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Resumo: Comparação do Estado da Arte da CO e RP entre Brasil e Portugal e  investigação no âmbito da 

pósgraduação levam-nos à discussão da oportunidade da adesão ao Modelo de Bolonha  

Temos como objetivo analisar mudanças estruturais dos programas em causa e planeamento/preparação 

para tal mudança mas também  levar a reflexões complementares sobre transformações operadas no 

sistema nomeadamente a nível da implementação da investigação  

Este trabalho assenta nalgumas informações obtidas para pesquisa desenvolvida para pósdoutoramento no 

que respeita aos dados sobre o estado da arte da C.O/RP no Brasil; pesquisa documental e entrevistas 

diretas realizadas na ECA, U. Metodista e PUC-RS. Também em Portugal conversas informais com 

colegas da Academia e pesquisa documental 

Até agora os resultados, incompletos, apresentam-se interessantes-tendo os países dimensões tão distintas, 

a falta de articulação de pesquisa parece uma constante-a produção científica é uma realidade em ambos. 

Denota-se falta de planeamento global da investigação nos dois 
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Abstract: The comparison of the State of the art of CO and RP between Brazil and Portugal and the 

research in the scope of the post graduation lead us to the discussion of Bologna Model integration  

Our goal is to analyse the structural changes of the involved programmes and planning/preparing for such 

a change, but also take complementary reflections about changes in the system namely in terms of  

research implementation 

This work is supported by research information developed for post doctoral studies in what concerns the 

data about the state of the art of C.O/RP in Brazil; documental research and direct interviews at ECA, U. 

Methodist and PUC-RS. As well as informal talks in Portugal with Academic Colleagues and documental 

research 

So far the results although incomplete reveal to be very interesting – with countries with such distinct 

dimensions, the lack of research articulation is constant – the scientific production is a reality for both. 

Both reveal lack of global planning.  
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INTRODUÇÃO 

Apresentação do Objecto de estudo  

O Objecto Central da pesquisa recai junto de Comunidades académicas com tradições e 

estádios de evolução distintos - Brasil e Portugal – onde é realizada uma comparação das 

linhas de investigação em Comunicação Organizacional e RP.   

 
Objectivos 

1º - Verificar do grau de uniformidade entre quadros referenciais teóricos - campo 

empírico intrínseco aos trabalhos realizados em conjunto com a dimensão da literatura 

científica produzida em ambos países.  

2º - Partindo dos resultados daí obtidos – disciplina basicamente empírica ou 

embebida de conhecimentos teóricos - pretendemos investigar do efeito que esta mais-valia 

terá no desempenho diário da actividade organizacional e do seu  reconhecimento pelos 

gestores com vista a uma sensibilização para o enriquecimento teórico da disciplina na 

academia e sua aceitação no mundo organizacional.  

3º - Paralelamente entende-se como um contributo para a dignificação da disciplina, 

não muito considerada no mundo empresarial nem particularmente reconhecida no meio 

académico.  

 

Plano de investigação,  Métodos 

O desenvolvimento do trabalho implica dois momentos, com comportamentos de 

investigação paralelos; o tratamento de dados traduz-se uniforme nas situações avaliadas 

em cada objecto de investigação; o estudo comparativo realizado depois de obtidas as 

conclusões. 

No Brasil a pesquisa esteve sediada na USP no Departamento de R.P., Propaganda e 

Turismo da ECA onde trabalhámos 6 (seis) meses, embora nos tivéssemos deslocado a 

unidades de observação directa a outros centros de investigação em distintos pontos do 

país.  

Seguiu-se aos resultados obtidos com o estudo exploratório que, em conjunto com os 

conhecimentos de campo permitidos pela actividade docente e de investigação em Portugal 

em mais de duas décadas, nos traçaram o caminho da pesquisa que  prosseguiu neste país 

com o apoio do CEL da UTAD, enquanto investigadora do Centro. 

Em termos de Métodos e Técnicas de investigação utilizámos técnicas conjugadas:  



Análise Documental com o objectivo de verificar os títulos das linhas de Investigação 

registadas; entrevistas abertas a Informadores Qualificados cujo objectivo é análise da 

correspondência real dos conteúdos e sua aplicação. Mas também com distinto objectivo: a 

avaliação, em particular, da recorrência a abordagens que carecem de aproximação a 

quadros teóricos de referência. 

A técnica para a selecção dos entrevistados foi Bola de Neve; o número de entrevistas, 

definido em Campo. 

Derivada da Pesquisa documental procedemos a Análise por Categorias de onde partimos 

para a Análise comparativa das situações entre os dois países-alvo do estudo. 

PROBLEMÁTICA  

1 – Comunicação Organizacional – O Estado da Arte 

Reconhecer o presente da Comunicação Organizacional significa recuarmos a um período 

recente no tempo pela proximidade temporal com que ela se começou a destacar no âmbito 

das Ciências da Comunicação. E há que aceitar a negligência imputada aos investigadores 

da área relativa à falta de articulação entre investigações empíricas e pressupostos teóricos 

sustentados (Ruão, 2004)2, pelo que a necessidade de um esforço no campo teórico-

metodológico se mantém.  

Esta posição da investigadora Teresa Ruão vai de encontro à necessidade subjacente à 

realização do Projeto que temos em curso.   

Uma necessidade que se tem vindo a impôr ao longo dos anos, uma curiosidade científica 

que não  dá mais para adiar.  

O meu percurso de investigação apresenta-se, assim, curiosamente, em processo inverso  

aos habitualmente realizados. Após ter desenvolvido estes mesmos temas em trabalhos que 

culminaram em investigações para obtenção do grau doutoramento, senti necessidade de 

voltar atrás e reencontrar-me na minha própria teoria.  Em vez de prosseguir  do geral para 

o específico, regresso, neste projecto,  ao mais geral. 
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1.1 – As Origens 

Em termos concetuais as suas raízes encontrar-se-ão mais diretamente nas primeiras teorias 

organizacionais e de gestão, nas teorias das relações humanas e na retórica tradicional 

(Ruão, 2004)3. 

Enquanto disciplina académica encontra-se notoriamente marcada pelo Período Positivista 

(1900-1970), com a sua abordagem Funcionalista e os Métodos quantitativos inerentes. 

Estuda-se a Comunicação na organização e a sua relação com a eficiência 

organizacional. 

Segue –se  uma Perspectiva Interpretativa e crítica (1970-1980) . Dá-se o crescimento da 

pesquisa empírica e desenvolvimento das premissas teóricas do campo (Redding 

&Tompkins), tendo ficado conhecida como o momento de maturidade e inovação no 

percurso da nova ciência. A Comunicação Organizacional ganha terreno próprio na 

investigação, afastando-se dos estudos em gestão. Surgem os Métodos Qualitativos, as 

análises por processos intrasubjectivos.                                                            

A década de 80 é marcada por uma crise marcada pela falta de credibilidade em relação às 

linhas de pensamento então instituídas no âmbito da investigação interpretativa. Surgem 

duas abordagens consequentes, não se afastando, no entanto, da linha de investigação 

interpretativa:  

Com a Teoria Crítica o poder está no centro das organizações. Elas são vistas como 

instituições políticas onde as diferentes formas de exercício de poder geram efeitos 

negativos sobre a tomada de decisão e conflitos internos. 

A teoria crítica passou a constituir uma forma de discurso sobre a comunicação nas 

organizações a par com outras tendências. 

O Pós–modernismo apresenta a mesma perspectiva crítica, se bem que radical. 

Preocuparam-se também com a assimetria e dominação no processo de Comunicação 

Organizacional, mas evitaram a predefinição de grupos e tipos de dominação. Procuraram 

estudar os indivíduos marginalizados e os micro-processos de poder e resistência. 

Procuraram resolver problemas de marginalidade e supressão de conflito. 

 
1.2 – O Presente  

O início do Séc. XXI é marcado pela evolução histórica e a herança multidisciplinar, muito 

particularmente pela mudança operada em meados do Séc. XX, após a década de 70 e a 

vivência positivista atinente, que aportou novas abordagens analíticas, a utilização conjunta 
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de metodologias qualitativas e a indispensável riqueza de discursos teóricos para o âmbito 

da Comunicação Organizacional. 

Nesse contexto, deparamo-nos hoje com distintos quadros teóricos de investigação de onde 

se têm destacado a teoria crítica, o feminismo, os estudos étnicos e o pós-modernismo 

(Taylor e Trujillo, 2001)4. 

Numa tentativa de sistematização das últimas tendências de pesquisa, Deetz vem 

apresentar, já em 19965, um quadro de investigação, donde resultam quatro distintos tipos 

de abordagens para a Comunicação Organizacional: 

A abordagem normativa – trata-se da aplicação adaptada das antigas abordagens 

positivistas. A flexibilização é o ponto-chave na nova corrente em detrimento da 

objectividade absoluta da antiga perspectiva. Ainda assim, encaradas como algo natural e 

objectivo, as organizações necessitam de previsão e controlo;   

A abordagem interpretativa – opõe-se e contraria a anterior. Segundo esta 

perspectiva as organizações são formas subjectivas, construídas e “manipuladas” pelos 

seus elementos. Há que ter isso em consideração; 

A abordagem crítica – é uma tendência que se mantém de décadas anteriores. 

Analisa os processos sociais e comunicativos que permitem a hegemonia nas organizações; 

          A abordagem pós-modernista - a pesquisa põe ênfase nas assimetrias, na 

marginalidade, nos focos de resistência existentes nas organizações. 

É o quadro de Investigação em Comunicação Organizacional que se nos apresenta em 

pleno Séc. XXI, com base numa herança interdisciplinar rica e variada e um percurso 

histórico não longo, mas que permite os discursos e pesquisa distintos e diferenciados. 

O facto da disciplina se encontrar num momento em que se discute ainda a sua autonomia 

e identidade no âmbito da ciência, não prejudica a riqueza conjunta dos diferentes meios de 

pesquisa e de abordagens transdisciplinares que continuam a fazer parte dos instrumentos 

de trabalho e meios de reflexão inerentes ao quadro com que hoje nos deparamos, 

dispomos e trabalhamos, e que permitem uma flexibilidade tão necessária na investigação 

de organizações tão complexas, elas próprias sujeitas a quadros de actuação nada 

uniformes em sociedades transculturais, tão dependentes das consequências do processo da 

globalização. 
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A análise temática está relacionada com o estudo das competências comunicativas, indo de 

encontro às primeiras preocupações da investigação em Comunicação nas Organizações, 

mas também da cultura, do simbolismo e das linguagens, objecto de análise dos 

movimentos interpretativo, crítico e pós-moderno. Se bem que sempre se mantenha a 

preocupação de uma performance cada vez melhor a nível dos processos comunicativos e 

educomunicativos nas organizações, o facto é que os movimentos contemporâneos 

apontam, prioritariamente, para temáticas políticas e críticas a nível da Comunicação 

Organizacional. 

 
1.3- A interpretação do Tratado de Bolonha: única língua, distintas perspectivas 
 
Introdução 

O reconhecimento e avaliação do estádio do conhecimento da Comunicação 

Organizacional impele-nos, de imediato, para os bancos da escola: o que se ensina e o que 

se aprende, ou antes,  como se aprende. Numa perspetiva dinâmica da atualidade, em que a 

tónica do conhecimento se encontra no debate ativo ensinoVSaprendizagem, cabe-nos  

introduzir as nuances que levam às distintas opções entre os países em análise. Interessa-

nos distinguir se a lógica educacional dos sistemas de ensino se encontra preferencialmente 

perspetivada numa lógica educacional centrada nos docentes, ou centrada nos alunos. Ou 

seja, se os docentes  são mais do tipo racionalista ou comportamentalista, ou, ao invés, 

mais do tipo cognitivista ou construtivista, ou se, por outro lado, se assumem posições 

eclécticas, ou mesmo, neutras (Figueira, A. P. C. C. F., 2001).6 

É a Academia que apresenta a estrutura de um ensino com uma função não só imediatista, 

mas de base a uma concepção de vida, de organização, de resposta à sociedade, às 

necessidades de cada economia.  

Antes de tudo, há que perceber o  conceito, a filosofia inerentes a cada sistema de ensino. 

As mudanças da vida económica e social, a oportunidade para cada sistema 

socioeconómico e seu estádio de  evolução. E, caso o momento  implique uma mudança 

radical, ou considerável, como aconteceu com as adaptações ao processo de Bolonha com 

a sua aplicação numa Europa que se pretende unificada também ao nível do Ensino, há que 

providenciar a preparação das mentalidades para a sua aceitação. Mas há, sobretudo, que 
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pensar em coisas muito concretas: a preparação de recursos materiais e humanos à altura 

da nova oferta. 

Uma mudança não se faz com o estalar dos dedos e, já está! Principalmente quando se fala 

em “pessoas”. Há sempre que ter em atenção as antigas estruturas como sombra de uma 

diferente situação quando se tenta impô-la. Nem sempre os sonhos são tâo cor-de–rosa 

como se pretendem. Por vezes existem nuvens que pairam no ar e se interpõem à nova 

realidade. 

São as particularidades daí decorrentes que nos impelem ao debate, ainda que sumário, dos 

modelos em que se concretizam as estruturas de ensino superior, sujeitos a recentes 

transformações  a nível da maioria dos países que compõem a UE, e que afectaram 

Portugal no todo do seu Ensino Superior. 

Fazendo a necessária comparação com a diferente opção tomada pela Academia brasileira, 

encontramo-nos perante distinta oferta em termos de estruturas, como tentativa de resposta 

mais flexível e imediata a uma sociedade mais versátil,  perante  aquela, mais tradicional 

mas consistente, que revela uma conceção e filosofia com um caráter  mais  clássico do 

ensino a nível superior. 

1.3.1 – O Processo de Bolonha 

O chamado Processo de Bolonha, iniciou-se informalmente com, um encontro de ministros 

da educação de quatro países europeus (Alemanha, França, Itália e Reino Unido), em Maio 

de 1998, que teve como resultado a Declaração de Sorbonne onde fica registada a intenção 

de: 

criar uma área europeia do ensino superior onde as identidades nacionais e os 
interesses comuns possam interagir e reforçar-se mutuamente para benefício da 
Europa, dos seus estudantes e na generalidade dos seus cidadãos 

                       (SORBONNE, 1998, não paginado), 

 e conclui-se com: 

o estabelecimento até 2010 de um Espaço Europeu de Ensino Superior, 
coerente, compatível, competitivo e atractivo para estudantes europeus e de 
países terceiros, Espaço que promova a coesão europeia através do 
conhecimento, da mobilidade e da empregabilidade dos diplomados como 
forma de assegurar um melhor desempenho afirmativo da Europa no Mundo. 
 

Firmado oficialmente em  19 de junho de 1999, em Itália por ministros ligados à Educação 

de 29 países do velho continente, o documento que traduziu a declaração de Bolonha,  

prevê a criação do Espaço Europeu de Ensino Superior - uma região em que os currículos 



serão unificados, os créditos multi-validados e os estudantes terão livre mobilidade entre os 

países aderentes. 

Paralelamente, os diversos níveis foram compactados, reduzindo o tempo de formação. 

Nos novos moldes, os estudantes podem alcançar o título de Doutor em oito anos - no 

formato chamado de 3+2+3 (licenciatura+mestrado+doutoramento). 

Após um longo período de debates, decidiu-se pela criação de um espaço único em que os 

estudantes pudessem transitar livremente, validando os seus créditos nos vários países 

aderentes.  

Em essência passa-se de um paradigma de ensino para um paradigma de aprendizagem. 

As prioridades assinadas naquela declaração foram:  

…a adoção de um sistema convergente de graus académicos entre os países, 
adoção de um sistema de educação superior em dois ciclos, o estabelecimento e 
generalização de um sistema de créditos acumuláveis, a promoção de 
mobilidade acadêmica, a garantia de qualidade e o incremento da dimensão 
europeia da educação superior 7; 

 
mobilidade de diplomados e estudantes, empregabilidade dos diplomados e ainda            

competitividade acrescida no interior e fora do espaço europeu8 

Após 10 anos da assinatura da Declaração de Bolonha são 47 os países aderentes ao 

projeto.  

Elias Machado (2010)9 vem afirmar bem recentemente que:     

Na Europa pré-Bolonha, não existia a tradição de mestrados acadêmicos. Logo 
depois da graduação entrava-se direto no doutorado que, em geral, sequer 
existia como um programa formal. Bastava o aluno estar vinculado a um 
orientador que o acompanhava até a defesa da tese. Em certo sentido, a 
exceção era a França que exigia o DEA – Diploma de Estudos Aprofundados 
para se matricular no doutorado, embora todos saibamos que o DEA não 
chegava a ser um mestrado nos termos brasileiros. Na Espanha, até 2007, a 
matrícula ao programa de doutorado era direta, mas, formalmente, havia a 
necessidade depois da conclusão de 24 créditos em disciplinas, da defesa da 
chamada Tesina, uma monografia nos moldes de uma dissertação de mestrado 
brasileira, que dava direito ao título de mestre e habilitava à matrícula em 
pesquisa tese de doutorado. 
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Se esta é uma realidade que podemos confirmar para um dos países da Península Ibérica 

não o é com a certeza firmada para Portugal.  

O Grau de Mestre foi efetivamente criado em Portugal pelo Decreto-Lei n.º 263/80 de 7 de 

Agosto. E podemos comprovar a sua concretização na Academia desde os finais dos anos 

80.  

Damos, com toda a legitimidade, o exemplo com a existência do Mestrado em Sociologia 

da Universidade Técnica de Lisboa, que nós próprios realizámos, tendo desenvolvido uma 

vertente na área das Relações Públicas Internas como Dissertação, curiosamente aquela 

que terá sido a primeira dissertação no país publicada nesta área das Ciências da 

Comunicação.  

Tratava-se de um Mestrado de 4 anos, constituído por dois primeiros anos de parte 

curricular e mais dois onde era desenvolvida a dissertação. Dissertações que, na altura, 

obrigavam a 100, 150 páginas de trabalho final. De salientar que no primeiro ano as 

disciplinas eram realizadas com trabalhos e frequência escrita; o segundo ano era composto 

por disciplinas e dois seminários, que consistiam em dois trabalhos de investigação (um 

por semestre), com defesa pública perante júri. Só após a parte curricular (os primeiros 

dois anos) estar completa é que era permitida a inscrição na dissertação, que ía a Conselho 

Científico, para aprovação do tema e do Orientador. 

Quanto ao conteúdo, não podemos afirmar que todos os Mestrados no país seguissem o 

grau de exigência deste aqui apresentado e por nós vivenciado; quanto à forma, temos 

conhecimento para afirmar que a generalidade dos Mestrados Académicos existentes em 

Portugal estava assim oficialmente padronizada nas estruturas pré-Bolonha, desde os anos 

80. 

No que respeita a Espanha, que anteriormente aflorámos, a realidade é, na verdade, a 

mencionada pelo autor citado. Mas, temos que realçar, com considerável maior grau de 

exigência nos processos de aceitação ou transição de ciclo, do que o aparentemente 

demonstrado. Sentimo-lo pessoalmente, quando nos propusemos realizar o nosso 

doutoramento em Madrid. Apresentamos o nosso caso uma vez mais, apenas pelo 

conhecimento direto e claro da situação. Após uma classificação máxima e a publicação da 

dissertação de mestrado pela Universidade Técnica de Lisboa em Portugal, foi-nos 

necessária a inscrição no DEA, um grau inferior ao de Mestrado, para a prossecução do 

Doutoramento da Universidade Complutense de Madrid, que aí viria a ser realizado, 

inclusivamente por anterior convite. 



1.3.2 - A Reforma do Sistema Educativo e o Processo de Bolonha em Portugal 

Hoje, em Portugal, o Ensino Superior encontra-se estruturado no âmbito do Acordo 

firmado na Declaração de Bolonha, entre os países da EU, e definido na Lei de Bases do 

Sistema Educativo - lei nº 49/2005 de 30 de Agosto, que mais à frente podemos analisar. 

Referimos que nos limitamos à apresentação dos aspectos estruturais que nos servem de 

enquadramento ao tema em debate.  

Em Março de 201010 encontrava-se concretizada, de forma generalizada, a implementação 

do processo de Bolonha num contexto de profunda reforma do sistema de ensino superior 

Português. 

Pouco antes dessa data fora firmada uma assinatura entre o Governo e todas as instituições, 

universitárias e politécnicas, de um Contrato de Confiança, onde as instituições do ensino 

superior assumiam compromissos claros e rigorosos para qualificar com habilitações de 

nível superior mais de 100 mil indivíduos da população ativa durante o período de 2010 a 

2013, em contrapartida ao reforço dos orçamentos para o seu funcionamento. 

O contrato encontrava-se consagrado na proposta de Orçamento de Estado para 2010 e 

tinha em como objetivo o cumprimento das diretrizes do Processo de Bolonha em Portugal. 

Esses aspetos acabaram por ser discutidos e reconhecidos no Conselho Europeu de 

Educação do dia 15 de Fevereiro de 2010 

 como um modelo inovador que define uma contratualização de objectivos e 
recursos acrescidos à escala nacional, garantindo a autonomia das instituições e 
suscitando no sistema de ensino superior uma responsabilidade colectiva em 
torno de objectivos nacionais.11 

Atualmente o ensino da Comunicação em Portugal encontra-se padronizado na 

generalidade dos cursos que sofreram transformações de adaptação à diretrizes de Bolonha. 

Dessa forma, para um rigor a nível legislativo entendemos ser de apresentar o suporte mais 

relevante que permitiu a adaptação ao processo de Bolonha:12 

- Dec. lei nº 296-A/98, de 25 de Setembro – fixa as condições de acesso ao ensino superior, 

alterado pelos Decs. lei nº 99/99 de 30 de Março e 26/03 de 7 de Fevereiro; 

- Lei nº 1/2003, de 6 de Janeiro, que aprova o Regime Jurídico do Desenvolvimento e da 

qualidade do Ensino Superior; 
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- Lei nº 37/2003, de 27 de Agosto, que estabelece as bases de financiamento do ensino 

superior; 

- Lei de Bases do Sistema Educativo- Lei nº 49/2005 de 30 de Agosto 

2 - O Ensino da Comunicação em Portugal a nível superior 

Introdução 

Mudança, um conceito que, só por si, possui significado bem explícito: só faz sentido 

conhecermos a realidade de um momento quando comparada com a do momento anterior.  

2.1 - A Comunicação e as RP nas estruturas de Ensino Superior ante -Bolonha 

Em 1989, muito antes de se concretizar o acordo de Bolonha, e numa fase em que ainda 

era relativamente recente a introdução do estudo da Comunicação na Academia em 

Portugal, decidimos fazer um ponto da situação relativo, como contributo ao “3º Congresso 

Europeu de Relações Públicas”13, que se traduz de grande utilidade, em termos de 

conhecimento genérico e representativo das antigas estruturas institucionalizadas do ensino 

superior em Portugal para a área da Comunicação e R.P. 

Já nessa altura, há mais de duas décadas, e nessa sequência, defendíamos princípios que, 

para nós, se mantêm básicos, quer no âmbito das R.P., quer da Comunicação Empresarial e 

Institucional, e portanto, fundamentais para o ensino nas Ciências da Comunicação, como 

fazemos questão de apresentar, reportando-nos à época em questão: 

…Nos dias de hoje, porém, teoria sem aplicação não faz sentido e prática sem 
fundamento teórico não é válida. É com base nesta proposição que ambas as 
licenciaturas (C.S. e R.P.) convergem num objectivo final que envolve as duas 
vertentes e tentam preparar a nível teórico-prático pessoas que saibam 
diagnosticar mas também interpretar, que saibam criar estruturas de evitação 
mas também resolver os problemas previstos e mesmo os ainda não previstos 
no contexto das R.P.14  

 

Relativamente ao panorama de ensino na área das R.P. encontravam-se em Portugal, no 

final da década de 80, duas situações em paralelo: 

a) Uma com Carácter Oficial  

b) Outra que englobava o Ensino Particular Oficializado     

 a) A primeira apresentava as duas Licenciaturas em Comunicação Social existentes no 

país: 

- A da Universidade Nova de Lisboa, dada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e 

                                                           
13 Mateus, Anabela - “O ensino das Relações Públicas em Portugal- a realidade em 1989”,  3º Congresso 
Europeu de Relações Públicas”, Maio de 1989 
14 Idem, ibidem- Introdução, p.2 



- A da Universidade Técnica de Lisboa, professada no Instituto Superior de Ciências 

Sociais e Políticas 

b) A segunda apresentava duas situações distintas: 

- Por um lado a licenciatura em Relações Públicas e Publicidade do Instituto das Novas 

Profissões, por outro,  

- Os então muito recentes bacharelato e licenciatura em Relações Públicas e Publicidade 

do Instituto Superior das Ciências de Informação e da Empresa. 

Um pequeno detalhe em relação aos cursos: 

Licenciaturas em comunicação social 

- Na Universidade Nova de Lisboa: 

A licenciatura em C.S. era fundamentada nas Ciências Sociais e Humanas, possuindo um 

tronco comum de 2 anos, a partir do qual se desenvolviam as várias especializações ao 

longo de mais 2 anos. Uma destas especializações era precisamente a das R.P.  

- No ISCSP da Universidade Técnica de Lisboa: 

A licenciatura em C.S. era composta também por um tronco comum de 2 anos com uma 

forte componente de cadeiras das Ciências Sociais e Humanas. 

Algumas cadeiras persistiam comuns às várias áreas nos 2 anos de especialização (3º e 4º). 

Uma delas era a cadeira de Técnicas de Marketing e Relações Públicas. 

Nos 3º e 4º anos, os de especialização, de entre as 3 áreas de opção, os alunos podiam 

escolher pela de R.P., Publicidade e Marketing 

Licenciaturas e Bacharelato em Relações Públicas e Publicidade   

        - O Instituto das Novas Profissões:  

Há que dar uma palavra particular ao INP, o Instituto de Novas Profissões – o atual 

Instituto Superior de Novas Profissões. Criado em 1964, foi o primeiro no país a oferecer 

um curso de Relações Públicas, então ligado ao Turismo.  

Pioneiro na área, só viria a ver reconhecido o seu estatuto de nível Superior 

posteriormente, pelo então Ministro da Educação Nacional a 28 de Junho de 1971. 

No momento desta nossa investigação, em 1987, a licenciatura em R.P. e Publicidade do 

I.N.P, possuía algumas cadeiras teóricas fundamentais à compreensão do relacionamento 

humano -Sociologia, Psicologia Social - e outras relacionadas com o elemento humano nas 

organizações - Gestão de Pessoal, Sociologia das Organizações, etc. O curso tinha uma 

forte componente de especialização na área das RP: possuía 4 cadeiras anuais de R.P. 

distribuídas ao longo do curso. 



- No Instituto Superior das Ciências da Informação e da Empresa: 

O Curso era formado por 2 ciclos. A conclusão do 1º ciclo equivalia à obrigatoriedade do 

cumprimento de 150 unidades de créditos e conferia o grau de Bacharelato. 

O 1º ciclo podia ser completado com o 2º ciclo, situação a que se atribuía o grau de 

Licenciatura. 

Na sua estrutura curricular o Curso de R.P. e Publicidade do ISCIE continha poucas 

cadeiras ligadas às Ciências Sociais e Humanas e várias de carácter técnico e pragmático. 

2.2- A aplicação do processo de Bolonha e as transformações nos sistemas de ensino  

Introdução 

Depois de vermos acima a estrutura do modelo e dos cursos afetos ao modelo de Bolonha, 

cabe agora conhecer o panorama da Comunicação nas Organizações e das R.P. no âmbito 

do ensino superior Português após a sua entrada em vigor, que segue as definições da lei 

Bases do Sistema Educativo de 2005, já anteriormente referidas. 

1- O primeiro aspecto que, de imediato, ressalta é o grande aumento de 

estabelecimentos de ensino e cursos inerentes verificado. 

2- Desse vasto número anunciado fazem parte dois tipos de estabelecimentos de 

ensino, com vocações distintas: Universidades e Institutos Politécnicos 

  Completam um total de 23, independentemente dos distintos cursos e níveis que 

mais à frente analisaremos. São unidades originárias de dois setores, que se verificam não 

muito distintas nas suas estruturas:  

a) Público 

b) Privado e Cooperativas de ensino 

     3 – Dentro desses estabelecimentos, Universidades e Politécnicos, é-nos permitido 

encontrar Licenciaturas e Mestrados, nalguns casos também Doutoramentos – estes apenas 

nas Universidades e Públicas - em convívio direto,  ao longo do País. 

  É de ressaltar o grande aumento e diversificação dos Institutos Politécnicos.  

Tudo isto será objeto da nossa análise seguinte, ainda que sumária, devido à vasta 

proliferação da área, em termos quantitativos, nos últimos anos.   

As Universidades Públicas e o ensino da Comunicação 

A oferta do Ensino Superior Universitário desta área da Comunicação, traduzida neste 

novo desenho e conceito, pode ser encontrada em pleno com a existência de licenciaturas, 

mestrados e doutoramentos nas seguintes Instituições:    

UBI- Universidade da Beira Interior 



UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto -Douro 

UMINHO – Universidade do Minho  

Todas elas apresentam: 

 - uma Licenciatura em Ciências da Comunicação onde privilegiam as actividades de 

comunicação empresarial, como a comunicação interna, a publicidade, as R.P., a 

comunicação estratégica e de crise e também a assessoria na área da comunicação 

institucional;  

 - um Mestrado, com uma designação mais ou menos concreta, mas que prevê uma 

especialização nas R.P. e na comunicação empresarial, defendendo o da UBI mesmo a 

especialização de Comunicação Estratégica: publicidade e R.P.  

- a nível de Doutoramentos o da UBI mantém a sua linha de pesquisa e consequente 

designação em Comunicação Estratégica, enquanto que o da UTAD se lança na Direcção 

de Comunicação Empresarial, ao nível do planeamento, avaliação, decisão e liderança de 

projetos de comunicação empresarial e a UMINHO tenta, com o seu curso, corresponder a 

necessidades locais e encontrar pontes para relações com países de expressão oficial 

portuguesa. 

UTL-ISCSP- O Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica 

de Lisboa não foi integrado no conjunto acima uma vez que não ministra Doutoramento na 

área. Fica-se pela Licenciatura em Ciências da Comunicação e pelo Mestrado em 

Comunicação Social, com a especialização em Comunicação Estratégica que visa dar 

complementaridade à licenciatura. 

UN – A Universidade Nova, por seu lado, ministra cursos nos três Ciclos de Ciências da 

Comunicação na área da Comunicação Organizacional e Institucional, mas limita a sua 

vertente à especialização de Comunicação Estratégica, em todos eles. 

UMADEIRA – A Universidade da Madeira, por sua vez, ministra apenas a Licenciatura 

em  Comunicação, cultura e organizações 

As Universidades Não-Públicas e o ensino da Comunicação 

A par das cinco acima apresentadas temos outras cinco unidades de ensino Universitário 

que ministram a área alvo do nosso presente interesse: 

     INP - Instituto de Novas Profissões 

     ULHT - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

     UFP - Universidade Fernando Pessoa 

     UAL - Universidade Autónoma de Lisboa  



     UCP – Universidade Católica Portuguesa   

No que respeita às Licenciaturas contrapõe-se, de imediato, o carácter aplicado da 

designação das apresentadas pela Universidade Lusófona e pelo INP- estando nessas mais 

explícita a perspetiva das R.P.-, ao caráter generalista das restantes (Ciências da 

Comunicação). Mas todas expressam uma vertente organizacional e institucional da 

Comunicação no seu Programa.  

Relativamente ao Mestrados, verifica-se a generalidade da sua coexistência, à exceção da 

UCP. Ainda assim, o professado na UAL encara vertentes bem distintas dos nossos atuais 

interesses. 

Reduzidos às restantes, resta-nos verificar que, na Universidade Lusófona, os Mestrados 

são perspectivados numa vertente mais global, a nível de Ciências da Comunicação e 

Teoria das Organizações ou então de forma idêntica, de Comunicação Integrada, como no 

INP; na UFP o Mestrado apresenta um ramo de especialização em R.P. 

Mas, como referimos anteriormente, o maior desenvolvimento no Ensino Superior deu-se 

muito mais ao nível do ensino Superior Politécnico. Esse, tanto a nível Público como Não - 

Público veio inundar o meio Académico dos dias de hoje. 

Os Institutos Politécnicos Públicos e o ensino da Comunicação 

Consubstanciam-se em número de oito os Institutos Politécnicos que, atualmente, 

consoante o acordo de Bolonha, conferem o grau de Licenciatura, através de Escolas 

Superiores. São eles: 

ESCS- Instituto Politécnico de Lisboa 

ESSE- Instituto Politécnico de Viseu 

ESE - Instituto Politécnico de Portalegre 

ESEC - Instituto Politécnico de Coimbra 

ESSE - Instituto Politécnico de Faro 

ESECS - Instituto Politécnico de Leiria 

ESECD - Instituto Politécnico da Guarda 

EST- Instituto Politécnico Abrantes 

Trata-se de Licenciaturas com denominadores comuns a nível dos programas na 

apresentação de áreas específicas como R.P, Comunicação Empresarial, Estratégia de 

Comunicação institucional, Comunicação Interna, entre outras especializações e algumas 

particularidades a cada um. 



As designações variam de Ciências da Comunicação a Comunicação Organizacional, com 

especialização em R.P. e Comunicação Empresarial, Comunicação Social, e afins. 

Na ESCS do IPL a Licenciatura em Relações Públicas e Comunicação Empresarial pode 

ainda ser desenvolvida com o Mestrado em Gestão Estratégica das RP, numa vertente 

primordial de investigação dessa área da Comunicação aplicada.  

Os Institutos Politécnicos Não -Públicos e o ensino da Comunicação 

ISCEM – Instituto Superior de Comunicação Empresarial 

ISLA – Instituto Superior de Línguas e Administração 

ISMAI – Instituto Superior da Maia 

ISCAP – Instituto Superior Contabilidade e Administração do Porto 

ISMT – Instituto Superior Miguel Torga 

ISESP – Instituto Superior  de  Espinho 

ISCIA – Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração 

Curiosamente, como aliás não é de estranhar, encontramos nos Institutos Politécnicos Não-

Públicos uma perspectiva mais apelativa na designação dos cursos, em ordem às empresas, 

que se apresenta convergente entre eles de Comunicação Empresarial.  

À  excepção da Licenciatura do ISMAI, que coincide com a maioria das Públicas, com o 

nome de Ciências da Comunicação, todas as outras têm aquele título, ou  então 

Secretariado e Comunicação Empresarial,  o caso da do ISLA. 

Quanto ao seu conteúdo, todas convergem no ensino da Comunicação empresarial e 

institucional, assessoria, relações com a comunidade, técnicas de comunicação 

organizacional, protocolo. Com mais enfase numas áreas ou noutras, todas optam por estas 

e outras igualmente, do foro externo à empresa. 

Em complemento encontra-se ainda aqui uma Pós-graduação de Relações Públicas e 

Organização de Eventos -uma vertente prática da Comunicação-, curso sequente sem 

necessidade de apresentação de dissertação final no ISCAP. 

Os Mestrados também têm lugar no ensino Não-Público nas estruturas do ISCEM e do 

Instituto Miguel Torga, com cursos de Comunicação Empresarial. Pelo que pudémos 

observar, conteúdos que incidem em tendências de Estratégias de Comunicação 

conjunturais, R.P. e Imagem de empresa.  

 

 



2.3 - A pós-graduação e a Investigação no âmbito do Ensino Superior 

Até há poucos anos, o campo científico da  Comunicação não se encontrava delimitado em 

programas de Pós-graduação. Era no âmbito de Mestrados e Doutoramentos em 

Sociologia, Economia, Antropologia, e eventualmente outros, que qualquer problemática 

respeitante à Comunicação era trabalhada.  

Mas a realidade é que também não era exigido o grau de Mestre para a prática da docência 

Universitária e a carreira era desenvolvida com a apresentação de um Doutoramento sem a 

obrigação de grandes prazos para realização, que  apenas carecia de uma inscrição e o 

acompanhamento do nome de um Orientador, sem a existência de um curso base pré-

definido.  

Por vasta que fosse a nossa procura não encontrámos, até agora, com fidelidade da 

informação para podermos apresentar, as primeiras Teses e autores correspondentes,  de 

Doutoramentos em Comunicação Organizacional/Institucional ou Relações Públicas. 

Podemos adiantar que os trabalhos pioneiros em Comunicação, ainda nos finais dos anos 

90, se situam na área do Jornalismo na Universidade Nova e já do Discurso Publicitário no 

ISCTE. Mas é os dados que temos. 

Respeitante a Mestrado, os dados apresentam-se mais fiáveis, mas escassos. Na realidade 

podemos apresentar, com uma certa segurança, um trabalho intitulado Relações Públicas 

em Hotelaria – uma perspetiva da Qualidade, de 1997,  publicado em pelo ISCSP- UTL, 

como pioneiro na área, de que nós próprias fomos autoras. Trata-se de uma dissertação no 

âmbito do Mestrado em Sociologia, pela inexistência de qualquer outra hipótese mais 

dirigida à Comunicação no país, no momento em que decidimos realizar esse objectivo. 

Mas próximo não vislumbramos outro.   

Uma das mais-valias, talvez a maior, que o novo modelo trouxe ao Ensino Superior em 

Portugal com a introdução do modelo de Bolonha, foi, precisamente, a implementação da 

Investigação e a estruturação dos programas de pós-graduação.  

A nova estrutura vem permitir, em alternativa  à realização de um Estágio laboral para 

conclusão do 1º Ciclo,  a concretização de uma pesquisa, mais ou menos profunda, mas 

dentro dos moldes da preparação de uma Dissertação para a conclusão desse ciclo de 

estudos.  

Em teoria, quem pretende aprofundar-se academicamente, e não exercer diretamente uma 

profissão, adquirirá logo aí uma  preparação e aquisição de experiência para a realização da 



tese que fará parte do seu projeto a mais longo prazo, quando terminar o 2º ciclo de 

estudos.  

Na realidade, o que se tem verificado em Portugal, independentemente dos objetivos 

teóricos da filosofia inerente ao processo de Bolonha, e do próprio conceito inerente ao 

projeto - e só daqui podemos extrair e apresentar as nossas observações - a generalidade 

dos estudantes acaba por concluir os dois ciclos sequencialmente, sem interrupção alguma, 

independentemente dos seus objectivos serem a carreira académica ou profissional: 

continuam a observar os dois ciclos como um continuum, à semelhança da tradicional 

licenciatura, mais longa. O atual Mestrado tomou o lugar da antiga Licenciatura, quase a 

100%. 

Em termos bastante positivos ganha a grande produção científica, nomeadamente em 

número de dissertações de Mestrado, que daí resulta.  

Um pequeno apontamento para destacarmos o trabalho da Universidade do Minho 

enquanto Universidade Pública com alguma Produção Científica a nível de teses e 

dissertações15. 

De qualquer modo só tivémos acesso às primeiras publicações de Comunicação 

Organizacional datadas de 2008.  

Também a Universidade Fernando Pessoa, Privada, tem o alvará para ministrar 

Doutoramentos e, desde 2005 detém Doutoramentos em Ciências da Informação, com 

especialidade em Comunicação Empresarial e Relações Públicas a decorrerem. 

Numa breve análise dos vários Doutoramentos em Ciências da Informação que aí se 

encontram a ser realizados, há três linhas de investigação que prevalecem grandemente: 

Especialidade em Marketing e Comunicação Estratégica; Especialidade em Sistemas e 

Tecnologias da Informação e Especialidade em Teoria e História da Comunicação . Quanto 

a nós a incidência nessas áreas é significativa do momento atual e uma tentativa de 

resposta à conjuntura. A investigação em Marketing e Comunicação Estratégica só 

procurará, cada vez mais, alternativas primeiras para a inovação, para o pioneirismo, seja 

em que área for. A luta cada vez é mais aguerrida. O importante é a conquista de um 

espaço e a arma é a Comunicação; em Sistemas de Informação e Tecnologias da 

Informação, são os meios de Comunicar hoje e quem não os sabe utilizar, não sabe 

comunicar. Fica fora do processo;  Teoria e história da Comunicação, demonstra o estádio 

da necessidade de teorização que se sente.16 Como temos defendido, na Comunicação, o 
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processo de busca apresenta-se inverso ao das ciências clássicas: começou-se da prática 

para a teoria – há sempre um momento em que se sente necessidade de sentir os pés bem 

assentes no chão (é preciso encontrar os fundamentos). Vivêmo-lo hoje.      

É também de destacar, e muito, o papel da FCT que concorre no mesmo sentido, na 

implementação de projetos com financiamentos e bolsas, em ordem ao incentivo que 

permitem os resultados positivos que hoje já se podem observar 17. 

2.4 - A nova realidade pós Bolonha 

Fazendo uma pequena análise retrospetiva aos aspetos que consideramos mais 

significativos desde a implantação do processo de Bolonha, encontramos a presente 

realidade: 

• As incrições no ensino superior cresceram 15% entre 2005 e 2009, tendo atingido 

o segmento etário de 20 anos um valor de frequência das várias áreas de estudo de 35%, 

próximo da média europeia 

• O sistema politécnico cresceu e consolidou‐se 

• O número de adultos (maiores de 23 anos) inscritos pela 1ª vez no ensino superior 

cresceu mais de 13 vezes,  

• O número de alunos inscritos em cursos de especialização tecnológica, CETs, 

aumentou cerca de 20 vezes 

• Denotou-se um forte aumento dos doutoramentos realizados e reconhecidos por 

Universidades portuguesas - sendo cerca de 1500 novos doutoramentos por ano, com 51% 

desses doutoramentos realizados por mulheres, uma das percentagens mais elevadas de 

toda a Europa. 

• Um dos pontos centrais do Processo traduziu-se no investimento em Investigação. 

Demonstrou-se claro o reforço da actividade científica, evidenciada por uma crescente 

aproximação entre os sistemas universitário e científico. 

• A Fundação para a Ciência e Tecnologia passou a desenvolver um programa de  

contratação de investigadores doutorados, diretamente ou através de instituições 

universitárias com vista ao apoio das instituições nacionais,  rejuvenescimento dos 

investigadores e possibilidade da sua mobilidade entre instituições nacionais e 

internacionais, com vista à possibilidade de uma maior competividade. Abriu também a 

porta de forma significativa a investigadores estrangeiros, raro anteriormente.   
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Em Março de 2010, são financiadas directamente pela FCT um total de 7.587 bolsas 

de investigação (6.175 bolsas de doutoramento e 1.412 bolsas de pós-doutoramento) 

• O novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), preparado 

pelo Governo e aprovado pela Assembleia da República, veio regular de forma inovadora 

em Portugal os princípios de organização do sistema de ensino superior, a autonomia das 

universidades e dos institutos politécnicos e os princípios de organização e gestão das 

instituições de ensino superior  

• Foi preparada pelo Governo e aprovada pela Assembleia da República a nova Lei 

de Avaliação das Instituições de Ensino Superior consagrando a necessidade de avaliação 

externa e independente de cursos e instituições, e fazendo depender a Acreditação de ciclos 

de estudo conducentes à atribuição de graus académicos de prévia avaliação. Daí surgiu a 

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).  

Fonte: Bolonha em Portugal e a reforma do ensino superior. 201018  
 

3- O Ensino da Comunicação no Brasil a nível superior 

Introdução 

Não é nossa intenção ousar apresentar aqui o complexo sistema de ensino superior 

existente no Brasil. Na realidade a educação superior no Brasil abarca, hoje, um sistema 

complexo e diversificado de instituições públicas e privadas com diferentes tipos de cursos 

e programas, incluindo vários níveis de ensino, desde a graduação até a pósgraduação.19 

Apenas entendemos de referir a lei base da sua criação, a LDBN/96 (Lei de Diretrizes e 

Bases Nacional), que também é regulamentado por legislação complementar – 

Regulamentos e Portarias. 

3.1 -A Comunicação e as RP na Universidade 

A ECA- USP – Escola de Comunicação e Artes da Universidade de S. Paulo, foi a primeira 

escola de Comunicação a criar um curso superior de RP, em 1967- Kunsch20. 

Posteriormente, em 1967, no Recife, a ESURP – Escola Superior de Relações Públicas, 

teve a mesma iniciativa, ao mesmo tempo que, no Rio Grande do SUL, é criado o Curso de 

Comunicação Social da FAMECOS/PUC-RS – Faculdade dos Meios de Comunicação da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que apresenta aos seus alunos a 
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possibilidade de uma especialização de RP no quarto e último ano do Curso, entre várias 

outras. 

Na década de 70, os cursos de Comunicação Social, com várias especializações, incluindo 

a de Relações Públicas, proliferam ao longo do país, distribuídos pelos vários Estados. 

Segundo Kunsch21, actualmente existem centenas de cursos em todo o território nacional, 

concentrados principalmente nas regiões sudeste e sul. 

Tal facto impede-nos uma análise exaustiva, curso a curso, e mesmo Universidade a 

Universidade, ao contrário do que fizemos para Portugal a nível das Licenciaturas em 

Comunicação Social e Relações Públicas. A distinta dimensão dos países torna o fato 

compreensível.  

De qualquer modo, o que para nós aqui se demonstra de maior relevo são as pós-

graduações, os cursos de Mestrado e Doutoramento. A Investigação obtém-se a partir daí e 

o Conhecimento também. É esse o nosso objecto de análise principal no presente trabalho. 

Não queremos, no entanto, deixar de manifestar uma última justiça ao Ensino das Relações 

Públicas e da Comunicação referindo as Directrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Comunicação Social e de Suas Habilitações, aprovadas em 03 de Abril de 2001 com o 

parecer CNE/CES 492/2001, do Conselho Nacional da Educação, homologadas em 4 de 

Julho de 2001, pelo então Ministro da Educação, (Kunsh)22  

Essas directrizes visam basicamente: 

a) Flexibilizar a estrutura dos cursos para responderem às necessidades dos locais 

onde estão a ser ministrados  

b) Estabelecer orientações para atingirem determinado padrão de qualidade 

3.3 - A pós- graduação e a Investigação do âmbito do Ensino Superior 

Nos finais da década de 60, em 1968, com a Reforma Universitária, são implantados os 

cursos de pós-graduação e com eles, a pesquisa científica passa a ter um lugar de destaque 

no meio académico, (Kunsch)23  

Surge a CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 

entidade ligada ao Ministério da Educação. Trata-se de uma entidade que faz avaliação 

permanente dos programas dos cursos, o que vai provocar uma competição saudável em 
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ordem a um aumento da qualidade contínuo dos mesmos. A CAPES apresenta indicadores 

de avaliação anual e trianual dos programas dos cursos24.  

Uma das primeiras Universidades a ser alvo dessa Reforma foi a USP. Na década de 70 ela 

foi a pioneira na criação da pós-graduação em Ciências da Comunicação, tendo 

contemplado tanto as Relações Públicas como a Comunicação Organizacional nas suas 

linhas de pesquisa.25  

Na globalidade encontram-se muito específicas, diversificadas e variadas as Linhas de 

pesquisa no âmbito dos 39 Programas de Pós-Graduação em Comunicação 

reconhecidos e Certificados pela CAPES no Brasil, no âmbito de Universidades 

Públicas e Confessionais Privadas. Eis algumas: 

Jornalismo e Processos Editoriais; Tecnologias da Comunicação e da Informação; 

Análise da Imagem e do Som; Interatividade e Mídias Contemporâneas;  Cultura, 

Cidadania e Tecnologias da Comunicação; Mídias e Processos Audiovisuais; 

Midiatização e Processos Sociais; Mediações e Representações Culturais e Política
26  

No que respeita a Comunicação Organizacional/Institucional e Relações Públicas,  o 

Programa de Mestrado em Ciências da Comunicação da ECA-USP-PPGCOM, foi o 

primeiro da área de Comunicação, criado em 8 de janeiro de 1972.  

Os doutoramentos já aí se faziam anteriormente como formação complementar dos 

docentes, sem uma estrutura definida e formalizada. 

Sem dúvida que a ECA-USP se destaca dentro e fora do Brasil, em termos de Programa e 

de atividade de investigação, situação que temos o privilégio não só de conhecer 

diretamente como de partilhar ativamente, o que nos confere legitimidade para o 

afirmarmos no âmbito de vários outros que também já temos conhecimento directo, não só 

no Brasil, mas ao longo da Península Ibérica. Analisemo-la sumariamente no conjunto das 

várias unidades que apresentam pós-graduação no Brasil, mas façamos uma pequena 

arrumação entre Públicas e não Públicas: 

USP- Universidade de S. Paulo 
Pós-graduação - Mestrado e Doutoramento: Ciências da Comunicação  
Linha de Pesquisa: Políticas e Estratégias de Comunicação  
A USP oferece Pós-doutoramento a nacionais ou estrangeiros   
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26 Fonte: Busca dos Programas dos Cursos on line com base nos títulos em www.capes.gov.br  e  
Compós: Associação Nacional dos Programas de pós-graduação do Brasil: www.compos.org.br 
  



UMESP – Universidade Metodista de S. Paulo 

Pós-graduação - Mestrado e Doutoramento: Comunicação Social 
Linha de Pesquisa: Processos de Comunicação Institucional e Mercadológica 

A UMESP oferece Pós-doutoramento a nacionais ou estrangeiros 
 
UNESP/Bauru-SP – Universidade Estadual Paulista 
Pós-graduação -  Mestrado e Doutoramento - Comunicação 
Linha de pesquisa: Gestão e Políticas da Informação e da Comunicação Midiática  
 
PUC-RS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul  
Pós-graduação - Mestrado e Doutoramento: Comunicação Social    
Linha de Pesquisa: Práticas profissionais e processos sociopolíticos nas mídias e na 
comunicação das organizações 
 
UFSM-Universidade Federal de Santa Maria 
Pós-graduação – Mestrado em Comunicação 
Linha de Pesquisa: Mídia e Estratégias Comunicacionais 
 
USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul 
Pós-graduação – Mestrado em Comunicação 
Linha de Pesquisa: Transformações Comunicacionais e Comunidades  
 
UCB-Universidade Católica de Brasília 
Pós-graduação – Mestrado em Comunicação  
Linha de Pesquisa: Processos Comunicacionais nas Organizações 
 
As Universidades e a Investigação 

Suscitou-nos um pouco de interesse a dicotomia Ensino Público/Não-Público a nível da 

Gestão das Universidades, pelo que recorremos a informadores qualificados27 a fim de 

melhor entender a relação com os estabelecimentos de ensino e o próprio ensino superior.  

Pelo que apurámos, no que toca à religião, não há algum tipo de influência no ensino, a 

nível da Confissão, independentemente de qualquer uma que esteja na origem do 

conhecimento e das estruturas universitárias.   

No Brasil a prática é livre e respeitada, evitando entrar-se na privacidade de cada um. É 

uma opção que em nada interfere com a qualidade ou nível do ensino, tentando mesmo não 

se levantar polémica com o assunto. 

Se há alguma influência, e pelo que nos foi transmitido teremos que aceitar essa realidade, 

ela dá-se mais a nível da relação entre o Público e o Privado. 
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Falamos de pesquisa, falamos de investigação, uma das responsabilidades a nível da pós-

graduação. E no Brasil, segundo apurámos, pelo menos na área da Comunicação 

Organizacional e das Relações Públicas, o Ensino Superior Público, Universitário, dispõe 

de melhor qualidade pelas exigências em pesquisa, precisamente por ser Público. 

As universidades privadas até possuem mais recursos e têm feito investimentos 

principalmente em tecnologias e infraesteruturas. Porém, tradicionalmente, a universidade 

pública ainda é a que mais investe em pesquisa. É o caso da USP e das Federais – 

financiadas pelo governo Federal.  

No entanto, não podemos deixar de destacar algumas não-públicas, como é o caso da PUC 

e da Metodista, ambas ligadas à religião (embora confissões distintas), cujas preocupações 

com a pesquisa têm sido de realçar.  

A verdade é que o MEC- Ministério da Educação - tem exigido e fiscalizado com bastante 

rigor a aplicação de recursos e o reconhecimento das habilitações do corpo docente nos 

cursos das instituições de Ensino Superior Privadas. Em princípio isso irá obrigá-las a 

investir em pesquisa e a elevarem os padrões de qualidade a oferecer, pois até então têm-se 

limitado a beneficiar do apoio concedido pelo Governo Federal para ampliarem o acesso 

ao ensino superior e potenciarem a sua lucratividade. 

A Produção Científica  

Na impossibilidade de uma análise exaustiva à investigação produzida pela totalidade das 

Universidades do país, Públicas e Privadas, tomamos como exemplo uma não-pública que 

se revela das mais significativa nesta missão, a PUC-RS e a pública que se destaca de entre 

todas do meio pela investigação que consegue realizar – a USP. 

Numa muito breve análise à produção científica da PUC-RS dos últimos 15 anos verifica-

se:  

Entre 1997 e 2011 há 39 títulos realizados de Comunicação nas Organizações e Relações 

Públicas;  

Em termos muito genéricos a Comunicação é bastante perspectivada como um Instrumento 

da Gestão;  

Pela análise global dos títulos, entre 1997 e 2002 denota-se uma tendência para a 

observação do impacto das novas tecnologias da comunicação nas organizações; 

Por volta do início da nova década passam a sobressair estudos virados para o 

comportamento discursivo nas organizações;  



A meio de 2000, entre 2004 e 2005, o objecto de análise começa a alargar-se e começam a 

surgir vários estudos a nível do discurso nas organizações e meios virtuais;. 

À medida que se aproxima o final da década, os meios digitais e as novas tecnologias vão 

ganhando espaço enquanto objeto de investigação, ao mesmo tempo que a preocupação 

com a comunicação interna transparece; 

Estudos de RP nas Organizações encontram-se basicamente presentes entre 2000 e 2008. 

As Teses e Dissertações em RP realizadas e catalogadas entre 1997 e 2008 são em número 

de 10 na PUC-RS. 

Na ECA da USP sobressai largamente uma produção científica de RP.  

Entre 1990 e 2008 encontram-se 114 registos de teses e Dissertações dos temas e linhas de 

pesquisa mais variados. Como atrás salientámos, denota-se aqui a prevalência da produção 

da investigação, pelo seu caráter público. 

O que vem realçar são basicamente dois aspetos:  

O primeiro, logo no início dos anos 90, precisamente em 1991, uma tese de doutoramento 

de Maria Stela Thomas, que vem alertar para a falta de adequação dos Programa 

Universitários de ensino de Relações Públicas às necessidades dos Profissionais da época;  

Por outro lado, logo a seguir, em 1992 e 1993, surge uma proliferação considerável de 

trabalhos de pós graduação em Relações Públicas que em muito vieram contribuir para a 

definição do seu campo concetual e também para o papel do profissional e da sua função 

nas empresas. 

A partir daí os trabalhos evoluem para linhas de pesquisa mais amplas, diversificadas e 

relacionais.   

No que respeita à Comunicação Organizacional, a pesquisa já se traduz mais restrita, ainda 

assim com uma produção que ultrapassa a meia centena de obras dentro do mesmo período 

de tempo. 

Interessa destacar que alguns dos temas tratados se revelam transversais às duas áreas de 

investigação - Relações Públicas e Comunicação Organizacional. 

Mas o que, só por si, se evidencia, apenas com uma leitura atenta dos títulos realizados 

numa simples ordem cronológica da sua realização, é a evolução em termos de 

complexidade dos temas e estrutura dos trabalhos apresentados. 

No que respeita à realização, mas também à concepção: em 1993 é-nos apresentado o 

paradigma do estudo da época através de uma simples análise de comunicação interna 

numa empresa; em 1995 a comunicação interna já encontra relação com a cultura da 



empresa; em 1999 a comunicação organizacional vem a ser objecto de um estudo 

comparado, enquanto que, um ano depois, em 2000, vem entrar em linha de conta com 

variáveis que permitem analisar a eficácia da Comunicação e, em 2002, já se vislumbra, 

através das pesquisas, Modelos de Comunicação Interna, Políticas de Comunicação, 

Cultura Organizacional e Estratégias de Comunicação. 

Podemos afirmar que toda esta evolução na pesquisa é muito natural ao longo de quase 

uma década. Sem dúvida. O que nos causa toda esta rendição é o fato de se encontrar uma 

coerência na evolução nos estudos, como que uma linha condutora a programar os 

trabalhos de investigação. Isto a par com vários outros em simultâneo, mas que ainda 

assim, se consegue destacar na pesquisa da Comunicação Organizacional da ECA.28 

NOTA CONCLUSIVA 

Em Portugal em termos de produção Científica, a estruturação trazida pelo processo de 

Bolonha levou a um grande aumento de pesquisa e realização sobretudo de dissertações de 

Mestrado. Também um incentivo aos doutoramentos até por parte do corpo docente ativo 

com os financiamentos que se geraram. 

Mas não podemos deixar de fazer uma observação. 

Essa grande produção científica atual, e que mais se avizinha cada vez mais desordenada 

por falta de coordenação entre os Centros de Investigação de hoje, levará num futuro 

próximo – 20 anos –, à existência de criação de Ciência com resultados conseguidos pela 

pesquisa realizada, mas que não suprirá as necessidades reais da época por falta de 

Planeamento aquando da sua realização, quando se poderia ter uma massa de 

conhecimento considerável que respondesse às necessidades então existentes.  

O papel da FCT tem-se apresentado fundamental enquanto agente financiador, mas não 

seria menos importante a coexistência de um órgão paralelo, ou função interna à mesma, 

que tivesse a missão de analisar e definir as reais necessidades do país em termos de 

investigação, de modo a uma melhor rentabilização dos recursos distribuídos, de acordo 

com essas necessidades, a vocação e objetivos dos Centros de Investigação e projetos 

individuais dos investigadores. 

Sentimos uma necessidade efetiva de um planeamento das necessidades de investigação, 

no caso em Comunicação, com vista à conciliação de interesses numa perspetiva de 

otimização de recursos.   
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 Fonte: Síntese de pesquisa realizada em bibiotecas USP e PUC para realização de pós doutoramento.  



No que respeita ao Brasil não nos pronunciaremos muito sobre uma realidade que ainda 

temos que aprofundar melhor no âmbito duma investigação que temos em curso.  

Verificámos que desde que surgiu a CAPES, a produção científica a nível de pós-

graduação em Comunicação empresarial/institucional e Relações Públicas é muito vasta, 

diversificada e contempla as mais variadas especialidades dessa área. Para além do mais 

encontra-se sistematizada e acessível on line, digitalizada, na Biblioteca virtual Dedalus 

para um fácil acesso e consulta de toda a produção científica realizada, com  informação 

das várias Unidades e Centros de Investigação do país. Se, existe um planeamento à priori 

para a realização da pesquisa é algo que não conseguimos apurar para este trabalho. 

Curioso é o fato do conceito que parece estar a alterar-se no Brasil em termos de pós-

graduação. 

Apesar de não ter aderido ao Tratado de Bolonha, pois sabemos que, apesar de discussões 

nesse sentido, se trata de um acordo que se cinge a países da EU, hoje encontra-se grande 

produção científica no final do Mestrado traduzida em dissertações quando tal não estava 

previsto na estrutura clássica. Para assim concluirmos, vejamos o que nos diz o Reitor da 

Universidade Federal da Bahía, ainda pouco habituado a esta nova realidade:  

Assim, poderemos integrar graduação e mestrado, diferenciando-os do 
doutorado. Mestrado é educação em métodos, conhecimentos e práticas 
enquanto doutorado implica formação em pesquisa e criação.29  
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