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Resumo 
 

Neste texto procuramos resolver o seguinte problema: Diante das resultâncias obtidas na 

pesquisa “Orientação e Criação - Entre Incentivos e Inibições”, como fazer para que esses 

resultados cheguem até os/as estudantes e os/as docentes, constituindo uma possível 

mudança no ensino das disciplinas de práticas criativas? Na busca pela resolução, 

elencamos o seguinte objetivo: relatar sobre a elaboração de estratégia de divulgação dos 

resultados da pesquisa. O método para a divulgação desses resultados será uma cartilha, que 

contará com um teste para avaliação do desempenho do/da docente. Iniciamos a elaboração 

da cartilha com o desenvolvimento e aplicação do teste em disciplinas de práticas criativas. 

Como resultado principal, identificamos que o teste proporciona uma importante reflexão e 

análise tanto do/da docente quanto dos/das estudantes acerca da disciplina em questão. 

 

Palavras-chave: divulgação científica; cartilha; resultados de pesquisa; ensino; práticas 

criativas. 

 

1. Introdução 

Este texto faz parte de uma investigação mais ampla: trata-se da pesquisa intitulada 

“O Ensino de Criação Publicitária” (apoiada pelo MCTI/CNPq por meio do Edital 14/2014, 

Chamada Universal). Tal pesquisa envolve oito Instituições de Ensino Superior brasileiras 

(quatro instituições públicas: Universidade Federal de Pernambuco | UFPE, Universidade 

Federal de Santa Maria | UFSM, Universidade Federal do Paraná | UFPR, e Universidade 

de São Paulo | USP; e quatro instituições particulares: Universidade de Santa Cruz do Sul | 

Unisc, Escola Superior de Propaganda e Marketing | ESPM, Universidade Positivo | UTP, e 

Anhanguera-Uniderp), seus cursos de graduação em Publicidade e Propaganda e as 

disciplinas da área de criação publicitária. 

A partir desta pesquisa mais ampla, este artigo, que também aborda o ensino em 

disciplinas de práticas criativas, dá continuidade a um primeiro intitulado “Orientação e 
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criação - entre incentivos e inibições”, apresentado no X II Congresso de Ci ncias da 

Comunicação na  egião  ul e também a um segundo denominado “ lternativas para 

minimizar fatores de inibição e maximizar fatores de incentivo”, exposto no  II Pró-Pesq - 

Encontro Nacional de Pesquisadores em Publicidade e Propaganda. Ambos são frutos do 

trabalho de iniciação científica com as/os estudantes dos cursos de Publicidade e 

Propaganda e Produção Editorial da UFSM. No entanto, nosso foco em questão é a 

divulgação dos resultados que encontramos durante toda a realização dessa pesquisa. Para 

dar início ao processo, levantamos a seguinte questão: Diante das resultâncias obtidas na 

pesquisa “Orientação e criação - entre incentivos e inibições”, como fazer para que esses 

resultados cheguem até os/as estudantes e os/as docentes, constituindo uma possível 

mudança no ensino das disciplinas de práticas criativas? 

A partir disso, traçamos o seguinte objetivo: relatar sobre a elaboração de estratégia 

de divulgação dos resultados da pesquisa. Definimos os seguintes métodos para esse 

processo: primeiramente, criar uma cartilha atrativa e funcional impressa/digital divulgando 

os dados que coletamos na pesquisa “Orientação e Criação - Entre Incentivos e Inibições”, 

na qual contará com uma divulgação científica de caráter educacional presente de uma 

linguagem coloquial. Essa cartilha será distribuída para os/as estudantes e os/as docentes 

das disciplinas de práticas criativas. Juntamente com a cartilha haverá um teste para o/a 

docente, cujo resultado o/a levará a conhecer seu perfil e suas possíveis falhas. Para que 

esse resultado seja totalmente eficaz, outro teste será aplicado aos/às estudantes, a fim de 

que eles/elas possam avaliar as aulas desse/dessa docente, promovendo, assim, uma 

possível mudança no ensino de criação.  

Para verificar a eficácia dos testes, decidimos aplicá-los em duas disciplinas que 

possuem práticas criativas: uma de Publicidade e Propaganda e outra de Produção Editorial. 

Neste artigo, apresentaremos, portanto, a análise dos resultados da aplicação dos testes 

nessas duas disciplinas. Veremos de forma mais profunda, a seguir, o contexto em que se 

insere nossa pesquisa.  

 

2. Contexto 

 O presente trabalho de iniciação científica está inserido em uma pesquisa mais 

ampla, intitulada “O Ensino de Criação Publicitária” (apoiada pelo MCTI/CNPq por meio 

do Edital 14/2014, Chamada Universal), que envolve oito Instituições de Ensino Superior 

http://www.sinonimos.com.br/resultancia/
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brasileiras, seus cursos de graduação em Publicidade e Propaganda e as disciplinas da área 

de criação publicitária. 

 Com base nessa pesquisa, buscamos entender, a partir da perspectiva dos/das 

estudantes, como se dá a orientação dos processos criativos em sala de aula. Para isso, 

realizamos um grupo focal com estudantes dos cursos de Publicidade e Propaganda e 

Produção Editorial da Universidade Federal de Santa Maria. Esses/as estudantes possuíam 

um elemento em comum: todos/as já haviam cursado disciplinas que trabalhassem com a 

criatividade.  

 Tanto para a coleta de dados, quanto para a análise desses, elaboramos alguns eixos 

de observação, definidos como: universo versus não universo; autoridade versus 

autoritarismo; liberdade versus licenciosidade; práticas institucionalizadas versus práticas 

motivacionais; autonomia versus heteronomia e feedback versus ausência de feedback. Essa 

investigação foi apresentada no artigo intitulado “Orientação e Criação - Entre Incentivos e 

Inibições”, o qual foi exposto no XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região 

Sul.  

 A partir dos dados coletados no grupo focal decidimos divulgá-los para o público 

interessado, já que verificamos a necessidade de alterações nos métodos de ensino e 

orientação em disciplinas criativas. Nosso objetivo é colocar, então, de forma atrativa e 

funcional, as estratégias
5
 que criamos em uma cartilha. Estarão incluídos ao final dessa 

cartilha dois testes, com as mesmas perguntas, porém com visões diferentes: um 

direcionado ao/à docente e outro ao/à estudante, sendo que o resultado os/as levará a 

conhecer o perfil desse/a docente. 

 Aplicamos esses testes em disciplinas de práticas criativas dos cursos de Publicidade 

e Propaganda e Produção Editorial da UFSM. Esse artigo está centrado, portanto, na 

divulgação desses testes e seus resultados. 

 

3. Divulgação Científica 

 Toda pesquisa envolve a coleta de dados e a análise dos resultados. A pesquisa terá 

maior eficácia, entretanto, se seus resultados forem divulgados. A divulgação científica 

caracteriza-se por utilizar diversos recursos e técnicas para tornar públicas informações 

decorrentes de uma pesquisa à sociedade e por procurar traduzir “uma linguagem 

                                                 
5 Essas estratégias estão apresentadas de forma detalhada no artigo “ lternativas para Minimizar  atores de Inibição e 

Maximizar  atores de Incentivo no Processo de Orientação de Práticas Criativas”, exposto no  II Pró-Pesq - Encontro 

Nacional de Pesquisadores em Publicidade e Propaganda. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 4 

especializada para uma leiga, visando a atingir um público mais amplo” ( LB GLI, 1996, 

397). Ela se torna, portanto, um meio de inclusão dos/das cidadãos/cidadãs no debate sobre 

determinados temas, os quais podem causar impacto na sua vida e no seu trabalho 

(BUENO, 2010). 

 Conforme mencionado anteriormente, a partir de leituras e da realização de um 

grupo focal com estudantes dos cursos de Publicidade e Propaganda e Produção Editorial da 

UFSM, identificamos problemas nas disciplinas de práticas criativas. Para que uma possível 

mudança no ensino de criação ocorra, resolvemos, portanto, divulgar esses dados coletados 

para o público que possui maior interesse. 

 A popularização da ciência pode ser orientada por vários objetivos, bem como: 

educacional, cívico ou mobilização popular. A divulgação dos resultados da nossa pesquisa 

possui o caráter educacional, uma vez que visa proporcionar o esclarecimento aos 

indivíduos sobre resolução de problemas que possuem relação com fenômenos já estudados 

(ALBAGLI, 1996).  

 Conforme Bueno (2010, p.3), 

O público leigo, em geral, não é alfabetizado cientificamente e, portanto, vê como 

ruído (…) qualquer termo técnico ou mesmo se enreda em conceitos que implicam 

alguma complexidade  (…) Em função disso, a difusão de informações científicas e 

tecnológicas para este público obrigatoriamente requer decodificação ou 

recodificação do discurso especializado, com a utilização de recursos (metáforas, 

ilustrações ou infográficos, etc.). 
 

 Dentre as formas de divulgação científica destacam-se: a mídia - jornais, revistas, 

rádio, TV e internet - e os museus e centros de ciência. Essa divulgação, porém, “extrapola 

o território da mídia e se espalha por outros campos ou atividades, cumprindo papel 

importante no processo de alfabetização científica” (B ENO, 2010, p 4), podendo 

abranger, também, palestras, histórias em quadrinhos, folhetos, campanhas publicitárias e 

outros.  

 Para apresentar ao público os resultados da nossa pesquisa, escolhemos como 

método a elaboração de uma cartilha. Essa cartilha poderá ser veiculada de forma impressa 

e digital. Assim, além daqueles/as que possuem maior interesse nos resultados da pesquisa - 

os/as docentes e estudantes dos cursos de Comunicação Social da UFSM -, esses resultados 

poderão atingir um número maior de pessoas.  

 Essa cartilha possuirá seis capítulos e, no final, um teste de perfil e análise do/da 

docente. Decidimos iniciar a montagem da cartilha, então, com o desenvolvimento e 

aplicação do teste. Para a avaliação do/da docente e de sua disciplina ser mais eficaz e 
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abrangente, foram realizados dois questionários: um para o/a docente, e outro para os/as 

estudantes. 

 Esses questionários possuem onze questões objetivas, as quais levam a um resultado 

de perfil. Buscamos adotar uma linguagem coloquial, simplificando os termos utilizados na 

nossa pesquisa e nos aproximando da informalidade normalmente empregada pelos/pelas 

estudantes. Após o resultado dos questionários, o/a docente poderá avaliar a sua disciplina e 

o seu desempenho, a partir da comparação das suas respostas com as dos/das estudantes.  

 Essa é, portanto, uma das etapas da realização da nossa pesquisa, que terá sequência 

com a elaboração e divulgação da cartilha. Veremos, a seguir, o caminho metodológico 

percorrido.  

 

4. Metodologia 

Para responder a questão que motivou este artigo, decidimos utilizar como método 

de divulgação a criação de uma cartilha, a qual contará com seis capítulos, e esses 

apresentarão os problemas e as estratégias que coletamos ao longo das pesquisas 

anteriormente citadas. Com o propósito de criar uma cartilha atrativa, decidimos que cada 

início de capítulo terá desenhos representando o que será tratado. 

        Resumidamente, o primeiro capítulo trata sobre práticas institucionalizadas vs. 

práticas motivacionais. Identificamos que as salas de aula contêm um ambiente e atividades 

muito institucionalizadas, e isso acaba bloqueando a criatividade dos/das estudantes, os/as 

desmotivando com a falta de desafio, gerando, assim, um trabalho monótono. Já o segundo 

aborda liberdade vs. licenciosidade. Entendemos que a falta de liberdade faz com que o/a 

estudante realize trabalhos herméticos demais, não fazendo com que cheguem a produtos 

satisfatórios. Porém, dar liberdade não significa ser licencioso/a, é preciso também que 

os/as estudantes tenham o apoio e a orientação do/da docente.  

O terceiro capítulo fala sobre universo vs. não universo, ou seja, incentivo vs. 

inibição. Uma sala de aula que não possui relação recíproca de comunicação entre o/a 

docente e o/a estudante caracteriza o não universo, uma vez que o universo da sala de aula 

deve integrar e estimular o/a estudante. Sendo assim, quando o/a estudante consegue se 

sentir integrante desse ambiente, mesmo após o trabalho ter chegado ao fim, “ele 

permanece como criação nova de espírito, um tesouro ser conservado pela memória” 

(HUIZINGA, 2000, p.11). O quarto capítulo trata sobre o feedback vs. ausência de 
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feedback. Todo trabalho precisa ter um retorno do/da docente para que os/as estudantes. 

Com a ausência desse retorno, incertezas são geradas aos/às estudantes.  

O quinto capítulo aborda o eixo autoridade vs. autoritarismo. O/a docente ter 

autoridade é essencial para que o/a estudante realize as tarefas de ensino. Entretanto, no 

momento em que esse/essa docente acaba abusando do seu “poder” e vetando a democracia 

que deve existir entre o universo de docentes e estudantes, ocorre o autoritarismo. E, para 

finalizar a cartilha, serão colocadas no sexto capítulo as estratégias que criamos e coletamos 

para os/as docentes melhorarem seu ensino de criação, são estas: 

 Utilizar recursos visuais nas apresentações das aulas. Assim, as práticas 

institucionalizadas são quebradas e práticas motivacionais são criadas, 

prendendo também a atenção do/da estudante; 

 Proporcionar além de um feedback formal, um constante. Isso possibilita que 

o/a estudante corrija sua postura sobre determinados aspectos durante o 

processo de realização do trabalho e promove, também, uma integração 

maior entre docente e estudante; 

 Acompanhar todo o processo de realização de trabalhos dos/das estudantes. 

Isso faz com que os/as estudantes se sintam tranquilos/as e incentivados/as a 

não desistirem de suas ideias; 

 Enviar um e-mail com uma avaliação mais detalhada do feedback, 

apresentando minuciosamente e de forma explicativa as críticas e os elogios. 

Essa é uma alternativa eficiente, já que nem sempre em sala de aula se tem o 

tempo necessário para dar esse feedback completo; e 

 Criar um documento conjunto entre o/a docente e os/as estudantes, com as 

questões que serão avaliadas na realização do trabalho. Com essa construção 

conjunta e inicial os/as estudantes saberiam desde o pedido do trabalho até 

os aspectos que seriam cobrados na avaliação. Essa seria uma consideração 

mais detalhada e também mais objetiva, que poderia ser construída, 

inclusive, a partir de questões fechadas e com possibilidade de assinalar 

valores de 0 a 10. Dessa forma, o/a docente fugiria, também, das práticas 

institucionalizadas, já que os/as estudantes iriam participar da criação desse 

documento. 

Para que uma possível mudança no ensino de práticas criativas ocorra, decidimos 

criar dois testes: um para os/as estudantes e outro para o/a docente. Esses testes possuem 
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como finalidade uma avaliação do/da docente de uma forma mais descontraída. Para isso, a 

exposição dos resultados se assemelha a temática de super heróis. Entretanto, as figuras 

destes ainda não foram definidas, pois pretendemos criar os nossos próprios heróis, com 

base no visual thinking. Esses testes, que possuem questões relacionadas aos conteúdos 

tratados na cartilha, estarão incluídos no final da mesma.  

Para a aplicação dos testes, escolhemos duas disciplinas com práticas criativas, uma 

de Publicidade e Propaganda e outra de Produção Editorial. Ao todo, participaram 2 

docentes e 33 estudantes participantes, sendo estes 14 estudantes de Produção Editorial e 19 

de Publicidade e Propaganda. 

        O processo de aplicação do questionário funcionou da seguinte maneira: primeiro, 

contatamos os/as docentes das disciplinas escolhidas, pedindo a permissão para aplicar os 

testes em suas aulas. Após a aprovação deles/delas, fomos até as turmas e aplicamos esses 

testes tanto para o/a docente e quanto para os/as estudantes. Depois, fizemos a tabulação 

dos resultados dos testes dos/das estudantes e os comparamos com o resultado do/da 

docente. A partir disso, buscando possibilitar ao/à docente uma reflexão a respeito do seu 

modo de ensino, realizamos um feedback com os resultados dos testes a ele/ela. Esse 

feedback indicava ao/à docente se seu resultado foi compatível com os dos/das estudante, 

além de apresentar as suas possíveis falhas e qualidades. Mostraremos, a seguir, os 

resultados obtidos a partir da aplicação dos questionários.   

 

5. Resultados 

 Com a aplicação dos testes, descobrimos um pouco mais sobre a percepção que 

os/as estudantes têm das disciplinas de criação e seus/suas respectivos/as docentes. 

Aplicamos esses testes em duas disciplinas criativas, sendo uma de Publicidade e 

Propaganda e outra de Produção Editorial, totalizando 35 entrevistados/as: 33 estudantes e 2 

docentes. 

 Com onze questões objetivas e três opções de resposta, o resultado dos questionários 

levará um dos três diferentes tipos de perfis do/da docente: um(a) super herói/heroína de 

professor(a), herói/heroína em potencial e herói/heroína enfraquecido/a. Tanto as questões 

quanto a idealização dos perfis foram baseadas nos eixos do artigo “Orientação e Criação - 

Entre Incentivos e Inibições”, sendo eles: universo versus não universo; autoridade versus 

autoritarismo; liberdade versus licenciosidade; práticas institucionalizadas versus práticas 

motivacionais; autonomia versus heteronomia e feedback versus ausência de feedback. 
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  o final dos testes, fizemos a seguinte pergunta: “O que você achou deste 

questionário? :)”  Esse questionamento nos possibilitou a constatação de que as disciplinas 

criativas precisam de uma maior atenção, como respondeu o/a estudante 2: “[O questionário 

é] Importante para melhor desempenho das aulas criativas, pois há o sentimento de falta 

desta no curso”   

 Os questionários foram aplicados, inicialmente, na disciplina 1, a qual obteve vinte 

respondentes, sendo 19 estudantes e o/a docente. Nessa disciplina todos os/as respondentes 

chegaram ao mesmo resultado: um(a) super herói/heroína de professor(a). A importância do 

nosso trabalho foi destacada pelo/pela docente 1: “[O questionário é] Interessante, pois faz 

refletir sobre atuação. Ambientes criativos, as vezes, não são proporcionados pela falta de 

estrutura física”  

 A disciplina 2 contou com 15 respondentes: 14 estudantes e o/a docente. Dez 

dos/das respondentes chegaram ao resultado um(a) super herói/heroína de professor(a), 

quatro conquistaram herói/heroína em potencial e um/uma alcançou herói/heroína 

enfraquecido/a. O método de aplicação escolhido por nós foi elogiado pelo/pela estudante 

25: “ chei interessante a medida que proporciona um perfil de acordo com a média do que 

foi marcado”   

 É possível perceber, portanto, que apesar da necessidade de mudanças no ensino de 

práticas criativas, os/as docentes dessas disciplinas possuem o seu trabalho e desempenho 

reconhecidos, uma vez que mais da metade do número total de respondentes obteve como 

resultado um(a) super herói/heroína de professor(a). Esse/essa super herói/heroína de 

docente ensina e cativa os/as estudantes de forma encantadora durante todo o processo de 

aprendizagem. 

 O desenvolvimento e a aplicação desses testes foram, então, o primeiro passo para a 

elaboração da cartilha  “[O questionário é] Bem interessante no sentido se o professor ficar 

com o resultado desta porcentagem, até mesmo para ver se necessário o que mudar ou 

aplicar dentro da sala de aula   eria bacana se fosse aplicado a todos os professores!” 

(estudante 24). Após a finalização dos testes, iremos organizar os capítulos da cartilha, para 

posteriormente divulgá-la de forma impressa e digital ao público interessado. Assim, será 

possível que os questionários possuam uma maior divulgação, podendo ser aplicados em 

todas as disciplinas de práticas criativas.  
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7.1 Questionário aplicado aos/às docentes 
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7.2 Questionário aplicado aos/às estudantes 
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