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RESUMO 

O papel das Agências Experimentais de Comunicação é dar suporte técnico e pratico aos 

acadêmicos e assim permitir com quem que eles fiquem o mais próximo da realidade do 

mercado de trabalho, junto com um professor-orientado ajudando a descobrir as ferramentas e 

formas de cria a melhor comunicação. De que forma os acadêmicos percebem as agenciais 

experimentais na suas instituições, eles realmente sabem do motivo de sua existência. A 

pesquisa se delimitará apenas na Faculdade Sul Brasil, onde possui a AGE a Agência 

Experimental de Comunicação. Foi entrevistado acadêmicos e profissionais que passaram 

pesaram ou não pela a agencia experimental, a partir de três perguntas abertas surge então as 

opiniões de cada entrevistado, visto que a maioria dos entrevistados tem uma visão positiva, 

ou seja, demonstram que as agências experimentais tem uma importância na jornada do 

acadêmico onde eles podem desenvolver um amplo conhecimento de mundo e poder utilizar 

das diversas formas de cria a comunicação de modo eficaz com aquilo que aprende em sala de 

aula e realizam na pratica durante o estágio nas agências experimentais.  
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema “A importância das agências experimentais no processo de 

aprendizagem dos acadêmicos.” tem como pretendido demonstrar a importância dos espaços 

onde o acadêmico pode pôr em pratica aquilo que vê teoricamente nas salas de aula, tendo 

também a visão pratica de como funciona uma agência publicitária. 

As agências experimentais tem um papel importante no período de desenvolvimento do 

acadêmico em sua jornada de aprendizagem. É nas agências experimentais onde o acadêmico 

irá se deparar com o mercado de trabalho, no qual há suas dificuldades e oportunidades, 

porem o acadêmico poderá contar com a supervisão e o aconselhamento de um professor / 

orientador, no qual está disposto a ajuda-los nesse processo.  

                                                 
1 Acadêmico do curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da Faculdade Sul Brasil – FASUL. 

 
2 Docente da Faculdade Sul Brasil – FASUL – ORIENTADOR 
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A partir desse viés, surge as seguintes questões, qual a importância das agencias 

experimentais na jornada do acadêmico? É percebido a diferença entre os acadêmicos ou 

profissionais que tiveram a oportunidade de frequentar uma agência experimental? O 

principal motivo da pesquisa e saber se os acadêmicos tem o conhecimento sobre a 

importância e se realmente há o interesse por participar de alguma agência experimental.  

A pesquisa teve como base nos autores Jacira Medronha (2006) que comenta sobre as 

agencias experimentais, Romanowski e Wachowicz (2003) falando sobre o processo de 

aprendizagem, Lídia Dalgallo Zarpellon (2006) que cita em seu artigo alguns autores como 

Triviños (1987) e Flick (2004) que apontam sobre o método de pesquisa escolhido, no caso a 

entrevista com questionário aberto. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

As agências experimentais tem como objetivo propor uma realidade próxima a do merco 

de trabalho real, é nas agências experimentais que o acadêmico pode pôr em pratica as 

experiências vistas teoricamente nas salas de aula. Assim diz Jacira Medronha. 

  

O universo de uma agência experimental pode ser caracterizado como um lugar para 

colocar em prática os ensinamentos teóricos apreendidos no decorrer do curso de 

publicidade e, ao mesmo tempo, possibilitar ao aluno um contato mais próximo com 

a realidade do mercado de trabalho. (MEDRONHA, 2006 p. 1) 

 

O processo de aprendizagem na pratica ajuda os acadêmicos a compreender em sua 

totalidade o mercado de trabalho que poderão assumir assim que se formarem pois desde o 

processo de formação já estarão sintetizando a parte teórico com a pratica, assim diz 

Romanowski e Wachowicz (2003, p. 147):  

 
As experiências mais relevantes, realizadas nos programas de aprendizagem, 

direcionam-se para o processo ensino-aprendizagem pretendido que é a inovação das 

atividades de ensino, resultando em uma verdadeira práxis educativa articulada à 

realidade social. Isso cria oportunidades para que a relação teoria e prática aconteça 

nas experiências dos alunos. Julga-se como prioritário, nesta experiência, a busca de 

uma síntese que tenha o sentido da construção da totalidade – ponto de partida e de 

chegada do professor, o que estimula uma compreensão mais reflexiva e crítica da 

realidade.  
 

Foi escolhido o método de análise das transcrições de conteúdo de entrevistas 

semiestruturadas, o qual é mencionado por Flick (2004, p.188). 
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A interpretação de dados é o cerne da pesquisa qualitativa. Bem se percebe a 

necessidade de uma boa interpretação quando se refere a dados qualitativos, estes 

não são meramente pensamentos trazidos pelos pesquisados, é sim uma forma de 

argumentação e transposição das diversas maneiras que se tem sobre um 

determinado assunto. 

 

Foi desenvolvido um questionário padrão e com questões abertas para a delimitação do 

entrevistado porem dando a liberdade de argumentação do mesmo. A aplicação do 

questionário será feia entre acadêmicos, profissionais e docentes de comunicação social, tendo 

eles passada ou não pelas agencias experimentais. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A pesquisa ainda está em processo de construção, portanto será apresentado apenas a 

opinião do autor. Sendo assim, a entrevista seguirá os seguintes procedimentos. 

O procedimento para a exposição dos dados será dividida entre a “categoria de função”, 

ou seja, acadêmicos que nunca frequentaram uma agencia experimental (AN), acadêmicos 

que frequentam (AF), acadêmico que já frequentaram (AJ), tem a possibilidade de entrevistar 

profissionais já formados que não frequentaram (PN) e os que já frequentaram (PJ) e 

Docentes (DC). Após a categorização do entrevistado, ele será identificado por um número, 

para particularizar os entrevistados. Ex. AF3 é o terceiro acadêmico que frequenta a agencia 

experimental; PJ2 é o segundo profissional que já frequentou alguma agencia experimental.3 

De acordo com as perguntas: “1) Qual a importância das agências experimentais na 

jornada do acadêmico? 2) É percebido a diferença entre os acadêmicos ou profissionais que 

teve a oportunidade de frequentar uma agência experimental comente? 3) Qual sua visão 

sobre a agência experimental (especificamente sobre a AGE Fasul)?”. Temos os seguintes 

pontos de vista 

Segundo AF1. 

 

1) As agências experimentais tem uma grande importância no caminhar do 

acadêmico, nesse ambiente ele é conduzido a descobrir das mais variadas formas de 

como poder realizar suas atividades no mercado de trabalho, lá o acadêmico é 

exposto as ferramentas de criação, onde tem a oportunidade de conhecer os 

programas mais de perto. 

2) É notado a diferença no sentido de conhecer os programas e saber utilizá-los no 

seu melhor desempenho, pois com a pratica, ou seja, fazendo a criação de 

                                                 
3 Será feito desta maneira para não expor os entrevistados. 
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campanhas o acadêmicos tem a facilidade de saber o que quer e como desenvolver 

suas criações. 

3) A AGE pode fazer com que nosso conhecimento de mundo seja expandido, 

descobrindo novas formas de fazer comunicação. Para os estagiários que frequentam 

a AGE, eles tem a vantagem de ter um pouco mais de conhecimento do que em sala 

de aula, além de praticar suas técnicas, lá é a primeira porta de oportunidade para um 

estágio ou contratação externa, pois o professor-orientador já conhece o real 

potencial daquele acadêmico, justamente por estarem próximos e conhecer os 

resultados apresentados através de seus serviços concluídos na AGE. 

 

Nas palavras de AF1, é percebido a diferença entre a qualificação dos acadêmicos que 

frequentam as agências experimentais, no sentido em que eles tem um amplo conhecimento 

das ferramentas disponíveis para a criação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi visto que, as agências experimentais tem uma enorme importância na caminhada do 

acadêmico, pois é lá que ele aprenderá a lidar com as situações do dia a dia no mercado de 

trabalho, porém sem ter o medo de errar. 

Deduz-se que: Pode ser visto nos depoimentos dos entrevistados que em sua maioria 

alegam que as agências experimentais são importantes para os acadêmicos, onde tem a 

possibilidade de ter uma ampla gama de conhecimento que os acadêmicos possam adquirir, 

assim fomentando o acadêmico a querer buscar cada vez mais novas técnicas, ferramentas e 

formas de poder comunicar determinadas mensagens. 

Temos como afirmação, que as agencias experimentais promovem um diferencial na 

vida do acadêmico, dando a oportunidade dele se desenvolver profissionalmente, pois o 

acadêmico é exposto a uma certa realidade muito próxima a do mercado de trabalho. 
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