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Resumo 
Este artigo discute a importância do papel da liderança na condução de grupos de 
trabalho e na gestão do projeto de Educomunicação, Ciência e Outros Saberes nas 
escolas envolvidas.  Desta forma avança na discussão sobre o papel da liderança, o 
engajamento de todos os envolvidos, alunos, professores e familiares, assim como 
identifica que os resultados positivos trazem estreita relação com a qualidade do 
trabalho colaborativo e com o exercício da liderança. 

 
Palavras-chave: educomunicação; liderança; comunicação. 

 

Introdução 

O Projeto Educomunicação Ciência e Outros Saberes surgiu de uma parceria 

entre Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a Secretaria de Estado de 

Educação (Seduc).  Uma das principais propostas deste projeto, além de apresentar uma 

nova forma de ensino-aprendizagem, é a de estabelecer um modelo de comunicação 

entre alunos, professores, funcionários e comunidade escolar centrado, principalmente, 

no trabalho colaborativo.  

Sendo assim, o objetivo é adequar as aplicabilidades da comunicação e 

divulgação de conhecimento com a concepção de um ambiente colaborativo e 

participativo para, desta forma, promover trabalhos colaborativos e elaborar produtos 

midiáticos educacionais. O projeto, portanto, tem como meta estimular estudantes e 

professores a experimentar as potencialidades pedagógicas dos recursos tecnológicos 

modernos e técnicas da comunicação na aprendizagem. 

A proposta é que alunos e professores produzam em conjunto conhecimento 

escolar e científico de forma colaborativa. Estas intervenções provocam alterações no 

processo de ensino-aprendizagem, uma vez que, na maioria das vezes, a educação 

acontece de modo verticalizado. Contudo, Para Freire (2016) o ideal é que este processo 
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ocorra “não mais do educador para o educando, não mais do educando do educador, 

mas educador-educando com educando-educador”. (FREIRE, 2016, p.120) 

Segundo Knickerbocker (1961), por meio do exercício da liderança o líder se 

constitui. Para Luck (2012), liderar é uma ação que demanda capacitação, treino e 

possui uma forte capacidade de influência. A autora afirma ainda: é esperado que um 

líder esteja apto a motivar, orientar e coordenar pessoas para trabalhar e aprender em 

conjunto. E acrescenta: 
Pode-se dizer, mediante uma imagem analógica, que liderança 
corresponde não apenas a um processo de inspiração, pela influência de 
um líder, mas expiração, pela atuação motivada de um sujeito que se 
inspira e atua em acordo com essa inspiração. Da combinação entre 
inspiração e expiração ter-se-ia a respiração que constitui condição 
fundamental de vida. (LUCK, 2012, p. 36 e 37) 

 

Apresentação do projeto 

O Projeto de Pesquisa Educomunicação, Ciência e Outros Saberes: um estudo do 

trabalho colaborativo em narrativas transmídias é fruto de uma parceria entre a 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a Secretaria de Estado de Educação 

(Seduc) cuja linha de pesquisa versa sobre o estudo da educação vinculada aos 

processos comunicativos. Como forma de envolver os estudantes e professores do 

Ensino Básico na produção de conteúdo, foi realizado no período de julho de 2015 a 

outubro de 2016, em nove escolas do estado de Mato Grosso, distribuídas em áreas 

rurais e urbanas. 

A equipe do Projeto Educomunicação, constituída por alunos de graduação e 

pós-graduação em Comunicação Social e professores da UFMT, visitava escolas 

previamente selecionadas e executava atividades de integração entre professores, alunos 

e a comunidade escolar. Isso aconteceu, por exemplo, nas Oficinas de Jornalismo, em 

que a equipe do Projeto discutiu com professores e alunos como conduzir uma 

entrevista. Durante o projeto, além das oficinas de jornalismo, foram ministradas 

também oficinas de audiovisual, fotografia, trabalho colaborativo e criatividade. As 

visitas eram realizadas semanalmente e contavam com a presença de pelo menos um 

professor da UFMT e uma equipe de apoio.  

Por meio do projeto, os estudantes das escolas selecionadas eram incentivados a 

utilizar o celular para desenvolver pesquisas na WEB e, ainda, a executar as tarefas 
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propostas pelas oficinas. Segundo a biografia disponível no site oficial do projeto4, sua 

condução surgiu da constatação de que o jovem se encontra totalmente conectado às 

tecnologias digitais e, em razão disso, faz de seu aparelho de celular um “companheiro 

inseparável”. Logo, por intermédio do celular, o jovem pode buscar informações e 

conhecimentos. Contudo, isso somente poderia ser feito plenamente a partir de relação 

de colaboração entre professores e alunos. 

Quanto mais analisamos as relações educador-educandos, na escola, em 
qualquer de seus níveis (ou fora dela), parece que mais nos podemos 
convencer de que estas relações apresentam um caráter especial e 
marcante – o de serem relações fundamentalmente narradoras, 
dissertadoras (FREIRE, 2016, p. 103). 
 

Para o autor, em uma de suas críticas ao modelo verticalizado de ensino,o 

professor age como um narrador e os discentes são apenas seus ouvintes. Freire afirma 

que, desta forma, o educador transforma os alunos em depósitos de conteúdos e estes 

recebem a função de apenas guardá-los, arquivá-los. Esta metodologia recebe do autor o 

nome de concepção bancária da educação. Freire aponta ainda que “não há outro 

caminho senão o da prática de uma pedagogia humanizadora” (2016, p. 100). Isto é, 

para o autor, ao invés de o professor atuar como opressor do estudante, numa postura 

autoritária e vertical, este profissional deve estabelecer com o aluno uma “relação 

dialógica permanente” (FREIRE, 2016, p. 100). E, com o celular o jovem tem a 

possibilidade de expor suas habilidades, produzir e compartilhar suas ideias com seus 

colegas e professores, como proposto pelo projeto: 
Este projeto de Educomunicação, por meio de narrativas transmídias, 
parte de um modelo colaborativo de produção e compartilhamento de 
conteúdo escolar, de saberes populares, de artes e tecnologia. Ao tempo 
em que valoriza a cultura científica, reconhece a importância da 
comunidade e dos saberes populares (PLATAFORMA MAIS 10 
EDUCOMUNICAÇÃO). 
 

O andamento do projeto nas escolas foi realizado de forma a valorizar o 

processo comunicativo, exercitando a prática da cidadania e do protagonismo juvenil, 

como também de valorização do professor e da cultura local. O projeto despertou 

talentos, proporcionou engajamento e pensamento crítico dos alunos. Por meio do 

Projeto Educomunicação, os professores que outrora encontravam dificuldades em 

abordar o conteúdo em sala de forma interativa e atrativa, receberam o suporte 

pedagógico para associar o conhecimento ao interesse dos alunos. Para isso, fez-se 

                                                
4http://www.ufmt.br/mais10educomunicacao/ 
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necessário que o professor estivesse disposto a acrescentar novos instrumentos ao 

processo de ensino-aprendizagem.O Projeto envolveu aproximadamente 300 estudantes 

da rede pública de ensino e promoveu trabalhos colaborativos, suscitou a aproximação 

de professores e alunos nos processos de ensino/aprendizagem e produção de artigos 

científicos na área de comunicação. 

 

O papel da liderança e o trabalho social 

 Não é preciso se aprofundar muito em estudos bibliográficos para concluir que a 

postura de liderança não se restringe apenas a ambientes corporativos, se estendendo, 

também, aos ambientes familiares e de convívio social de um modo geral. Sendo 

assim, para Luck (2012) a liderança é uma característica indispensável para qualquer 

educador, principalmente para os gestores escolares. A autora aponta ainda que muitos 

destes profissionais não possuem habilidades compatíveis com o exercício de 

liderança, e que, se possuem, encontram problemas em sua aplicação no ambiente de 

trabalho. Goffman (1985) afirma que um sujeito representa papéis diferentes em 

variados contextos sociais. Para o autor, “quando o indivíduo está na presença 

imediata de outros, sua atividade terá um caráter promissório” (1985, p. 12). Ou seja, 

segundo Goffman o sujeito que possui algum poder de influência sobre outro sujeito 

tende a desempenhar, desta forma, uma atitude performática. 

 Goffman (1985) acredita que a partir do momento em que um indivíduo se 

apresenta frente a outros, a sua atuação influenciará diretamente a forma com que a 

situação será apresentada. Logo, para o autor, isto pode ocorrer de forma 

extremamente calculada, isto é, o sujeito poderá portar-se de determinada forma 

apenas para transpassar uma impressão que resulte em algo que deseja alcançar. 

Contudo, em alguns momentos o indivíduo poderá agir de forma premeditada sem 

tomar consciência desta conduta.  
Ocasionalmente, expressar-se-á intencional e conscientemente de 
determinada forma, mas, principalmente, porque a tradição de seu grupo 
ou posição social requer este tipo de expressão, e não por causa de 
qualquer resposta particular (que não a de vaga aceitação ou 
aprovação), que provavelmente seja despertada naqueles que foram 
impressionados pela expressão. Outras vezes as tradições de um papel 
pessoal levá-lo-ão a dar uma impressão deliberada de determinada 
espécie, e, contudo é possível que não tenha, nem consciente nem 
inconscientemente, a intenção de criar tal impressão (GOFFMAN, 
1985, p. 15) 
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Isso ocorre porque um líder, independente do lugar onde esteja ou do papel 

social que esteja representando, deve manter sua conduta de liderança, sendo assim, 

deve em todos os aspectos sociais espelhar bons exemplos, ser referência em conselhos, 

opiniões e orientações. É recomendado que um bom líder seja carismático e possua um 

poder de influência natural, além de caráter e autoridade. O líder deverá também saber 

ouvir em essência, compartilhar experiências, empreender e tomar decisões. 

  A respeito disso, Luck (2012) afirma ser necessário salientar que a liderança não 

é uma propriedade natural dos indivíduos, mesmo que alguns demonstram ter destreza 

em exercê-la. Para Maximiano (2000) a liderança ocorre em todas as atividades 

vinculadas a gerencia, desta forma não é uma atividade singular. Já Luck (2012) 

acredita que, a liderança não é um privilégio para poucos, muito menos intrínseca de 

quem ocupa cargos de gerência. Para a autora liderança é   
o processo de influência, realizado no âmbito da gestão de pessoas e de 
processos sociais, no sentido de mobilização de seu talento e esforços, 
orientado por uma visão clara e abrangente da organização em que se 
situa e de objetivos que deva realizar, com a perspectiva da melhoria 
contínua da própria organização, de seus processos e das pessoas 
envolvidas. (LUCK, 2012, p. 35) 
 

  Para Knickerbocker (1961) o líder é entendido pelos seus seguidores como o 

sujeito capaz de solucionar problemas coletivos e, se o líder conseguir atingir este 

objetivo ele será seguido. Desta forma, o autor conclui que o líder emerge como 

resultado da necessidade comum, ou seja, o líder é considerado um meio pelo qual as 

dificuldades são sanadas.  
A própria ação de liderar é, para eles, um meio de satisfazer 
necessidades. [...]A função do líder é organizar as atividades dos 
membros dogrupo em direção à realização de alguma finalidade, através 
do controle de meios para a satisfação de importantes necessidades dos 
membros do grupo. (KNICKERBOCKER, 1961, p. 149) 

Assim sendo, vale salientar que líder e estilo de liderança são conceitos distintos. 

Os autores citados acima esclareceram que o conceito de líder pode ser entendido como 

um sujeito facilitador, gestor, coordenador e motivador das atividades de um grupo. 

Contudo, o estilo de liderança é o conjunto de atitudes que um líder toma com os 

liderados. Deste modo Araújo (2006) salienta que existem três estilos principais de 

liderança, assim intitulados: autocrático, democrático e laissez-faire ou liberal. De 

acordo comChiavenato (2005), no estilo autocrático o líder é centralizador e não 

permite que haja participação do grupo na tomada de decisão. O líder autocrático é 
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restritivo nas críticas e elogios acerca do trabalho de seus colaboradores. Já o líder 

democrático é reconhecido por debater diretrizes e tomar decisões de forma coletiva e, 

principalmente, prestar apoio, dedicar assistência ao grupo e estimular com que seus 

liderados colaborem com a gestão com elogios e críticas. Por fim, o líder laissez-faire 

ou liberal é caracterizado por conceder liberdade total para tomada de decisões 

coletivas, neste estilo o é notada a absoluta falta do líder, que, não avalia e nem 

coordena as ações do grupo (CHIAVENATO, 2005).  

Isto posto, liderar além de alcançar objetivos é também conduzir os indivíduos 

pelo caminho correto, exercendo postura de comunicação, motivação e influência. 

Sendo assim, o estilo ideal para o gerenciamento das escolas integrantes do projeto é o 

democrático, por possuir pontos fortes como comunicação e integração coletiva. Nas 

instituições que participaram do projeto de Educomunicação foi possível perceber a 

importância da liderança democrática. Nestas escolas, sobretudo nas mais produtivas, os 

gestores participavam de modo ativo dos encontros semanais, ajudavam na execução e 

desenvolvimento de atividades e buscavam atuar como membros comuns no grupo, ou 

seja, procuravam aprendizado tanto quanto os alunos. Eram motivadores dos alunos e 

frequentemente disparavam críticas e elogios em relação ao desempenho das ações em 

grupo.  

Conforme o exposto, um líder democrático dialoga saudavelmente com grupos e 

indivíduos, encoraja a participação dos colaboradores e o convívio com a comunidade 

externa.  O líder democrático se preocupa de maneira uniforme com o resultado final e 

com o grupo. Este líder age como moderador das situações, orienta o grupo, coordena e 

colabora para a solução dos problemas. A equipe imersa à liderança democrática 

expressa melhor qualidade do trabalho, satisfação, motivação e senso de 

responsabilidade e comprometimento. Já quando o líder pratica outros estilos de 

liderança, os resultados alcançados junto aos colaboradores são diferentes.  

No estilo autocrático o líder centraliza o poder, ou seja, os liderados não 

possuem liberdade de escolha, o ambiente de trabalho se torna tenso, agressivo e hostil. 

Na liberal, o líder não controla e não interfere nas situações, o que acarreta em 

individualismo na equipe. O estilo de liderança adotado influencia diretamente nos 

ambientes de trabalho, no comportamento dos colaboradores e no resultado das 

atividades, sendo assim, em cada estilo, as ações do líder provocam uma rede de 

comunicação em equipe. Como já dito anteriormente, para que o Projeto 
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Educomunicação alcançasse seus objetivos, o estilo de liderança compatível é o 

democrático, pelo fato de difundir a administração participativa e o compartilhamento 

de responsabilidades, ou seja, todos os colaboradores são co-responsáveis pelos 

resultados obtidos. 

Para Kenski (2008, p. 648) “educação e comunicação são necessidades exigidas 

em todos os campos em que prevalecem as relações humanas e técnicas”. Sousa (2003), 

por sua vez, aponta que a comunicação se caracteriza como uma conexão social que cria 

laços afetivos e, desta forma, torna-se substancial para a sobrevivência humana em 

sociedade.  O autor afirma, também, que a comunicação é então o “o sustentáculo e o 

lubrificante da sociedade e da cultura” (2003, p. 64). Para o autor, a comunicação 

estipula o modo como enxergamos o mundo, como nós nos discernimos e analisamos, 

num sistema ininterrupto.  Assim, a postura comunicativa é indispensável para um bom 

líder, que, desta forma, no caso das escolas, minimiza o isolamento escolar e diminui o 

distanciamento entre a escola e a comunidade. 

Nas escolas, em especial nas as rurais, a espaço escolar é também compreendido 

como um ambiente de convívio comunitário. São realizadas nas instituições festas 

tradicionais, regionais, religiosas, assembléias, ou seja, na escola rural acontecem 

praticamente todos os eventos da comunidade. Com o Projeto Educomunicação as 

histórias e as vivências da comunidade ganharam espaço nas pautas jornalísticas e 

audiovisuais discutidas nas oficinas realizadas semanalmente. Isto é, em uma pesquisa 

entre os próprios alunos, servidores e professores que participavam das oficinas eram 

pontuados assuntos culturais da comunidade e o grupo de alunos ia a campo buscar 

entrevistas com os indivíduos que desempenhavam alguma função importante na 

comunidade como: benzedeiras, rendeiras, professores e cozinheiras.  

No entanto, o convívio entre a escola e a comunidade escolar, às vezes, não 

ocorre de modo harmonioso. Segundo De Carvalho (1989), um ponto forte da literatura 

sobre educação e participação da comunidade escolar é o imenso isolamento do sistema 

público de ensino, em respeito à vida cotidiana da comunidade escolar. Para a autora, o 

isolamento e a ignorância convergem, na maior parte dos casos, de modo direto a um 

conflito aberto, na forma de movimentos coletivos ou, até mesmo, violência contra o 

prédio escolar e os profissionais da educação pública (DE CARVALHO, 1989). 

As autoras Nunes e Soares (2010) também defendem a ideia de que uma das 

observações mais pertinentes da atualidade em relação à escola é sua indiferença em 
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relação à comunidade da qual faz parte. Para as autoras, “[...] os saberes pertinentes a 

cada indivíduo, assim como a realidade social, não devem ser ignorados pelas 

instituições de ensino.” (NUNES e SOARES, 2010, p. 3).  Nesta perspectiva, De 

Carvalho (1989) aponta que a comunidade não deseja ser vista apenas como mão de 

obra gratuita e cumprir tarefas pré-estabelecidas pela escola e se enxerga 

insuficientemente preparada para participar dos estudos dos filhos do modo como a 

escola gostaria. Contudo, sincronicamente, sentem que seus esforços para interferir nas 

decisões internas da escola são tratados como infiltração, invasão e abuso. (DE 

CARVALHO, 1989). Para Cavalcante  
Outro fator que contribui para a falta de interação entre pais e escola é a 
expectativa de que cabe aos pais dos alunos iniciarem o contato e a 
interação com a escola. No entanto, à escola cabe tomar a liderança para 
que a colaboração possa se estabelecer. Isso pelas seguintes razões: 
Primeiro, porque desenvolvendo a colaboração com os pais, a escola 
estará mais capacitada em sua missão e trabalho frente a seus alunos. A 
segunda razão, é que a falta de recursos econômicos, analfabetismo ou 
semi-analfabetismo, e outros fatores limitantes, tendem a inibir muitos 
pais de tomarem a iniciativa de se envolverem na vida escolar de seus 
filhos. Finalmente, porque a escola, como instituição que historicamente 
tem sido usada para preservar as diferenças sociais, deve ser a 
responsável por destruir as barreiras que ela mesma construiu e que 
servem para impedir a participação mais efetiva dos pais. (1998, p.155) 
 

O Projeto Educomunicação é constituído por três eixos: Vida e Natureza, 

História e Comunidade e Arte e Tecnologia. Cada um destes eixos representa janelas de 

possibilidades interativas entre a escolas e a comunidade. Isto é, no eixo Vida e 

Natureza, que engloba as matérias de biologia, química, física, educação ambiental, 

sociologia, antropologia, filosofia, matemática e português, além de natureza, espaços 

do entorno da comunidade, pessoas que formam a comunidade, os alunos entrevistaram 

raizeiros, pequenos agricultores da região e, também, os professores das respectivas 

disciplinas. Já na parte de História e Comunidade, que inclui as matérias de história, 

geografia, economia, matemática e português, os saberes populares, as histórias de vida 

e das comunidades, os estudantes visitaram os membros mais idosos para ouvir suas 

experiências e tiveram a oportunidade de pesquisar e compreender a comunidade de 

uma maneira geral.  

Contudo, o eixo que marcou o Projeto Educomunicação foi o de Arte e 

Tecnologia que integra as disciplinas de arte, português, literatura, matemática, 

inovação, empreendedorismo e os novos conhecimentos decorrentes do avanço 

tecnológico. Isto porque, foi realizado em todas as escolas vinculadas ao Projeto eventos 
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de integração dos talentos da escola com os talentos das localidades. Sendo assim, 

houve apresentações musicais e teatrais realizadas pelos alunos e pela comunidade 

escolar. Foram montados também singelos stands com pinturas, rendas, desenhos a 

lápis, reciclagens e o mais variado tipo de expressão cultural e artística da região. Isto só 

foi possível por conta universalização das informações e da habilidade comunicacional 

dos gestores das escolas na realização do evento. 

Segundo Vigneron (2007), processos comunicacionais são conjuntos de métodos 

referentes à informação, compreensão e reflexão. Para o autor, estes processos permitem 

que ocorram alterações no relacionamento entre os sujeitos de uma organização. Assim, 

Kunsch (2003) afirma que um procedimento comunicacional interno, que esteja 

relacionado com uma estrutura social mais abrangente, possibilita que haja não somente 

linearidade, mas, facilita também o surgimento de técnicas de progresso organizacional. 

Deste modo, para Baccega (2002), o sujeito que emite uma mensagem é 

chamado enunciador, logo ele tem a finalidade de formular um discurso de 

comunicação. Contudo, segundo a autora, ele é simultaneamente enunciador e 

enunciatário, já que propaga em seu discurso a essência que caracteriza a realidade na 

qual este sujeito foi construído, isto é, carrega seus estereótipos e valores.  Segundo a 

mesma autora, do lado avesso estão os indivíduos do pólo “recepção”. Todavia, tais 

sujeitos, não devem ser vistos apenas como um recipiente lido como depósito de 

informações. Esses sujeitos são enuncitários da própria realidade. A autora elucida 

ainda que estes sujeitos, após receberem um discurso de comunicação, interpretam a 

mensagem de acordo com sua visão de mundo.  Apenas há comunicação entre estes 

sujeitos se um compreende a essência enunciatária do outro. Assim, “um ato 

comunicacional só é eficazmente desenvolvido quando o emissor obtém o envolvimento 

do receptor” (SOUSA, 2003, P. 31). 

Diante disso, podemos observar a importância do trabalho social, principalmente 

para as escolas mais isoladas geograficamente. Os processos comunicacionais adotados 

pelos líderes destas escolas podem contribuir tanto para a aproximação quanto para o 

distanciamento da comunidade escolar. Para Roble (2008) a escola exerce um papel de 

referência na comunidade em que está inserida. Segundo o autor, a comunidade tem 

uma ligação sólida com suas escolas, uma vez que, estas cooperam com a formação da 

identidade do indivíduo. (ROBLE, 2008). Assim, a comunicação pode ser entendida 

como ferramenta de relações de convívio entre a população e a escola. “Educação e 
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Comunicação são ciências próximas nas concepções – comunicar sujeitos com sujeitos 

– e, de maneira contraditória, apesar de coexistirem nas sociedades contemporâneas são 

distantes quando associadas e pensadas no espaço escolar.” (NUNES e SOARES, 2010, 

p. 2) 

A comunicação tem capacidade de derrubar as barreiras existentes entre a 

comunidade e a escola. Para isso, a figura do gestor e sua habilidade comunicacional 

contribuem fortemente.  Conforme Roble (2008, p. 60) “a direção escolar é um ponto-

chave de todo o processo administrativo da escola e da relação entre essa instituição e a 

comunidade.” O autor afirma também que  
“a direção, como autoridade maior da escola, tem funções fundamentais 
em todo o andamento da rotina escolar e, no que tange à relação da 
escola com a comunidade, o papel do diretor será fundamental para 
estabelecer as bases dessa cooperação. O diretor que se limitar a 
funções técnicas e burocráticas ficará certamente alheio às 
possibilidades de relacionamento entre a escola e a comunidade. Cabe a 
esse agente estimular as práticas que estreitem os laços entre a escola 
sob sua direção e a comunidade que cerca.” (ROBLE, 2008, p. 60) 
 

Para Vigneron (2007), a comunicação facilita a resolução de problemas e, deste 

modo, os sujeitos conseguem não apenas evitar conflitos, mas também, resolvê-los. Para 

o autor, o envolvimento e cooperação entre os indivíduos devem ser pautados na 

organização, isto é, organogramas objetivos e transparentes, permitindo, desta maneira, 

a interação vertical e horizontal na organização.Contudo, Sousa (2003) afirma que este 

relacionamento depende de numerosos fatores, o principal deles é a “motivação do 

receptor” (SOUSA, 2003, p. 31).  Para o autor, quando não há motivação, a 

comunicação é incapaz de fazer com que o receptor se envolva com a ação 

comunicativa, e deste modo, a comunicação pode não ser eficaz. 

Segundo Moran (2007, p. 165) “a relação comunicação-escola, é uma relação 

difícil e problemática, mas absolutamente necessária para o enriquecimento de ambas, 

numa nova perspectiva pedagógica, mais rica e dinâmica.”Em suma, a comunhão entre 

a comunidade escolar e a escola é essencial para garantir à eficácia do aprendizado, 

como também, a harmonia social. Sendo assim, podemos constatar que a comunicação 

debilita as barreiras existentes entre a escola e a comunidade.  
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Engajamento e Trabalho Colaborativo 
 

O envolvimento com as atividades realizadas nas instituições está totalmente 

relacionado ao trabalho dos gestores escolares e sua habilidade em liderar equipes. 

Logo, a capacidade motivacional destes gestores influencia diretamente o resultado 

final, pois, através do estímulo, alunos, professores e a comunidade escolar de uma 

maneira geral somam forças para o cumprimento dos objetivos alvitrados. Segundo 

Bergamini (1994, p. 105) “o papel do líder, conforme o enfoque do caminho-objetivo 

caracteriza-se como aquele de agente a quem cabe desbloquear a força motivacional 

contida no interior do seguidor. Sendo assim, “a gestão se constitui em processo de 

mobilização e organização do talento humano para atuar coletivamente na promoção de 

objetivos educacionais. (LUCK, 2012, p. 20) 

De acordo com Maximiano (2000), as habilidades humanas e de liderança são 

fundamentais para o desempenho satisfatório de uma gestão. Para o autor, a habilidade 

humana é essencial para a capacidade de compreensão e articulação de propostas 

coletivas, e, a habilidade de liderança é necessária para o gerenciamento de atividades e 

realização de metas, e ações que envolvem a equipe, como: treinamento e orientação. 

Por estas características, Bergamini considera que a “liderança esteja ligada a um 

fenômeno grupal” (1994, p. 103). Neste contexto,  
A liderança na escola é uma característica inerente à gestão escolar pela 
qual o gestor mobiliza, orienta e coordena o trabalho de pessoas para 
aplicarem o melhor de si na realização de ações de caráter sociocultural 
voltadas para a contínua melhoria da qualidade do ensino e da 
aprendizagem, ela se assenta sobre uma atitude proativa e pelo 
entusiasmo e elevadas expectativas do gestor em sua capacidade de 
influenciar essa atuação e seus resultados (LUCK, 2012, p 20). 
 

Para Freire (2016) um líder deve refletir e expressar os desejos dos indivíduos da 

comunidade que representa. Sendo assim, a não aplicação da gestão de liderança 

prejudica o cumprimento dos objetivos propostos. Isto porque, o líder deve possuir uma 

relação horizontal e direta com seus colaboradores e sempre estar conectado a equipe, 

principalmente para ações motivacionais. Contudo, se o comportamento do líder for 

ausente e inseguro o prejuízo para a equipe e para a qualidade do trabalho é irreparável, 

que passa a apresentar falta de comprometimento nas funções desempenhadas, 

distanciamento, desrespeito e insatisfação profissional. Os responsáveis pelo projeto 

Educomunicação, além de oficinas específicas de educomunicação, entendem a 

necessidade de incluir a formação de lideranças no escopo das oficinas de trabalho 
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colaborativo. Por outro lado, profissionais da educação motivados estimulam o 

engajamento dos alunos nos objetivos da escola e os resultados alcançados são sempre 

satisfatórios. Contudo, esta perspectiva de liderança está relacionada à concentração do 

talento humano em causas sociais para satisfazer desejos, transcender e arriscar-se. 

(LUCK, 2012, p.36) 

Em vista disso, faz-se necessário que as atividades do projeto na unidade escolar 

sejam colaborativas e que provoquem o relacionamento interpessoal propositivo no 

ambiente escolar. Ou seja, o projeto propõe atividades em comunhão com os 

professores e incentiva que estes profissionais produzam vídeos, fotografias, histórias e 

que fomentem também a fagulha de criatividade nos alunos. Com base no conteúdo 

programático desenvolvido pelos professores, a equipe do projeto propõe pautas 

jornalísticas e audiovisuais aos alunos, desta forma os discentes exercitam o conteúdo 

aprendido em sala de aula.  

Sendo assim, os resultados obtidos pelo Projeto Educomunicação estão 

diretamente relacionados com o envolvimento de professores e gestores, Para 

Bergamini (1994, p.110), líderes devem cultivar uma “grande sensibilidade com relação 

aos desejos e necessidades dos seguidores”. Para Freire 2016), o convívio harmonioso 

entre educador e educandos é essencial, uma vez que eles são os agentes fundamentais 

na construção do conhecimento.  

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, 
enquanto educa, é educado em diálogo com o educando que, ao ser 
educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo 
em que crescem juntos e em queos “argumentos de autoridade” já não 
valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, autoridade, se necessita de 
estar sendo com as liberdades e não contra elas. (FREIRE, 2016, p.120) 
 

 Conforme o exposto, é possível verificar a importância do papel do líder na 

gestão da unidade escolar. As escolas aonde foram encontrados engajamento e 

comprometimento tinham como característica comum o estilo de liderança democrático. 

Este envolvimento de educadores e educandos nas atividades do projeto estão 

diretamente relacionados ao estilo de liderança. Por meio da habilidade comunicacional 

dos gestores das escolas, foi possível envolver os jovens estudantes na produção de 

conteúdo e promover a aproximação de professores, pais, alunos e comunidade do 

entorno. 
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