nacional e oferecendo uma competência plural de variações significativas 

para os envolvidos. O formato, as regras, as particularidades, enfim todo o processo tem 

que ser reconstruído permitindo inclusive ressignificações distintas. 

 

Fundamentação do Programa 

O Programa DCC/DCM Internacional parte de uma fundamentação pautada por 

uma visão pedagógica que busca munir o estudante de ferramentas teórico-práticas que 



  
 

lhe permitam encontrar soluções criativas e estratégicas para as situações desafiadoras 

em que pode ser submetido no âmbito profissional. Tem como objetivo refletir e 

problematizar conhecimentos teóricos e técnicos, a fim de que o próprio estudante, a 

partir de uma visão participativa de trabalho em equipe, possa encontrar as melhores 

soluções para os desafios apresentados.  

Em face das inúmeras problemáticas enfrentadas pelos profissionais 

contemporâneos, esse Programa contribui para ampliar a visão estratégica e conjuntural 

do estudante em relação ao contexto em que as organizações, de um modo geral, estão 

inseridas na atualidade. Essa aproximação com situações reais no mercado de trabalho 

permite que o futuro profissional identifique determinadas demandas, reconheça a 

complexidade da sociedade que o rodeia, compreenda a aplicabilidade dos 

conhecimentos partilhados no âmbito acadêmico com inserção no âmbito profissional, 

fazendo com que a distância entre universidade e mercado profissional seja reduzida. 

Nesse contexto, a função social da universidade se consolida no sentido de fomentar o 

espírito investigativo, formando profissionais com visão crítica e habilidades técnicas 

que qualificam sua inserção no mercado atual. 

Por outra parte, mais uma questão fundamental abordada pelo Programa está 

relacionada com a proposta da interdisciplinaridade. De fato, uma das grandes 

discussões atuais, tanto no âmbito acadêmico como organizacional, se refere aos 

princípios interdisciplinares para a construção de uma aprendizagem sistêmica e um 

conhecimento integral, que leve o estudante e o futuro profissional a estabelecer 

intersecções e inter-relações pautadas por diversos olhares a partir das disciplinas do 

processo de formação e daquelas que, possivelmente, possam não ter sido contempladas 

nas diretrizes curriculares do curso.  

Nesse sentido, o Programa DCC/DCM Internacional se torna um laboratório 

aberto de experimentação e inovação, no qual docentes de diversas especialidades e 

áreas do saber desenvolvem intersecções teórico-práticas buscando atender uma 

formação dinâmica e integral do estudante. Ao mesmo tempo, o Programa também se 

torna uma experiência complexa de aprendizagem para o docente, que se vê desafiado 

constantemente a estabelecer relações interdisciplinares em um contexto, não apenas 

teórico, mas prático e real.  



  
 

Por último, também cabe destacar o caráter de internacionalização do projeto, 

tendo em vista que atende às diretrizes estabelecidas por nossas universidades no 

contexto internacional. Hoje, a busca por mecanismos de internacionalização do ensino, 

pesquisa e extensão desafiam muitas instituições, especialmente no que se refere à 

complexidade em torno ao fenômeno da interculturalidade. De fato, a nova conjuntura 

internacional de globalização de mercados e intercâmbio constante de conhecimento 

tem levado muitas instituições a adotarem estratégias de relacionamento com culturas 

distintas, muitas vezes até contraditórias. Diante dessa nova realidade, a noção de 

interculturalidade passa a ser discutida e provocada a partir do ponto de vista da 

superação de tradicionais correntes teóricas em torno da dominação cultural e da 

hegemonia cultural, conforme as ideias de Gramsci (1978). O paradigma da imposição 

de determinada cultura sobre outras hoje é contestado diante da complexa configuração 

social, política, econômica e cultural das diversas nações, que se vê constantemente 

confrontada com as oscilações do sistema do capital internacional. De forma distinta às 

décadas anteriores, na atualidade, a frágil dinâmica em torno dos fluxos de transferência 

financeira, migratórios e de capital intelectual colocam em questionamento as clássicas 

concepções de concentração de poder.  

Nesse sentido, diante do fenômeno da interculturalidade, já não cabe uma visão 

idealista das inter-relações culturais no contexto internacional, mas uma perspectiva 

crítica e reflexiva dessas interações que são, de fato, conflituosas e requerem um 

tratamento aprofundado por parte da academia. Nesse encontro de culturas, as relações 

de poder começam a ser discutidas e problematizadas. Diante disso, levam à produção 

de pequenas resistências, que merecem ser estudadas e discutidas, a fim de propiciar 

uma experiência intercultural potencializada pelo diálogo constante entre estudantes e 

docentes das nacionalidades envolvidas. Desse modo, a interação e a mobilidade 

discente e docente se tornam um objetivo estratégico para potencializar a qualidade no 

tratamento dessa temática desafiadora, tanto para instituições de ensino como 

organizações de um modo geral, especialmente, o próprio mercado de trabalho.  

A perspectiva teórica e a dinâmica social que fundamentam o Programa 

DCC/DCM Internacional lhes confere uma estrutura em: pilares (ensino, extensão e 

pesquisa); dimensões (formação cultural, profissional e cidadã) e diretrizes 



  
 

(comunicação, empreendedorismo, inovação, internacionalização e 

interdisciplinaridade) que se referem a um conjunto de definições organizadas que 

orientam e articulam seu desenvolvimento e sua proposta pedagógica.  

 

A estruturação do DCC/DCM Internacional 

Cabe lembrar que quando a atenção está centralizada nas teorias da 

aprendizagem e do desenvolvimento que priorizam os enfoques das ciências naturais 

positivistas, o fenômeno da educação não se completa, pois perde de vista questões 

essenciais referentes à maneira do homem estar-no-mundo, sua experiência com o 

mundo e as relações entre vontades, intencionalidade e cognição. Como diz Buarque 

(1991): 
A universidade tem um único papel social: gerar saber. Para cumprir seu 
papel social, a universidade tem que se adiantar. Realizar uma reforma na 
sua estrutura, no seu conteúdo e na sua prática de ensino. Mas sem perder de 
vista seu compromisso específico de servir ao social, mediante o saber que 
gera [...] 

 

Pensando nesse dilema a UNESP deu início a essa parceria - que depois se 

concretizou como programa piloto (Programa DCC/DCM Internacional) - pautado por 

diretrizes educacionais que privilegiam a responsabilidade social da educação superior, 

no sentido de produzir e socializar conhecimentos, não somente de mérito científico, 

mas também de valor social e formativo, importantes para o desenvolvimento 

econômico e para a formação da cidadania pública: pensando num profissional de 

Relações Públicas que priorize a ética e o bem estar da coletividade.  

O desafio é conseguir gerar novos conhecimentos além de contribuir na 

formação integral dos estudantes - no cumprimento de sua função social para o 

desenvolvimento da sociedade - e dos docentes na construção de um conjunto de 

dimensões culturais, pedagógicas e de conhecimentos que constitui a razão de ser do 

ensino superior.  

Desse modo, considerando que na educação existem inquietações ideológicas, de 

natureza cultural e política e instrumentais de caráter pedagógico e econômico, a 

intenção é criar um espaço diversificado e participativo, a fim de possibilitar abertura 



  
 

para soluções fecundas advindas da multiplicidade de percepções e ideias e, ao mesmo 

tempo, instituir um espírito de comprometimento coletivo. 

Privilegiando o tema central do Programa original, o DCC/DCM Internacional 

adaptou este modelo à realidade estrutural da UNESP. A metodologia proposta pelo 

Programa DCC/DCM Internacional está baseada nos princípios da metodologia ativa, 

que se refere à estratégia didático-pedagógica centrada no estudante, apoiada em 

pressupostos construtivistas, os quais pregam que o conhecimento é construído 

especialmente quando há engajamento. Deste modo os estudantes têm a oportunidade 

não apenas de aprender o conteúdo, mas também produzir conhecimento de forma 

contextualizada, cooperativa e prática.  

O DCC/DCM Internacional é abrangente e multissetorial, pois além de ganhar 

uma densidade acadêmica é especialmente relevante nas várias dimensões já 

mencionadas. Com vistas a uma compreensão mais objetiva das etapas do Programa, no 

sentido de “como fazer”, “como aplicar” e “como pensar” abordagens metodológicas 

mais eficientes e, construído a partir da prática já efetivada na Universidade de Sevilha, 

estabeleceu-se três etapas, a saber: 1) Sensibilização; 2) Cognição - Curso de Difusão de 

Conhecimento, Organização e Reflexões Transversais; e 3) Consolidação - Resultados 

práticos, avaliação e premiação. 

A sensibilização refere-se ao primeiro estágio do Programa e o instrumento 

utilizado para sua implementação é o workshop. Sensibilizar neste contexto é entendido 

como um processo de informação e de discussão para suscitar nas pessoas sentimentos e 

interesses antes não percebidos. E também levá-las a se motivarem para um Programa, 

que até então, não conheciam. É, intervir politicamente, numa espécie de apelo 

emocional, para conseguir adesão a uma ideia. Entre as atividades e ações dessa etapa 

estão: a) a formação da equipe organizadora; b) a redação das propostas iniciais e dos 

resumos para subsidiar as parcerias e reuniões com interessados; c) a elaboração de 

convites aos parceiros, clientes e financiadores; d) a adequação da identidade visual ao 

Programa; f) a criação e produção de peças de divulgação para a sensibilização; g) a 

execução das ações de divulgação nos diversos meios; h) o desenvolvimento e execução 

da visita dos parceiros; i) a elaboração de projetos e planilhas de captação de recursos; j) 

o cadastramento do Programa nos órgãos competentes, para o estabelecimento dos 



  
 

convênios; n) os contatos com as agências de fomento e parceiros para viabilizar 

recursos; e m) a sensibilização das equipes de tutores, chefias de departamentos, 

diretores das unidades, coordenadores de curso e demais docentes.  

A cognição se refere a etapa do Curso de Difusão de Conhecimento, Reflexões 

Transversais e Organização. O curso conta com quatro módulos que completam 180 

horas, entre exposição de conteúdo e orientações específicas e 80 horas de atividades 

supervisionadas para a execução das campanhas, que deverão ser desenvolvidas por 

equipes multidisciplinares com vistas a contemplar as diferentes áreas de comunicação 

oferecidas pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC-Unesp) nos 

cursos de graduação de Relações Públicas, Radialismo, Jornalismo, Design, Artes 

Visuais e Arquitetura. Todo o cronograma de atividades e o conteúdo programático do 

curso é elaborado de forma a promover as interações entre e intra segmentos (docentes, 

discentes, mercado, clientes e parceiros), possibilitando aos atores a criação de 

conteúdos, a aprendizagem, o ensino e a socialização. O que soa diferente é exatamente 

o poder de distribuição/propagação de conhecimentos mediante espaços criados durante 

a implantação do curso. O fato de que a interação entre os agentes (participantes do 

processo) garantem a inovação na troca de conhecimentos tácitos para explícitos, dando 

suporte a toda produção material (a campanha) e imaterial (repertório e conhecimento 

dos agentes envolvidos), que surgem da imersão e engajamento promovidos por esta 

intervenção.  

As Reflexões Transversais e a Organização têm o objetivo de proporcionar ao 

estudante e docente maior integração entre as equipes estrangeiras e nacionais; além de 

poder compreender alguns significados socioculturais de ambos os países que são 

historicamente construídos diante de estruturas diversas. Ao mesmo tempo, propõem 

entender inter-relações complexas que estão presentes na formação linguística e cultural 

que configuram o pensamento em cada contexto. A proposta deste conteúdo permeando 

os diferentes módulos visa utilizar a língua como instrumento de interação nas 

discussões e reflexões oriundas das propostas das campanhas elaboradas e como espaço 

de produção de trabalhos interculturais e de experimentação de uma modalidade 

metodológica inovadora de internacionalização do ensino, da pesquisa e da extensão.  



  
 

Finalmente, a etapa de Consolidação é na qual será realizada a apresentação das 

campanhas, a avaliação e seleção da melhor delas. É um evento de premiação que 

consiste num grande festival de comunicação, criatividade e empreendedorismo, cujos 

objetivos são: proporcionar um espaço para socializar e divulgar as campanhas 

efetivadas pelos estudantes; demonstrar, refletir e integrar pesquisadores, estudantes e 

docentes sobre a eficácia da metodologia ativa no processo de aprendizagem; estimular 

os estudantes a participarem do próximo curso; ampliar o conhecimento da comunidade 

sobre a importância da comunicação estratégica realizada por especialistas na área; 

avaliar a qualidade das campanhas elaboradas para o cliente a partir de suas 

apresentações durante o evento; e premiar as melhores campanhas, segundo critérios de 

avaliação e jurados profissionais. 

 

Resultados Preliminares  

Um resultado já detectado a partir do início do Programa DCC/DCM 

Internacional tem sido a construção de conhecimentos explícitos para guiar ambos os 

processos, já que a experiência dos envolvidos em Sevilha contempla, entre outras 

dimensões, o apoio pedagógico, o aperfeiçoamento técnico e o conhecimento tácito. O 

desafio é mediar e reconfigurar o método, a execução do Programa, as interações entre 

os participantes, a comunicação aproximativa, enfim fatores específicos de ambos 

(UNESP e Universidade de Sevilha), os segmentos de públicos (universidades, alunos, 

docentes, clientes e o mercado) para ressignificar o Programa, a partir dessa nova fase 

internacional. Em outras palavras, tal aprendizado tem sido um processo de 

“sensibilidade prática e teórica”, pois se trata de uma parceria, na qual os docentes e 

pesquisadores envolvidos precisam exercitar sua capacidade de perceber as 

idiossincrasias oferecidas pelo campo empírico e teórico - que já acontece em Sevilha – 

questionando e adaptando os conceitos e categorias que emergem desta intervenção.  

Essa sensibilidade teórica é uma espécie de capacitação, na qual os vários 

processos de aproximação são levados em conta no aprendizado, quando se aplica 

determinado Programa num outro país, cujo campo empírico tem que ser acomodado e 

reestruturado em função das diferenças. Este elemento é fundamental. É uma ação 

comunicativa, uma interação que deve ser mediada de acordo com expectativas 



  
 

recíprocas dos vários agentes envolvidos. Por isso, trata-se de uma sensibilidade que 

implica não apenas em aproveitar a experiência anterior dos criadores do Programa, mas 

estabelecer redes de pessoas que interagem umas com as outras, permanecer abertos a 

outras culturas e ideias, confiar no processo conceitual e na habilidade de desenvolver 

novos insights para situações diversas e, mais que isso, valorizar as diferentes vivências 

profissionais dos docentes e gestores parceiros, tanto os novos como os que já 

participaram do processo em Sevilha. 

Até o momento, já foram efetivadas algumas ações de parcerias, contatos 

pessoais, visitas técnicas a ambos os países, reuniões com patrocinadores, intercâmbio 

de ideias e de procedimentos, a fim de materializá-lo em termos de cronogramas, ações 

e conteúdos, pois parte dele (etapa de sensibilização) já se concretizou. 

Os resultados obtidos a partir destes contatos pessoais e também virtuais revelam 

que as ações efetivadas pelos docentes, coordenadores e comissão organizadora 

(composta de tutores e estudantes) no processo formativo do Programa internacional e 

na implantação do evento de sensibilização contribuíram com os saberes relacionados a 

elementos indicadores de aprendizagem, tais como: organização compartilhada, 

predisposição ao estudo e a pesquisa em áreas diversas, elaboração de textos em 

conjunto, maneira de ensinar por meio de atividades investigativas, articulação do 

ensino com outra cultura e língua, discussões sobre aspectos culturais, construção de 

práticas colaborativas para divulgar e socializar informações e conhecimentos, reflexões 

sobre os caminhos e iniciativas a se tomar, entre outros.  

 A nosso ver, a problematização das experiências cotidianas que aconteceram 

durante este processo de implantação e incorporação do Programa na UNESP, ora 

reafirmaram as diretrizes propostas, ora construíram-se novas alternativas, visto que 

socializar determinada metodologia de ensino implica em transitar num campo cujo 

interstício está na prática estruturada da experiência (na Universidade de Sevilha) e na 

sistematização da metodologia ativa que se quer consolidar.  

Enfim, se considerarmos, como Habermas (1990), que o conhecimento é produto 

da relação social, esse Programa é basilar não só porque amplia as ações comunicativas 

que constituem toda e qualquer ação educativa, mas também porque entende que é nas 



  
 

universidades que se configuram os saberes e a inovação para o ensino e para a 

formação profissional. 

 

Considerações  
Cabe destacar a importância do desenvolvimento de temas que discutam a 

internacionalização do conhecimento, que pressupõe uma reflexão aprofundada sobre a 

interculturalidade no contexto atual do ensino-aprendizagem, especialmente no âmbito 

do ensino superior. Em um mundo cada vez mais imerso na interação entre culturas, o 

fenômeno da globalização coloca em evidência a necessidade da análise das formas 

pelas quais as culturas se relacionam umas com as outras, e simultaneamente, da 

consciência em relação aos valores que partilham. Segundo o Relatório Mundial sobre a 

Diversidade Cultural publicado pela UNESCO, em 2009, essa inter-relação e 

interdependência entre culturas estão levando nossas sociedades ao desenvolvimento de 

um diálogo intercultural, necessário para a convivência em um mundo diverso, no qual 

as interações culturais se tornam cada vez mais frequentes. 

Como afirma Ferrari (2009, p. 185), a “cultura nacional deixa marcas na 

sociedade e no mundo dos negócios”, mas também “os relacionamentos transculturais” 

influenciam na cultura organizacional. Por isso, seja observando a rotina das 

organizações ou definindo os impactos das diferentes culturas sobre ela, cabe ao 

relações-públicas conhecê-las com vistas a eliminar conflitos e melhorar os processos 

de relacionamentos entre os públicos por meio da comunicação. Daí a influência dos 

relacionamentos interculturais, “tanto na prática das relações públicas, como no papel 

desempenhado por este profissional” junto às organizações (FERRARI, 2009, 185). 

E, ainda no âmbito da educação, a vivência intercultural já é realidade em muitos 

países, especialmente naqueles que convivem de longa data com o fenômeno da 

imigração. Países como Estados Unidos e os principais destinos migratórios do 

continente europeu- como a Espanha - vivem essa realidade de maneira cotidiana, e de 

fato, sua complexidade se configura como uma provocação e ao mesmo tempo uma 

oportunidade ao ensino-aprendizagem realmente intercultural. No ensino superior, esse 

fenômeno ocorre de maneira ainda mais intenso, já que a globalização do conhecimento 

pressupõe a partilha e socialização do saber, de resultados de pesquisa, investigações 



  
 

científicas e transferência tecnológica entre nações de forma constante e vital para a sua 

consolidação e reconhecimento internacional.  

Nesse sentido, iniciativas como De la clase a la cuenta (da Universidade de 

Sevilha-Espanha) em parceria com Da classe ao Mercado (da Universidade Estadual 

Paulista, UNESP, SP-Brasil) representam não apenas uma oportunidade legítima de 

aproximação do aluno de graduação em Relações Públicas e de outros cursos de 

comunicação a situações reais de atuação e da dinâmica profissional, mas também 

alinha um dos grandes objetivos das nossas universidades atuais que gira em torno da 

internacionalização e seus desafios. De fato, como se observa, a mencionada iniciativa 

reconhece a importância do debate intercultural para a sensibilização e compreensão dos 

conflitos organizacionais atuais, que já não conhecem fronteiras e requerem uma gestão 

integrada de talentos, visão estratégica e criatividade.  

Ensinar e aprender devem estar sempre articulados entre si e acontecem quando 

o estudante é capaz de apropriar-se de conceitos científicos, incorporando processos de 

pensamento e vice-versa, ou quando consegue configurar o pensamento teórico, a partir 

de ações mentais na solução de problemas reais. Nesse sentido, o estudante se apropria 

do conhecimento teórico e as capacidades e habilidades relacionadas a esse 

conhecimento.  

Portanto, o DCC/DCM Internacional traz essa especificidade, já que em termos 

de metodologia oferece suporte conceitual e técnico, além de apresentar problemas 

peculiares e situações concretas para a resolução.  

Nesse processo de formação de equipes, elaboração de estratégias e peças para 

ações de comunicação, envolve independência, criatividade, habilidades e 

conhecimento, e há um procedimento metodológico que se organiza em três momentos 

não lineares: 1) o da Reflexão que abrange a tomada de consciência do objeto da 

atividade por meio da motivação e da orientação do docente; 2) o da Análise, que se 

refere à formação de conceitos por meio das operações práticas desenvolvidas no 

processo de elaboração da campanha propriamente dita, além de aberturas para a 

capacitação no plano da linguagem, dos planejamentos e das operações em cada um dos 

momentos e etapas do processo; e 3) o da Capacidade de atuar internamente com os 

conceitos, ou seja aprender a lidar com as teorias internalizadas aplicando-as no campo 



  
 

das Relações Públicas e na sociedade com vistas aos seus diferentes aspectos 

interculturais.  

Por isso, o Programa também pretende ter um posicionamento cosmopolita, uma 

vez que, envolve relacionamentos de culturas distintas, e cabe destacar que: “(...) é uma 

posição intelectual e estética para experiências culturais divergentes, em busca de 

contrastes em lugar da uniformidade” (HANNERZ, 1999, p.253). As ações e estratégias 

do Programa serão baseadas nas culturas locais e regionais dos países e organizações-

clientes envolvidas no processo, proporcionando uma troca para a vivência da 

diversidade cultural.  

Assim, ao mesmo tempo em que essa parceria possibilitará outras experiências, 

oferece a oportunidade de ouvir, observar e refletir sobre a cultura do país que estará 

mantendo contato, e ainda influenciará na percepção sobre tal cultura, de modo a criar 

um sistema particular de significados em cada uma das campanhas de comunicação 

elaborados pelas equipes (agências) dos dois países. 

Dessa forma, o cosmopolitismo desta proposta se materializa na medida em que 

interagir com o outro e entender a cultura em que esse outro está inserido (equipes e 

organizações-clientes) propiciam reflexões sobre o próprio “eu”, abrindo espaço para 

consolidar as identidades dos programas (na UNESP e Universidade de Sevilha): 

resultado das interações entre os alunos e da dinâmica do processo de aprendizagem. 

Vale destacar que o cosmopolitismo - relação de coexistência da cultura com a 

experiência individual ou coletiva – é entendido aqui, não como subordinação a uma 

cultura estrangeira, mas como negociação, conhecendo-a e tendo como objeto 

descobertas e interpretações sobre a nova cultura para os interesses comuns da 

aprendizagem e das expectativas coletivas da área de Relações Públicas. 
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