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Introdução

Programas que utilizam atividades de comunicação social 

com vistas à capacitação para o exercício da liderança têm sido 

implementados, há décadas, na esfera das empresas privadas, 

mas também vêm ganhando espaço cada vez maior em progra-

mas de educação não formal e informal no âmbito do terceiro 

setor e em ambientes escolares e universitários de aprendizagem.

No Brasil, também ganham espaço programas de desenvol-

vimento da aprendizagem por meio de redes colaborativas que 

renovam, continuamente, a configuração dos processos de co-

nhecimento e a própria compreensão sobre o papel das escolas 

enquanto organizações sociais e a maneira como elas orientam e, 

ao mesmo tempo, são influenciadas por esses processos.
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Nesse contexto, o exercício da liderança pode ser entendido 

um componente-chave para o desenvolvimento dessas redes 

de aprendizagem e um catalisador para o surgimento de novas 

dinâmicas de aprendizagem que podem melhorar a capacidade 

dos grupos e dos indivíduos para transformar suas comunidades 

por meio de sua participação coletiva e representativa.

Experiências que conduzimos a esse respeito envolvendo es-

tudantes e professores de ensino básico e a comunidade univer-

sitária apontam que as tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) constituem uma ferramenta essencial para potencializar 

essas transformações sociais, favorecendo a troca de conheci-

mentos e a interação simbólica entre esses diferentes grupos.

Nesse contexto, a promoção e a difusão colaborativa de diá-

logos entre estudantes e profissionais de diferentes áreas fora 

do universo escolar também mostrou um efeito significativo 

na melhoria dos processos de aprendizagem, inspirando uma 

participação mais ativa dos colegas em questões propostas para 

debates e na contextualização dos resultados obtidos com a edu-

cação formal.

Esse texto procura abordar o assunto a partir de suas di-

mensões sociais e comunicacionais, com o intuito de discutir 

questões relacionadas ao papel dessas redes de aprendizagem 

na capacitação de lideranças em comunidades de estudantes, vi-

sando o seu empoderamento sobre tecnologias de informação e 

comunicação e o desenvolvimento de novas formas de expressão 

no ambiente escolar.

A discussão é baseada em duas experiências conduzidas pelos 

autores por meio do Instituto de Estudos Avançados (IEA), da 

Universidade de São Paulo (USP), em seu polo na cidade de São 

Carlos (SP), em conjunto com as comunidades de duas escolas 

públicas estaduais nesse município, projeto que vem contan-

do com apoio de órgãos governamentais e agências de fomento 

desde 2007.
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Para isso, foi organizado um roteiro de trabalho que combinou 

atividades virtuais e presenciais no âmbito de uma rede colabo-

rativa voltada ao desenvolvimento de novas formas de aprendi-

zagem. O elemento comum entre esses dois tipos de atividades 

foi justamente o uso da dinâmica de rede para a promoção de 

conexões entre as pessoas e seus saberes para além dos limites do 

currículo formal.

Nosso objetivo com esse trabalho é discutir como a capaci-

tação para o exercício da liderança pode se beneficiar dessas di-

nâmicas colaborativas que combinam práticas de aprendizagem 

formal e informal, promovendo debates, entrevistas, palestras 

interativas, difusão de informação, intercâmbio de conhecimen-

to, produção de conteúdo multimídia e atividades baseadas em 

projetos.

Um objetivo principal, nesse sentido, é entender como esses 

recursos podem impactar o processo de ensino/aprendizagem 

em escolas públicas no contexto brasileiro, contribuindo para 

a compreensão de como o conhecimento é colaborativamente 

construído nessas organizações, considerando, de modo mais 

específico, os modos como a produção e a difusão de narrativas, 

em canais presenciais e virtuais, podem influenciar a percepção 

dos estudantes sobre seu protagonismo e liderança no processo 

educacional.

Os resultados dessa experiência indicam que esse tipo de 

rede de aprendizagem pode influenciar os processos escolares 

de várias formas, combinando trajetos de aprendizagem formal 

e informal, reforçando vínculos de participação entre os alunos e 

promovendo seu envolvimento direto e dinâmico nas atividades 

colaborativas.

Percebe-se, também, que o papel dos alunos e seu nível de 

atividade tendem a variar conforme aspectos relacionados com 

o tipo de conteúdo educacional que é produzido e consumido no 

âmbito da rede, o método utilizado para sua produção e difusão, 
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bem como as plataformas adotadas para suportar as comuni-

cações que permeiam as trocas de conhecimento ao longo do 

processo.

Liderança e desenvolvimento de capacidades

O conhecimento cristalizado em torno de teorias que tratam 

do desenvolvimento de lideranças e suas aplicações tem sido 

baseado, principalmente, na experiência de organizações cor-

porativas do mundo ocidental, situação que provoca discussões 

sobre sua efetiva aplicabilidade em outros contextos sociais e em 

diferentes setores de atuação, o que inclui o âmbito das organi-

zações escolares e educacionais.

Teorias tradicionais de liderança são, geralmente, focadas em 

características que se pode atribuir à figura do líder, tais como 

seu comportamento, sua capacidade de adaptar-se a diferen-

tes situações (teoria situacional ou de contingência) e seu papel 

como catalisador ou agente de mudança, ou seja, um atributo de 

liderança transformacional (Doyle; Smith, 2001). 

Essas teorias têm sido interpretadas como sendo centradas 

no indivíduo, enquanto modelos teóricos e conceituais emer-

gentes procuram caracterizar o fenômeno da liderança como um 

processo relacional, mais fortemente moldado por fatores como 

o ambiente e a relação interpessoal mantida entre líderes e se-

guidores, enfatizando a centralidade assumida pelo grupo e sua 

capacidade de promover inclusão (Nemerowicz; Rosi, 1997).

O debate sobre se os indivíduos são líderes inatos ou podem 

adquirir a capacidade de serem líderes também tem estimulado 

esforços para o desenvolvimento de métodos de aprendizagem 

que se utilizam dessa relação. O desenvolvimento da capaci-

dade de liderança baseia-se, nesse sentido, na construção e na 

retenção de dois tipos de habilidades, que podem ser classifi-
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cadas como hard ou soft. O primeiro grupo engloba habilidades 

tipicamente gerenciais, incluindo as de comunicação e gerencia-

mento de projetos. As habilidades soft referem-se à capacidade 

de adaptar-se perante mudanças de atitude e de comportamento 

e incluem aspectos mais sutis, como a autoconsciência e a ética 

nas relações.

Programas que se voltam à capacitação para o exercício da 

liderança geralmente adotam uma abordagem mista dessas ha-

bilidades hard e soft, visando seu desenvolvimento em três dife-

rentes níveis: individual, organizacional e social. Nesse sentido, 

a liderança pode ser vista como um “conceito orientado para a 

ação”, que “engloba os atributos pessoais ou de grupo, as dispo-

sições estruturais organizacionais, cargos, funções, responsabi-

lidades, conhecimentos, habilidades, ações e atitudes” (Nações 

Unidas, 2003, p.8).

Numa perspectiva ampla, alinhada ao que se chama de lide-

rança informal, o exercício prático dessa condição permeia os 

mais diversos aspectos da vida cotidiana, incluindo as relações 

espontâneas mantidas na família, entre amigos, colegas e outros 

segmentos sociais dentre os quais somos continuamente envol-

vidos em ações e decisões afetadas pela dinâmica das relações de 

liderança dentro dos grupos e em sua relação com outros grupos.

Por vezes, os papéis de líder ou de seguidor são fáceis de se 

discernir. Com frequência, porém, essa imagem pode parecer 

desfocada, e as fronteiras entre esses dois papéis se cruzam, per-

meando-se mutuamente, situação que constitui um indicativo 

do caráter dinâmico e complexo dos atributos de liderança, cujas 

funções e responsabilidades podem alternar-se em uma teia de 

relações que se remodelam continuamente em função de uma 

série de interações, influenciadas não apenas pela relação direta 

mantida entre líder/seguidor, mas também pelo ambiente em 

que ela é exercida (Ospina; Schall, 2011).
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Para ser eficaz, o desenvolvimento da liderança deve cons-

tituir-se como uma experiência de aprendizagem incremen-

tal que combina aquisição de conhecimento e habilidades com 

sua implementação em atividades práticas, mesclando, assim, 

componentes teóricos e experimentais. A ideia de “aprender 

fazendo” enfatiza essa dimensão, ao mesmo tempo que oferece a 

oportunidade de se refletir sobre a aplicação dos conhecimentos 

adquiridos em situações concretas.

Dessa forma, como prática essencialmente social e que re-

flete a interação entre líder, seguidor e ambiente, esse desen-

volvimento deve ser orientado de modo a reforçar a cultura de 

liderança como uma ação inclusiva, participativa e capacitadora. 

Em nível societal, isso pode refletir-se, por exemplo, como uma 

forma de “cidadania ativa”, isto é, a capacidade de indivíduos e 

grupos se envolverem, participarem e influenciarem nos proces-

sos de decisão (Ospina; Schall, 2001).

Nesse sentido, o desenvolvimento de lideranças por meio da 

introdução de noções e práticas de boa governança e intercâm-

bio de conhecimentos entre indivíduos numa faixa etária mais 

precoce, como a do público de ensino médio, dentro do sistema 

escolar brasileiro, pode constituir uma estratégia eficaz para a 

consolidação de uma sociedade civil ativa e funcional (Preece; 

Mosweunyane, 2004).

Tal processo exige que os grupos envolvidos se unam em 

torno de um valor compartilhado ou comum. E um dos papéis 

do líder é o de imaginar, articular e conduzir essa visão, moti-

vando e elevando a própria identidade do grupo ao longo desse 

processo.

Mas se, por um lado, programas de treinamento podem 

equipar os alunos com algumas dessas habilidades, é possível 

constatar também a ocorrência espontânea de “formas não con-

vencionais de liderança”, em que pessoas “comuns” se engajam 

junto a suas comunidades em iniciativas bem-sucedidas de li-
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derança com base na experimentação, experiência e sabedoria 

do grupo, fazendo que a cidadania ativa e a participação cívica 

constituam instrumentos de promoção de atitudes de responsa-

bilidade coletiva.

Iniciativas de relacionamento entre universidade 
e escolas públicas

Essas reflexões que associam a capacitação para liderança a 

processos informais de aprendizagem no contexto escolar emer-

giram no contexto de iniciativas de pesquisa e extensão mantidas 

pelos autores e suas equipes de colaboradores no Instituto de 

Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo (USP), 

por meio de seu polo instalado no município de São Carlos.

Desde o ano de 2000, essa unidade da USP mantém esforços 

para apoiar o ensino de Ciências e de Língua Portuguesa em 

escolas públicas locais, ligadas à rede estadual de ensino de São 

Carlos, município com 221 mil habitantes, segundo dados do 

IBGE de 2010, localizado na região central do interior do estado 

de São Paulo. A cidade é internacionalmente conhecida por ser 

um importante centro de ciência, tecnologia e inovação – desfru-

tando do maior índice de doutores por habitante do país (aproxi-

madamente um doutor para cada 130 habitantes, segundo dados 

divulgados pelo governo local), e, paradoxalmente, mantendo 

níveis medianos de desenvolvimento da educação básica.

Para apoiar programas de ensino básico nesse contexto, o 

IEA-USP realiza atividades por meio do oferecimento de aulas 

extras, bolsas de estudo, equipamentos para laboratórios de 

Ciências nas escolas e organização de eventos educacionais, 

conforme descrito por Belda e Mascarenhas (2010). Desdo-

bramentos desses programas conduziram à criação da Agência 

Multimídia de Educação e Difusão Científica e Tecnológica e 
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também de um Grupo de Trabalho acadêmico multidisciplinar 

com foco na relação entre a universidade e escolas públicas, con-

siderando os desafios educacionais, falhas de gestão e os papéis 

complementares dessas organizações em prol de uma educação 

pública de qualidade.

As duas experiências relatadas neste texto foram implemen-

tadas pelos autores a partir de 2006, em colaboração com os 

funcionários da universidade e das escolas públicas parceiras, 

ambas de maneira contrastantes e complementares. Foram en-

volvidas quatro escolas de Ensino Médio, localizadas em três 

bairros diferentes. A primeira experiência foi realizada pela 

Agência Multimídia de Educação e Difusão Científica e Tecno-

lógica, com um objetivo de médio e longo prazo: construir uma 

rede de produção colaborativa e difusão de conteúdos educacio-

nais multimídia. A segunda experiência consistiu na promoção 

de uma série de palestras interativas e sessões de debate com 

convidados de diversas áreas, numa dinâmica que incentivou a 

expressão oral e escrita de alunos participantes, além de aquisi-

ção de conhecimento em uma variedade de cenários.

Experiência com uma rede de aprendizagem 
multimídia

A primeira experiência foi desenvolvida por meio de um con-

junto de práticas orientadas por um projeto de pesquisa-ação, 

com foco na promoção de interações sociais e simbólicas entre 

cinco grupos distintos de participantes nas esferas das escolas de 

ensino médio e da universidade (estudantes, professores, estu-

dantes de graduação, estudantes de pós-graduação e professores 

universitários), além de outros profissionais e membros da co-

munidade indiretamente envolvidos. As atividades combinam 

processos de aprendizagem e práticas de produção cooperativa 
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de conteúdos audiovisuais inspiradas em uma abordagem de 

edutretenimento interativo (Skelton, 2001).

Um objetivo imediato foi promover novas formas de apren-

dizagem em rede entre esses grupos, criando circunstâncias prá-

ticas para sua colaboração em âmbito presencial e virtual, com 

foco na aprendizagem comunitária e com o uso de tecnologias 

de informação e comunicação por alunos e professores, em uma 

perspectiva hands on e minds on. Outro objetivo de curto prazo, 

fortemente associada ao primeiro, foi construir um ambiente 

virtual de aprendizagem que pudesse atender a necessidades de 

comunicação interativa entre os participantes e no qual o conteú-

do educativo multimídia produzido pelo grupo, e representativo 

dos conhecimentos gerados, pudesse ser amplamente compar-

tilhando. O objetivo geral da iniciativa era, assim, promover a 

capacitação para o exercício de novas formas de liderança edu-

cacional entre os participantes, ampliando suas experiências de 

aprendizagem a fim de transformar positivamente a organização 

escolar.

O modo de articulação desses grupos em uma rede de apren-

dizagem colaborativa foi diretamente inspirado em metodo-

logias de pesquisa ação participativa. Quando aplicados ao 

contexto do ensino e da extensão universitária, esses métodos 

são frequentemente associados ao paradigma epistemológico 

do construtivismo social (Morin, 2004, apud Thiollent, 2011). 

Nesse sentido, as atividades propostas eram realizadas coletiva-

mente e mantidas abertas para diferentes graus de participação 

e envolvimento dos membros da comunidade. Essa abordagem 

inclui a concepção coletiva dos problemas a serem enfrentados, 

das ações a serem feitas e das estratégias de colaboração para a 

realização do projeto e para o intercâmbio dos conhecimentos 

tácitos e explícitos que emergem nesse processo, incluindo os 

atos de comunicação e de produção audiovisual que, nesse caso, 

são considerados também como instrumento de pesquisa.
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O projeto envolveu diretamente um grupo de trinta estudan-

tes de Ensino Médio e oito estudantes de graduação nas áreas 

de Comunicação Social, Ciências da Computação e Educação 

Científica, que receberam bolsas de estudo oferecidas pela uni-

versidade e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-

tífico e Tecnológico (CNPq), a fim de atuar como assistentes e 

criadores de vídeos, com responsabilidades diárias na mediação 

da interação mantida entre os grupos, na produção direta de 

conteúdo multimídia e em sua difusão. Ocasionalmente, um 

número maior de alunos era também diretamente envolvido em 

práticas de gravação de vídeo (fazendo perguntas e dando depoi-

mentos sobre seus conhecimentos prévios sobre um tema, por 

exemplo) ou participando de concursos científicos e culturais 

ou, ainda, agindo como personagens de ficção em enredos de 

vídeo educativos.

A um pequeno número de professores do ensino médio foram 

também oferecidas bolsas de complementação salarial para que 

pudessem atuar regularmente como consultores na prospecção 

de informações, na construção do design instrucional das peças 

produzidas e na revisão de seu conteúdo. Um número maior de 

professores, professores universitários, pesquisadores de pós-gra-

duação e profissionais convidados também foram chamados para 

participação eventual nos vídeos (respondendo perguntas, dando 

entrevistas, demonstrando experiências, explicando conceitos e 

teorias). Também foram promovidas palestras, oficinas e cursos 

de formação continuada para o treinamento de professores e alu-

nos de ensino médio no uso de softwares e dispositivos de produ-

ção audiovisual, além da distribuição de materiais paradidáticos 

de referência para o desenvolvimento de conteúdos educacionais 

multimídia.

No primeiro ano do programa, duas pesquisas diagnósticas 

foram realizadas junto aos alunos das escolas de ensino médio 
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para avaliar seus interesses e hábitos de consumo de conteúdos 

midiáticos educacionais, considerando uma variedade de temas 

e plataformas de comunicação usadas para esse fim. Esses le-

vantamentos, considerados seus limites metodológicos, foram 

tomados como um diagnóstico preliminar para orientar as ati-

vidades de produção de vídeo propostas no projeto. Assim, a 

preferência do aluno por conteúdos de vídeo e multimídia, seus 

hábitos relacionados ao uso de redes sociais e sua familiarida-

de com gêneros de entretenimento forneceram parâmetros im-

portantes para nortear os debates que precederam as tarefas de 

design instrucional e a elaboração das pautas de conteúdo, por 

exemplo.

Para a estruturação das peças de comunicação, foram elabo-

rados padrões de metadados para cinco categorias de conteúdo 

(vídeo, áudio, texto, imagem e animação), que poderiam ser 

combinadas em quarenta diferentes classes de conteúdo a serem 

coletivamente desenvolvidas pelos participantes do programa 

(como videoaula, demonstração, pergunta, resposta, entrevista, 

dica etc.) A produção audiovisual derivada do projeto inclui 

cerca de 380 vídeos, divididos em séries como: “Eu gostaria de 

saber”, “Eu pesquiso”, “Eureka”, “Ser ou não ser”, entre ou-

tros, que receberam mais de 428 mil visualizações na internet.3

De acordo com esse modelo, a comunicação que flui den-

tro da rede não é centralizada e as informações geradas por di-

ferentes grupos podem circular e serem usadas em diferentes 

contextos de aprendizagem, mesclando dimensões presenciais 

e virtuais das práticas de produção de conteúdo multimídia de 

modo contextualizado com os relacionamentos significativos 

mantidos entre os participantes.

 3 Disponível em: <http://cienciaweb.com.br>.
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Experiência com palestras interativas sobre 
liderança

A segunda experiência foi baseada em um curso presencial 

(principalmente sessões de aprendizagem face a face e contex-

tualizadas), que propõe a articulação de um programa de capa-

citação para liderança entre estudantes de ensino médio de uma 

população de baixa renda no município de São Carlos.

A abordagem metodológica proposta introduziu a capacita-

ção para liderança como um recurso de aprendizagem em nível 

individual e grupal, com o objetivo de introduzir habilidades 

hard e soft relacionadas à liderança, de modo a conduzir ações 

transformadoras por meio de uma leitura crítica e analítica do 

conhecimento e de seu processo de construção. As atividades 

em grupo foram direcionadas para melhorar a postura crítica e 

a compreensão, pelos estudantes, de suas interações cotidianas, 

contextualizando-as para a construção de redes e o desenvol-

vimento de atributos de liderança, tais como a autoestima, a 

confiança no grupo, negociação e habilidades de resolução de 

conflitos. Dessa forma, a construção de redes de conhecimento e 

a articulação de comunidades de prática foram propositadamen-

te introduzidas em todas as atividades do curso.

Vinte e dois estudantes foram selecionados (com base no in-

teresse, compromisso, gênero e etnia/raça, de todos os anos ou 

séries escolares de Ensino Médio) e dezenove deles conseguiram 

chegar ao final de doze sessões semanais, realizadas aos sábados, 

em uma escola de Ensino Médio localizada no centro da cidade, 

especialmente escolhida por ser de fácil acesso a todos os gru-

pos. Essa dinâmica aproveitou-se de um programa financiado 

pelo governo do estado de São Paulo para incentivar o uso dos 

espaços escolares aos fins de semana, mantendo a escola aberta 

aos alunos, a suas famílias e à comunidade em geral, incluindo 
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atividades para a prática de esportes, música, dança, bem como 

cursos extraclasse realizados por voluntários.

O curso proposto como parte da experiência aqui relatada foi 

intitulado “Liderança como uma prática diária”, e seu programa 

consistiu de oito sessões temáticas organizadas como palestras 

interativas apresentadas por profissionais convidados de dife-

rentes esferas de atuação, incluindo a proprietária de uma em-

presa de limpeza a seco (que representou o empreendedorismo 

social e de gênero), uma jornalista (que explorou a relação entre 

mídia e a projeção pública de imagens de liderança), um cacique 

indígena (que falou sobre formas coletivas e participativas de 

liderança), entre outros.

Após cada sessão, os alunos participantes avaliaram a expe-

riência respondendo por escrito a três questões, nas quais deve-

riam citar três novos tópicos aprendidos, explicar como ocorreu 

essa aprendizagem e quem contribuiu para essa sua experiência 

de aprendizagem. Os temas das sessões foram selecionados de 

tal forma a refletir a variedade de entendimentos sobre o que 

significa a liderança, sua manifestação e a importância das nar-

rativas e estudos de caso na compreensão dessa dinâmica. Os 

temas dos encontros foram: imagens de liderança na literatura; 

liderança comunitária entre os ribeirinhos analfabetos na flo-

resta amazônica; mídia e imagens de liderança; sexo e liderança: 

mulheres e empreendedorismo social (em duas partes); lideran-

ça de grupo e sua gestão; a arte de liderança: mudança, liderança 

e deficiência; e dimensões da liderança aos olhos da tribo indíge-

na brasileira Xucuru.

A abordagem pedagógica utilizada nesta experiência pressu-

punha aprender sobre liderança como uma prática presente nas 

interações cotidianas e vividas por pessoas de diferentes esferas 

sociais, e não limitada a figuras e personalidades bem conheci-

das. A demonstração de que essas habilidades de transformação 

são acessíveis a pessoas comuns pode fazer que os alunos parti-
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cipantes compreendam suas próprias possibilidades de atuar 

como agentes ativos na transformação de suas realidades indi-

viduais e coletivas, de forma a maximizar sua contribuição e seu 

papel na sociedade, visando sua capacitação para o exercício da 

liderança. Para que isso ocorra, o conhecimento apresentado aos 

alunos participantes, sob a forma de narrativas, precisaria, ainda, 

ser explorado e apropriado através de redes de aprendizagem.

Esse tipo de interação para a aprendizagem foi mantida por 

meio da criação de grupos de trabalho, com cinco ou seis alu-

nos cada, que deveriam articular suas próprias experiências na 

forma de um projeto final que refletisse o conhecimento global e 

as habilidades adquiridas durante o período de quatro meses do 

curso. Para esse fim, os grupos de trabalho atuaram como redes 

de aprendizagem, nas quais o conhecimento adquirido durante 

as sessões de palestras foi debatido, questionado, rearticulado e 

também apoiado até ganhar a forma do projeto do grupo, que 

seria apresentado ao final do curso, tendo como mote o desen-

volvimento da liderança através de redes de aprendizagem.

Embora essas atividades tenham ocorrido, principalmente, 

de modo presencial, com interações face a face, iniciativas de 

comunicação por meios virtuais (com uso da internet, através 

de e-mails, chats e redes sociais) também foram mantidas pelos 

estudantes e professores como forma de reforçar vínculos e am-

plificar o intercâmbio dos conhecimentos tratados. Os projetos 

finais foram produzidos pelos grupos e exibidos em formatos de 

vídeo e apresentação multimídia.

Resultados: capacitando lideranças pela 
interação simbólica

Ao olhar-se para os resultados dessas experiências, é inte-

ressante notar que, enquanto no segundo caso a questão da li-
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derança foi abordada de modo direto através da aplicação do 

conhecimento pessoal dos profissionais convidados, no progra-

ma de produção colaborativa de conteúdos multimídia pelos 

estudantes a questão da liderança surgiu como uma consequên-

cia das interações ocorridas no ambiente híbrido de produção e 

compartilhamento de vídeos através da internet.

Também pode-se considerar, nesse sentido, que uma quan-

tidade considerável de aprendizagem coletiva pode emergir dos 

atos participativos que envolvem a concepção, geração e organi-

zação desses conteúdos educacionais pelos próprios alunos, por 

meio de atividades de elaboração de roteiro, pesquisa e seleção 

de informações, apresentação e mediação de entrevistas, grava-

ção e edição de peças audiovisuais, gerenciamento de acervos de 

conteúdo e bancos de dados, entre outras tarefas.

A responsabilidade de fazê-lo e de divulgar o resultado para 

os membros internos e para público externo às escolas também 

parece reforçar não só aspectos da técnica, mas também as di-

mensões ética e estética desses atos comunicativos, melhorando 

e desenvolvendo talentos, habilidades, capacidades e interesses 

dos estudantes que mantinham-se, até então, inexplorados.

Essas atividades coletivas introduzem novos tipos de práticas 

e articulam diferentes estilos de aprendizagem ao envolverem 

alunos e professores em relacionamentos que extrapolam os li-

mites da sala de aula e do currículo do ensino formal. Isso im-

plica uma forma diferente de olhar não só para o que está sendo 

aprendido, mas também para os problemas de onde, quando e 

com quem os processos de aprendizagem ocorrem.

Por meio dessas experiências, é possível constatar que dife-

rentes interações significativas entre os participantes ocorrem 

tanto em circunstâncias virtuais quanto presenciais, a partir do 

momento em que eles se envolvem com o planejamento, a exe-

cução, a distribuição e a observação do desenrolar das atividades 

relacionadas com a produção de conteúdo educacional e com o 
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intercâmbio de conhecimentos, que podem tanto surgir a partir 

de experiências do dia a dia como resultar de atividades escolares 

formais, com essas duas dimensões alimentando-se mutuamente 

por meio de “entradas” informativas e “saídas” comunicativas.

Nesse modelo combinado de rede de interação, as ativida-

des presenciais incluem reuniões de brainstorming, gravação de 

vídeo, sessões de edição, tarefas de pesquisa em grupo e reali-

zação de entrevistas, por exemplo. As interações virtuais, por 

outro lado, são mantidas principalmente por meio da avaliação, 

da apresentação e da coleta de dados sobre a repercussão do 

conteúdo educacional difundido por meio da rede.

Essas interações presenciais podem melhorar habilidades de 

alunos e professores relacionadas, por exemplo, à comunicação 

(escrever artigos, elaborar briefings e roteiros, falar em público, 

usar e controlar as expressões faciais e do corpo) e à exploração de 

elementos físicos relevantes para a produção de mídia (escolhen-

do o melhor ângulo para fotografar, verificar a intensidade da luz 

e acústica de som em locais fechados e ao ar livre, entre outros).

Da mesma forma, as interações que ocorrem virtualmente 

podem melhorar suas habilidades relacionadas ao uso de tec-

nologias de informação (através da configuração de sistemas de 

gerenciamento de conteúdo, controle de versões de documentos 

e fluxos de trabalho, concepção de ambientes virtuais de apren-

dizagem etc.) e também contribuir para o desenvolvimento de 

sua capacidade pessoal ao lidar com a crítica do público e ou-

tras comunicações típicas de redes sociais (comentar, compar-

tilhar, recomendar links ou denunciar conteúdo impróprio ou 

incorreto).

A abordagem adotada para compreender os efeitos dessas 

redes de aprendizagem e suas interações simbólicas conside-

ra, principalmente, as relações mantidas entre os grupos e as 

comunidades que coexistem dentro e ao redor do universo es-

colar e que podem ser mapeadas como uma série de círculos 
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parcialmente sobrepostos. Esses círculos incluem, com vários 

níveis de cruzamentos, não apenas estudantes e professores, 

mas também suas famílias, colegas e amigos de fora da escola, 

bem como assistentes pedagógicos, funcionários da escola, ven-

dedores, professores visitantes e outras partes interessadas que 

influem, direta ou indiretamente, na organização e gestão do 

processo educativo.

Nessa abordagem, propomos que essas redes colaborativas 

de aprendizagem podem surgir a partir das interações simbóli-

cas mantidas entre esses grupos à medida que eles estabelecem 

relações presenciais e virtuais de diálogo de intercâmbio, com-

partilhando tarefas e trocando conhecimentos para resolver pro-

blemas ou responder a demandas de comunicação que se criam e 

renovam-se em torno das iniciativas propostas em torno de um 

programa de ação.

Os resultados das experiências relatadas nesse texto podem 

ser descritos em termos de como a dinâmica dessas redes con-

tribui para a transformação das práticas de aprendizagem e para 

a introdução de novas condições na configuração das práticas 

educativas nas escolas, de modo a melhorar algumas habilidades 

dos participantes e enriquecer o alcance dos recursos de conheci-

mento a eles acessíveis para além dos limites do currículo formal.

Esse processo leva à criação de novos percursos de aprendiza-

gem com foco na cooperação e fomenta o surgimento de uma li-

derança baseada em interações comunicacionais e educacionais. 

A observação da dinâmica desses grupos no cotidiano escolar 

permite-nos concluir que formas enriquecidas de comunicação 

estão constantemente fluindo através daqueles círculos parcial-

mente sobrepostos e em múltiplas direções, complementando as 

atividades de aprendizagem formal e conduzindo a experiência 

educativa dos alunos para incluir novas dimensões, que extra-

polam aquelas do ensino vertical, hierárquico e centralizado que 

tem por base o currículo oficial, ainda que sem prejuízo deste.
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Observamos também que a construção de relações entre 

diferentes atores em ambientes presenciais e virtuais – e que 

envolve ver os rostos e ouvir as vozes uns dos outros por meio 

de imagens de vídeos educacionais interpessoais, por exemplo – 

também pode ser um fator positivo para a construção de sentido 

identitário nessas redes de trocas simbólicas.

Esse sentido de responsabilidade coletiva e as relações inter-

pessoais mantidas através da rede poderiam, assim, conduzir 

os colaboradores em um processo de capacitação para liderança 

e de desenvolvimento da aprendizagem em diversas dimensões 

de aquisição, tais como cognitiva (explorando diferentes esti-

los de aprendizagem e plataformas), social (promovendo inte-

rações de grupo e de equipe em torno de atividades orientadas a 

projetos) e organizacional (renovando ambientes de aprendiza-

gem, fluxos de trabalho, papéis institucionais e de representação 

do conhecimento).

As organizações e dinâmicas de grupo também podem ser 

vistas como uma estrutura de múltiplas camadas, considerando 

a mobilidade de adesão individual e coletiva de acordo com os 

papéis assumidos em diferentes situações. Por isso, não se pode 

supor que um único membro da rede de aprendizagem perten-

ça definitivamente a um grupo específico, pois a sua posição 

pode variar, em médio prazo, por fatores como a progressão na 

série escolar, posição de seu estágio no programa, nível de com-

promisso e entusiasmo pessoal relacionado com as atividades 

propostas, entre outros. Nesse tipo de associação, pode haver 

grupos compostos por estudantes, professores e pesquisadores 

universitários que seriam originalmente separados em três perfis 

diferentes, mas que, na verdade, se unem em uma determinada 

circunstância ou para cooperar na gravação de uma videoaula ou 

de um documentário, por exemplo, assumindo papéis híbridos e 

tarefas sobrepostas.
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Discussão: comunicação e protagonismo no 
processo de aprendizagem

Devido ao fato de a liderança envolver habilidades soft ou 

conhecimento tácito, bem como alterações de comportamento 

e do sistema de valores, tem sido sugerido que o seu monitora-

mento e avaliação não precisam estar ligados a desfechos e resul-

tados rígidos. A visão da liderança como um processo sugere, 

necessariamente, abordagens nas quais o progresso e a mudança 

possam ser medidos ao longo do tempo ou longitudinalmente. 

“A competência de liderança é medida por critérios de engaja-

mento – quão efetivamente as tarefas de liderança são realizadas. 

Os resultados vêm mais tarde – tarde demais, talvez, para avaliar 

o desempenho” (Nações Unidas, 2006:11, em tradução livre dos 

autores). Portanto, a liderança como um processo social pode ser 

avaliada por meio de um entendimento sobre como as pessoas 

trabalham em conjunto para definir e buscar o seu valor comum 

(Nemerowicz; Rosi, 1997).

Nossa experiência permite dizer que a liderança surge a par-

tir dessas interações combinadas de diversas formas, resultando 

no reforço das ligações da rede por meio da oferta de oportuni-

dades de trabalho cooperativo e das mediações simbólicas que 

ocorrem dentro da rede, à medida que os alunos – e, em menor 

grau, os professores – assumem papéis proeminentes como pro-

tagonistas do processo de compartilhamento de conhecimento e, 

consequentemente, atraem seguidores para suas ações mediadas 

por tecnologias de comunicação e informação. Nesse sentido, os 

indivíduos cujos vídeos e práticas atraem mais espectadores e 

colaboradores voluntários poderiam ser vistos como líderes de 

rede dentro da comunidade de aprendizagem, assumindo posi-

ções a partir das quais podem interferir, em um maior grau, nas 

experiências e processos de aprendizagem.
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No que diz respeito às suas dimensões pedagógicas, uma 

visão preliminar do resultado dessa experiência confirma a exis-

tência de caminhos formais e informais de aprendizagem que 

não são exclusivos nem opostos nas práticas educativas (Colley 

et al., 2002). As decisões sobre temas, problemas, conceitos, 

definições, fatos, explicações, personagens e até mesmo teorias, 

entre outras unidades de conhecimento retratadas nos vídeos 

educacionais, podem ser direta ou indiretamente inspiradas nos 

próprios tópicos curriculares e nas atividades educativas man-

tidas regularmente em sala de aula e nos laboratórios da escola, 

esferas que estão associadas com a aprendizagem formal.

Ao mesmo tempo, há um aspecto fundamental de inovação 

quando a rede introduz novos elementos nesses processos de 

decisão, através do estabelecimento de um contrato de comuni-

cação aberto, flexível e dialógico entre os grupos participantes e 

membros da comunidade escolar, tornando esse processo mais 

próximo de abordagens educacionais informais e não formais. 

Por isso, a tomada de decisão nesse tipo de rede de aprendiza-

gem tende a ser mais negociada, resultando em uma instância de 

aprendizagem horizontal, multilateral e menos estruturada, que 

implica mudança na organização da escola através do surgimen-

to de novas conexões, diretas e cruzadas, dentro ou em paralelo 

aos instrumentos hierárquicos e lineares de gestão escolar.

Essa percepção acerca do perfil híbrido das (in)formalidades 

do processo de aprendizagem pode também apoiar uma análise 

específica sobre como certos aspectos da aprendizagem podem 

variar de acordo com o grau de atividade ou de passividade assu-

mido pelos membros da comunidade. Nesse contexto, os papéis 

dos participantes podem variar de passivo a ativo não apenas em 

consequência de seu próprio perfil pessoal, referindo-se às suas 

características cognitivas, mas também, e até principalmente, 

em função de fatores circunstanciais, como o tipo de conteúdo 
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educacional tratado, o método de difusão adotado e as platafor-

mas de mídia que são utilizadas em apoio à aprendizagem.

Assim, videoaulas, documentários e entrevistas podem ser 

associados com a experiência passiva de assistir a um vídeo, en-

quanto a participação ativa dos membros da rede aparece, com 

mais ênfase, quando do seu envolvimento na formulação de per-

guntas, respostas, declarações, manifestações e outros tipos de 

conteúdo cooperativos gerados durante as oficinas presenciais, 

sessões de gravação e momentos de interação virtual através do 

compartilhamento de vídeos, sua avaliação e comentários.

Os resultados desse estudo reforçam a percepção amplamen-

te aceita de que escolas que buscam mudanças orientadas a seus 

processos educacionais e que adotam procedimentos inovadores 

podem ser consideradas, efetivamente, como “organizações que 

aprendem” (Mulford; Silins, 2003). Os impactos da rede no am-

biente escolar parecem derivar diretamente de sua capacidade 

de atrair o interesse comum entre os membros de diferentes gru-

pos, que reconhecem o ambiente da rede como uma valiosa re-

presentação de suas interações simbólicas para a aprendizagem 

mútua e relações interpessoais. Essas mudanças começam por 

transformar estudantes e outros grupos da comunidade tradi-

cionalmente excluídos da tomada de decisão e do protagonismo 

nas organizações escolares em participantes ativos, uma vez que 

o ato de envolver-se na rede pode ser uma forma de influenciar 

positivamente a qualidade do conhecimento que é comparti-

lhado e também de melhorar a sua própria contribuição pessoal 

através de projeto de práticas orientadas e da autoria de peças de 

comunicação midiática.

Novos tipos de liderança também podem se desdobrar den-

tro dos ambientes escolares quando alunos, professores, funcio-

nários e outros grupos comunitários são estimulados a melhorar 

a sua própria participação na agenda da instituição. Trabalhar 

com vídeos nos quais a imagem de uma pessoa é exposta em 
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contextos educativos também parece reforçar esse apelo simbó-

lico para o autoengajamento em atividades sociais, acadêmicas e 

de gestão relacionadas com a organização escolar, levando a uma 

melhor concepção das dimensões da aprendizagem envolvidas 

nesse processo.

Nesse sentido, o uso de gravação de vídeo face a face pode ser 

um instrumento especialmente eficaz para que se convidem os 

membros da escola a verem as contribuições uns dos outros na 

construção de uma identidade comunitária, preenchendo os es-

paços virtuais para o armazenamento de mídias com expressões 

significativas de engajamento pessoal orientadas ao intercâmbio 

de conhecimento. Essa interação simbólica ajuda a transformar 

a escola e suas extensões no espaço digital em lugares reais e 

virtuais, onde a rede adquire vida e significado social no contex-

to educacional.

O desenvolvimento de liderança entre estudantes, em par-

ticular, deve incluir-se ao mesmo tempo dentro e além das ex-

periências educacionais de sala de aula, através do oferecimento 

de oportunidades para que eles possam demonstrar seus talen-

tos, habilidades e interesses, enquanto continuam a desenvolver 

novas habilidades. Trata-se, ainda, de dar a esses estudantes um 

maior empoderamento sobre a apropriação dos programas a que 

assistem, trazendo algum nível de equilíbrio para a participação 

e a representação da comunidade escolar na condução da agenda 

educacional e nas decisões fundamentais sobre o tipo de ativida-

des que deverão estar aí elencadas.

Continua a ser uma questão em aberto entender até que 

ponto as redes de aprendizagem baseadas em ambientes virtuais 

multimídia podem impactar, positiva ou negativamente, os as-

pectos cognitivos e sociais do processo de aprendizagem, tanto 

em termos de sua dimensão individual quanto organizacional. 

Mas parece haver algum tipo de entendimento consensual sobre 

o seu potencial para fornecer novas oportunidades de acesso à 
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informação, com o uso de tecnologias inovadoras e com a pro-

moção de experiências práticas de aprendizagem colaborativa. 

Principalmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, 

essas novas perspectivas parecem contribuir, para além do nível 

retórico, nos processos de inclusão digital e na promoção da 

cidadania entre populações de baixa renda através do enriqueci-

mento dos serviços prestados pelas escolas públicas.

Com base nesses resultados, podemos concluir que o de-

senvolvimento da liderança no ambiente escolar pode ser fa-

vorecido através de relações e interações alimentadas dentro de 

redes de aprendizagem orientadas para a troca de conhecimento 

e para a promoção da visibilidade simbólica de seus participan-

tes. Nessa condição, e dependendo da qualidade da informação, 

estudantes colaboradores tornam-se protagonistas do processo 

educacional, com o potencial de atrair seguidores e atuar como 

referência entre os membros da rede, criando novos caminhos 

para a liderança.

E quanto mais essas redes venham a ser geradas e mantidas, 

de modo dinâmico, através da colaboração e da participação, mais 

provável será que essas organizações escolares venham a melho-

rar as oportunidades oferecidas para a capacitação de lideranças 

entre seus membros, uma vez que essas plataformas de coopera-

ção fomentam a articulação de estudantes e professores em torno 

de iniciativas de comunicação e intercâmbio de conhecimentos, 

estreitando laços de relacionamento e inspirando uma relação 

efetivamente dialógica no interior das comunidades escolares.
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Esta coletânea apresenta ao leitor 
uma série de refl exões sobre os problemas 
contemporâneos da investigação 
acadêmica na área de Comunicação. 
Coligindo contribuições de 24 autores, 
a iniciativa surgiu a partir um debate 
promovido pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa (PROPe/Unesp), no ano de 2013, 
cujo principal objetivo foi reunir diversos 
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para que pudessem trocar experiências 
em seus respectivos saberes.

Dividida em três eixos articuladores – 
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de sentido”; “Políticas e estratégias da 
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e atual das questões relativas à pesquisa em 
Comunicação e constitui um material de 
referência para todos os interessados no tema.




