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palavras-chave 
 

Agrupamento de escolas; docentes;  liderança partilhada; liderança  
transaccional; liderança transformacional; motivação profissional. 
 

resumo 
 
 

Os conhecimentos e perspectivas dos docentes são essenciais para a 
melhoria das práticas de liderança dos administradores escolares. As melhores 
práticas de liderança serão diferenciadas face a características situacionais da 
escola e características individuais dos professores. Orientado pelas 
proposições da teoria da motivação profissional e pelos modelos de liderança 
transformacional, transaccional e partilhada, este estudo tem por objectivo 
contribuir para o conhecimento da motivação profissional e expectativas de 
liderança dos docentes. O estudo foi conduzido num agrupamento vertical de 
escolas onde se leccionam o pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos de ensino. Adoptou-
se a metodologia quantitativa, tendo-se realizado um inquérito afim de recolher 
informação. As conclusões apontam para algumas diferenças entre os 
docentes dos quatro sectores de ensino nas dimensões de insight, identidade 
e resiliência da motivação profissional. As conclusões apontam ainda para um 
conjunto consistente de comportamentos de liderança que os docentes 
esperam observar nos seus líderes educacionais. 
 



 
 
 
 
 
 
 

  

keywords 
 

Career motivation,  shared leadership, teachers,  transactional leadership, 
transformational leadership. 
 

abstract 
 

The knowledge and the perspectives of teachers are essential for school 
leaders improve leadership practices. Leadership best-practice will vary 
somewhat for schools accordingly with situational and individual characteristics 
of teachers. Guided by the propositions of career motivation theory and 
transformational, transactional and distributed leadership models, this study 
aimed to better understand teachers’ motivations and leadership expectations. 
The study was conducted in a set of public schools comprising four levels of 
teaching, from pre-schol to middle school. A quantitative methodology was 
applied. Data collection was accomplished by utilising questionnaires. 
Conclusions point to some differences among teachers in career motivation in 
the dimensions of insight, identity and resilience. The conclusions also point to 
a consistent set of leadership behaviours that teachers expect from their 
principals. 
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INTRODUÇÃO 
 

O contexto mundial neste início de século caracteriza-se pela complexidade. A 

evolução e expansão acelerada das tecnologias de informação e comunicação, as 

descobertas científicas e médicas e o crescimento populacional caracterizam a actualidade. 

O impacto desta complexidade nas agendas nacionais e internacionais desloca a atenção 

para questões como a competitividade económica, sustentabilidade, identidade na 

globalização e equidade. O papel das instituições públicas, nomeadamente a educação, é 

discutido perante tantos desafios. De acordo com a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), a educação é vista, actualmente, como a chave para 

os problemas sociais e económicos, tendo-se deslocado para o topo das agendas políticas 

(OCDE, 2001). Perante expectativas muito elevadas sobre a provisão educacional dos 

países, os responsáveis pelas escolas têm uma enorme responsabilidade. 

 No contexto da nova economia com complexidades crescentes, verifica-se a 

emergência de novas políticas de recursos humanos por parte dos governos. Face ao 

aumento do nível da educação e exigência de qualidade dos serviços, são necessárias 

estratégias de gestão de recursos humanos capazes de equilibrar a qualidade e eficiência 

dos serviços com “o respeito e promoção da dignidade das pessoas e dos seus direitos, bem 

como a satisfação das suas necessidades”.1 

O exercício eficaz da liderança é largamente aceite como um elemento chave no 

aumento da qualidade de ensino. Em Portugal, realizam-se desde 2000, na Universidade 

de Aveiro, os Simpósios sobre Organização e Gestão Escolar, tendo sido um dos temas em 

debate Liderança e Estratégia nas Organizações Escolares. A criação do National College 

for School Leadership em Londres, no ano 2000, sublinha a importância dada ao papel da 

liderança em contextos educacionais. A nível internacional têm sido desenvolvidos e 

publicados projectos de investigação no âmbito da liderança em contexto educativo, 

designadamente o Projecto LOSLO – Leadership for Organizational Learning and 
                                                 
1

http://www.sgmf.pt/NR/rdonlyres/463DEE4C-BA20-4855-805B-56BAD1672064/677/EstatutodoPessoalDirigente2.pdf 
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Improved Student Outcomes (Mulford & Silins, 2003), na Austrália e Attracting, 

Developing and Retaining Effective Teachers Project, da OCDE (2002), entre outros.  

Paralelamente, discute-se a motivação dos professores. A literatura sugere que a 

liderança exercida pelos administradores educativos influencia a motivação dos docentes e 

a qualidade do ensino na sala de aula (Sergiovanni, 2004, Senge et al, 2003). Por outro 

lado, alguns autores sublinham a importância dos componentes de comportamento 

individual e situacional no estabelecimento de estratégias motivacionais (London, 1993; 

King, 1999). As características pessoais e situacionais condicionam a interpretação dos 

comportamentos de liderança (Jesus, 2000; Seco, 2001).  

O relatório What makes teachers tick (Fry, 2002), publicado pela Voluntary 

Service Overseas, aponta como um dos elementos importantes para a motivação dos 

professores uma liderança que apoie e supervisione a prática docente, ou seja, uma 

liderança que promova boas práticas de gestão de recursos humanos nas escolas. A 

motivação dos professores é um elemento de preocupação para líderes e gestores 

educacionais na medida em que tem um efeito importante na motivação dos alunos. A 

motivação docente é ainda importante para o avanço de reformas educativas: os 

professores motivados tendem a interessar-se mais por reformas educativas e legislação 

progressista e são também os mais motivados que garantem a implementação de medidas 

originárias do estrato político.  

É neste enquadramento global que, na actualidade, se implementa na sociedade 

portuguesa uma reforma educativa, de âmbito pedagógico e administrativo. Parafraseando 

Mulford e Silins (2003), as reformas para as escolas, mesmo quando bem 

conceptualizadas, brilhantemente estruturadas, financeiramente apoiadas ou 

apertadamente auditadas, correm o risco de falhar face a resistências culturais por parte 

dos que as integram.  

Importa, assim, conhecer os intérpretes das propostas reformatórias. Neste sentido, 

propomo-nos, nesta pesquisa, estudar a motivação profissional dos docentes de um 

agrupamento vertical de escolas e conhecer as suas expectativas relativamente ao exercício 

de comportamentos de liderança, pelos elementos do conselho executivo. Os dados obtidos 
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devem constituir-se em elemento de reflexão para a gestão de recursos humanos na escola 

pública. 
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CAPÍTULO 1 
 

 MOTIVAÇÃO E LIDERANÇA EM CONTEXTO EDUCATIVO 
 

Sumário: O presente capítulo apresenta o contexto da pesquisa, perspectivando o 

papel da liderança e da motivação docente na promoção da excelência em educação. 

Discute-se a relação entre os conceitos de motivação e liderança. No sentido de 

proporcionar um entendimento adequado à compreensão do propósito do estudo, informa-

se sobre o enquadramento legal dos agrupamentos de escolas e as competências dos órgãos 

de gestão. No final deste capítulo, apontam-se os objectivos do estudo e a forma como se 

organizou. 

1.1 Contexto da pesquisa 

Actualmente, verifica-se um interesse renovado pela investigação sobre liderança 

nas escolas, na medida em que em que há exigências cada vez maiores sobre a direcção das 

mesmas. Essas exigências prendem-se com responsabilidades externas relativamente aos 

projectos políticos, aos encarregados de educação e outros parceiros sociais e ainda 

responsabilidades internas que implicam um conhecimento aprofundado sobre o que os 

alunos aprendem e como aprendem numa sociedade de informação complexa e com 

mutações muito rápidas.  

A investigação recente sugere que a liderança que se diferencia positivamente tem 

base formal e assenta, simultaneamente, na liderança partilhada (Mulford, 2003). A 

aprendizagem organizacional, ou eficácia colectiva dos docentes é uma variável importante 

entre liderança, prática docente e resultados escolares. As percepções positivas dos alunos 

sobre a prática pedagógica dos professores promovem a participação e o compromisso com 

a escola. 

A reforma educativa a decorrer em Portugal coloca desafios complexos aos 

docentes e aos seus administradores. A reorganização administrativa das escolas em 

agrupamentos, a reformulação da rede escolar, o novo modelo de recrutamento de 
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docentes, o adiamento da idade da reforma e a organização da carga horária representam 

modificações muito sérias na realidade escolar, com consequências profundas no 

funcionamento das escolas e na vida dos docentes. Os programas políticos exigem dos 

administradores escolares o cumprimento de directivas a implementar nas escolas. As 

orientações governamentais são colocadas em prática, frequentemente sob o protesto dos 

docentes, que consideram muitas das medidas injustas ou mal formuladas. Neste contexto, 

como está a motivação dos docentes? E o que esperam os docentes da liderança dos 

conselhos executivos?  

De acordo com Barroso (2000) as funções da liderança na escola estão orientadas 

para a dinamização das relações interpessoais, para a transformação das práticas 

profissionais, para a gestão das redes de conhecimentos e para o empreendimento da 

mudança. Para isto, é preciso que o líder formal tenha em conta o conhecimento e as 

perspectivas dos professores. Os agrupamentos verticais de escolas de ensino básico e pré-

escolar acrescentam novos níveis de complexidade à liderança. Os docentes dos diferentes 

sectores de ensino apresentam-se com necessidades e expectativas diferenciadas a que é 

necessário dar resposta.  

Os professores são actores essenciais em educação enquanto facilitadores de 

aprendizagens e intervenientes na gestão de relacionamentos entre os alunos e as 

comunidades em que se integram. As competências, conhecimentos e atitudes dos docentes 

representam capital humano, o recurso mais valioso nas escolas (Owens, 1991). O 

reconhecimento, por parte dos administradores escolares, do valor dos seus recursos 

humanos, passa pelo exercício eficaz da liderança, criando as condições necessárias para o 

desenvolvimento profissional e motivação dos docentes.  

A motivação dos docentes é um dos factores determinantes para a implementação 

de reformas educativas. Os professores motivados tendem a interessar-se mais por 

reformas educativas e legislação progressista e são também os mais motivados que 

garantem a implementação de medidas originárias do estrato político (Jesus & Lens, 2005). 

Parece, pois, necessário investigar a motivação profissional dos docentes e as suas 

expectativas de liderança relativamente aos elementos dos conselhos executivos. É do 
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interesse dos líderes escolares conhecerem o melhor possível aqueles com quem trabalham 

na construção e sustentação de uma escola pública de qualidade. 

 
1.2 Perspectivas sobre liderança educacional 

A liderança escolar tem sido concebida a partir das concepções de gestão com 

origem na Revolução Industrial. O controlo da actividade laboral e a ordem social são os 

focos da gestão preconizada por estas concepções. O papel da gestão seria centrado na 

criação e manutenção de rotinas laborais e na limitação da discricionariedade dos 

funcionários. Formosinho e Machado (2000:186) revelam assim a imagem da escola 

possível sob o modelo industrial: 

“Na busca da racionalização absoluta da escola, desenvolveu-se um estilo de 

gestão baseado no pressuposto de que é possível governar a escola pela distribuição 

e utilização dos meios e dos recursos disponibilizados pelo poder central. Neste 

modelo, o sistema educativo organizava-se em torno da aula, na qual o professor, 

de um modo solitário e isolado, desempenhava tarefas pedagógicas fundamentais 

da educação formal, enquanto, a nível central, se produziam circulares, 

regulamentos e ordens para aplicação em todo o território nacional. (…) Exemplo 

acabado deste modelo seria o de Jules Ferry, que, sabendo a cada hora, o que cada 

aluno estava a fazer em cada uma das escolas francesas, podia olhar para o seu 

relógio e, por exemplo, dizer: «Neste momento, todos os jovens franceses fazem 

um ditado».” 

Este modelo de escola, com uma dimensão pedagógica uniforme, centralizada, 

rotineira e controlada foi útil para a escolarização da população em larga escala no decorrer 

do século XX (Formosinho e Machado, 2000). Mas a natureza do trabalho em geral e 

especificamente, da educação, tem mudado na sociedade pós-industrial. A actividade 

laboral no século XXI caracteriza-se pela complexidade, no lugar da rotinização de tarefas, 

exigindo outros tipos de gestão e de liderança (Keough & Tobin, 2001; Morrison, 2002).  

As organizações pós-modernas, designadas por alguns autores por “pós-

burocráticas” (e.g. Barroso, 2000) revelam mudanças emergentes relativamente ao modelo 

burocrático. Barroso (2000) aponta algumas dessas mudanças, nomadamente a substituição 

da obediência pelo diálogo, a adopção de princípios em vez de regras, o uso da influência 
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no lugar do comando e a confiança mútua; Senge et al (2003) sugerem perspectivas 

sistémicas e holísticas na interpretação e nos modelos de intervenção sobre as organizações 

pós-modernas. Naturalmente, os processos de liderança decorrem agora em novos 

cenários: 

• As organizações em rede resultantes da flexibilização de estruturas substituem 

as organizações piramidais; 

• O auto-controlo substitui o controlo hierárquico; 

• A afectividade, as relações pessoais e a vida privada assumem importância 

esbatendo-se as fronteiras entre formal e informal (Keough & Tobin, 2001). 

Nas organizações pós-modernas a liderança é partilhada, estando a autoridade dos 

líderes ao serviço da representação dos diferentes interesses e da condução democrática 

dos processos de decisão (Barroso, 2000; Crowther et al, 2002). Também os paradigmas 

internacionais da Nova Administração Pública (Mulford, 2003) têm influenciado a 

reestruturação da escola pública em diversos aspectos: 

• Descentralização (em Portugal, através do novo regime de autonomia aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio); 

• Maiores exigências de responsabilidade financeira; 

• A exposição dos resultados escolares ao escrutínio público (ranking de escolas); 

• Aumento do controlo pelos consumidores (comunidade local) através das 

assembleias de escola; 

• Competição entre escolas; 

• Avaliação de desempenho dos professores. 

 

A complexidade crescente dos cenários económicos e sociais constitui desafios 

alargados para as escolas. Nas palavras de Baptista (s/d:29) “É (…) urgente aprender a 

olhar a educação de modo relacional, a considerar que ela é um produto de conflitos 

económicos, políticos e culturais de um dado momento histórico, a analisar as questões 

educativas de forma dinâmica, em interacção com as relações de poder, autoridade, classe, 

género e raça que conferem à educação um significado social.” 

O movimento para a melhoria das escolas nos últimos 20 anos tem colocado uma 

grande ênfase no papel dos líderes (OCDE, 2001). Como explicam Leithwood & Riehl 
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(2003), os dirigentes escolares devem agora responder à diversificação das características 

dos alunos, nomeadamente os antecedentes culturais, disparidades de estatuto socio-

económico, necessidades educativas especiais resultantes de limitações físicas e/ou mentais 

e variações na capacidade de aprendizagem. É também necessária a negociação e 

colaboração com outros agentes sociais de apoio às crianças e famílias, como, por 

exemplo, as entidades que prestam serviços de ocupação de tempos livres. A evolução 

contínua das tecnologias de informação e comunicação exigem ajustamentos no 

funcionamento interno das escolas. Estas condicionantes do funcionamento da escola 

tornam a gestão num desafio e a liderança essencial. 

A pesquisa conduzida a nível internacional nos últimos 20 anos demonstra que a 

liderança ao nível da escola tem impacto no clima organizacional e nos resultados 

escolares (Hallinger & Snidvongs, 2005). Os líderes escolares têm a capacidade de 

influenciar mudanças nas escolas e podem ter um efeito positivo, ainda que limitado e 

indirecto, no sucesso escolar dos alunos (Leithwood & Jantzi, 1999; Hallinger & 

Snidvongs, 2005). Os investigadores descrevem assim os responsáveis escolares que 

exercem uma liderança que contribui para a efectividade da escola: 

1. Criam uma visão partilhada e uma missão para a escola (Senge et al, 2003); 

2. Reestruturam a organização formal da escola, nomeadamente através da 

realização de horários de alunos e professores e organização de turmas, no sentido de 

promover a eficácia pedagógica e melhorar a colaboração entre docentes assim como os 

processos de comunicação e decisão (Hallinger & Heck, 1997; Leithwood, 1994); 

3. Fornecem incentivo e apoio individualizado para o desenvolvimento de 

competências de ensino-aprendizagem dos docentes (Leithwood & Jantzi, 1999; Blase & 

Blase, 2002); 

4. Reformulam a cultura organizacional da escola no sentido de enfatizar normas de 

trabalho cooperativo e aprendizagem contínua (Hallinger & Heck, 1997; Senge et al, 

2003). 

Na actualidade, os líderes escolares têm assumido, além da importância, um 

número cada vez maior de funções. Leithwood et al (2002), reportando-se à literatura e à 
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análise de padrões (standars) de liderança escolar estabelecidos oficialmente na Austrália, 

Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos da América, identificaram mais de uma 

centena de práticas da responsabilidade dos líderes escolares, organizadas em 8 grupos: 

missão, visão e objectivos; cultura de escola; políticas e procedimentos; organização e 

recursos; professores; programas e instrução; relações escola-comunidade e recolha de 

informação e tomada de decisões. O conjunto de práticas esperadas de um líder escolar 

relativamente  aos professores, sugere: 

• Acolher capacidades colectivas; 

• Dar apoio individual; 

• Cultivar líderes a partir do conjunto dos professores; 

• Desafiar os professores a pensar crítica e criativamente sobre as práticas 

pedagógicas; 

• Ser sensível às preocupações dos professores; 

• Ajudar os professores a lidar com o crescente envolvimento parental nas 

actividades da escola; 

• Premiar sucessos. 

O exercício da liderança em contexto escolar é uma tarefa complexa, dada a larga 

vertente de responsabilidades e de partes interessadas. Os gestores escolares são 

responsáveis pela gestão financeira e dos recursos físicos da escola, como edifícios e 

equipamentos. São também responsáveis pela gestão de recursos humanos e as 

capacidades, competências, motivações e empenhamento das pessoas nas organizações têm 

que ser valorizadas para que a qualidade e a eficácia destes recursos não se desvaneça 

(Owens, 1998). Leithwood (2002:6) resume assim os traços essenciais da liderança escolar 

na actualidade: 

“No matter the particular nature of the eclectic mix of policies and 

assumptions faced by a school, effective leadership will always include, for 

example, buffering staffs from their conscientious tendency to feel they must 

respond comprehensively to demands for policy implementation from 

governments. It will include, as well, providing individualised support to staff, 

challenging them to think critically and creatively about their practices, building a 
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collaborative culture, developing structures that allow for collaboration to occur, 

and fostering parents’ involvement in the education of their children.”  

 

1.3 A motivação dos professores 

De acordo com Johnson (1986), as medidas desenvolvidas pelos governos para 

aumentar a motivação dos professores enquadram-se em três modelos teóricos de 

motivação: 

1. Teoria das expectativas – A probabilidade de os indivíduos se empenharem 

afincadamente no trabalho é maior quando antecipam uma recompensa que 

valorizam, como um bónus ou promoção. 

2. Teorias da equidade – As pessoas ficam insatisfeitas quando não são 

justamente compensadas pelos seus esforços e realizações. 

3. Teoria das características da função – Os indivíduos são mais produtivos 

quando o trabalho é variado e desafiante.  

Os postulados das duas primeiras teorias justificam as políticas de pagamento por 

mérito, implementadas, por exemplo, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, e a 

progressão na carreira por escalões. A terceira teoria enquadra a formação em serviço e o 

uso de incentivos organizacionais. 

 O pagamento por mérito tem sido alvo de polémicas muito sérias nos países onde 

se implementaram políticas de diferenciação. Alguns autores sublinham que o pagamento 

por mérito põe em causa o relacionamento entre professores e alunos, na medida em que os 

estudantes desfavorecidos são uma ameaça quando colocam em causa eventuais prémios 

para o professor (Johnson, 1986). Outra preocupação relativamente aos pagamentos por 

mérito é de que os níveis de exigência dos professores passem a orientar-se rigorosamente 

pelos objectivos dos programas, deixando de investir em perspectivas mais alargadas que 

poderiam explorar com os alunos (Coltham, 1972). Os argumentos a favor e contra o 

pagamento por mérito são expostos no quadro 1.1. 
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Quadro 1.1 – As vantagens e desvantagens do pagamento por mérito 

Vantagens Desvantagens 
O pagamento por mérito eleva os padrões de 
profissionalismo no ensino. Os professores devem 
ser mais responsabilizados e avaliados 
comparativamente. A avaliação faz parte do 
exercício adequado de uma profissão. 

Pesquisas empíricas têm demonstrado que o 
pagamento por mérito aos professores não tem 
efeitos positivos nas actividades desenvolvidas. 
Pelo contrário, o efeito é de fractura e destrutivo na 
comunidade escolar.  

Os responsáveis pelas escolas (directores ou 
presidentes de conselhos executivos) devem dispor 
de autoridade para decidir da contratação ou 
dispensa de professores. Um sistema que premeia a 
qualidade é um instrumento para determinar quem 
deve permanecer e quem deve sair. 

Muitos sindicatos e professores nos Estados Unidos 
opõem-se aos planos de pagamento por mérito por 
considerarem que lhes falta justiça, validade e 
praticabilidade. 

Alterar as formas de cálculo dos ordenados dos 
professores e elevar as quantias para os professores 
mais eficientes são estratégias essenciais para 
responder ao desafio de melhorar as escolas.  

Mesmo quando os professores admitem que 
gostariam de salários maiores, afirmam que os 
motivos da escolha da profissão prendem-se com 
outro tipo de considerações. 

Recompensar o trabalho de qualidade é uma forma 
de alterar paradigmas, de modo a que os melhores e 
mais capazes desejem integrar a profissão. 

Responsabilidades partilhadas, liderança de grupos, 
acompanhamento profissional e outras práticas 
desta ordem são formas de compensação que 
reconhecem o esforço dos professores sem o efeito 
perverso do pagamento por mérito. 

Fonte: Adaptado de Scholastic Administrator April/May 2004 (tradução pela autora). 

Os incentivos organizacionais e formação em serviço pretendem tornar a actividade 

docente mais interessante pelo enriquecimento das tarefas e alargamento das 

responsabilidades. No entanto, de acordo com Freiberg (1984), muitos destes programas 

falham, tal como o pagamento por mérito, devido à oposição dos professores, métodos de 

avaliação inadequados e custos inesperados. Sasse (2001:13), no texto “The case against 

incentives: A Monograph summarizing the findings of research on rewards, the workplace 

and motivation”, descreve, citando Konh (1999), as implicações das recompensas no local 

de trabalho:  

“A good individual incentive plan may bring about a moderate increase in 

productivity (perhaps 15 per cent), but it also may bring a considerable variety of 

protective behaviors— deliberate restriction of output, hidden jigs and fixtures, 

hidden production, fudged records, grievances over rates and standards, etc. In 

addition, it generally creates attitudes which are the opposite of those desired— 

antagonism toward those who administer the plan, cynicism with respect to 

management’s integrity and fairness, indifference to the importance of 
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collaboration with other parts of the organization (except for collusive efforts to 

defeat the incentive system).” 

Konh (1999), referido por Sasse (2001), considera que as recompensas extrínsecas 

tendem a favorecer a resignação dos indivíduos, em contextos onde se pretende a 

obediência e o cumprimento de ordens de serviço. No caso da actividade docente, os 

incentivos extrínsecos podem contribuir para maior empenhamento na realização de tarefas 

menos importantes como a correcção de exames e outras tarefas burocráticas (Jesus, 2000). 

Parece, pois, que as medidas baseadas em recompensas externas são insuficientes para 

motivar os professores.  

Frase (1992), numa abordagem claramente enquadrada pela teoria bi-factorial de 

Herzberg, identificou dois conjuntos de factores laborais que condicionam a capacidade 

dos professores para o desempenho efectivo das suas funções: factores contextuais e 

factores de conteúdo.Os factores contextuais são os que correspondem a necessidades 

básicas em termos de condições de trabalho e incluem o número de alunos por turma, 

regras disciplinares, disponibilidade de materiais didácticos e qualidade do apoio da 

direcção da escola. Os aspectos monetários, o prestígio e a segurança são também factores 

contextuais importantes para prevenir a insatisfação. No entanto, estes factores não são 

suficientes para um efeito motivacional prolongado com impacto na qualidade do ensino. 

De acordo com Frase (1992), os factores cruciais para motivar os professores e obter 

desempenhos elevados são as variáveis de conteúdo, relacionadas com o próprio trabalho. 

Os factores de conteúdo na profissão docente prendem-se com oportunidades de 

desenvolvimento profissional, participação em projectos diversificados, reconhecimento do 

trabalho realizado, autoridade na sala de aula, influência sobre as políticas educativas 

adoptadas na escola e apoio dos encarregados de educação.  

Frase e Sorenson (1992) identificaram três grandes áreas relacionadas com a 

satisfação dos professores: 

• Feedback – parece ser o factor mais fortemente associado à satisfação docente, 

mas, em geral, os professores recebem pouca informação útil e específica sobre 

a sua prática docente. 
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• Autonomia – importante para muitos professores, não significa necessariamente 

o desejo de que não interfiram nas suas aulas. A autonomia é entendida como a 

liberdade para criar relacionamentos colegiais e envolver-se em projectos. 

• Colegialidade – designa o envolvimento em actividades e projectos escolares 

estimulantes e a colaboração em planos de melhoramento da escola.  

 

O documento publicado pelo Northwest Regional Educational Laboratory (NREL, 

2001:3) sob o título Understanding Motivation and Supporting Teacher Renewal faz notar 

que as diferenças individuais entre professores limitam a aplicação de estratégias 

motivacionais genéricas: 

“Culture, ethnicity, experience, content expertise and other aspects of 

teachers’ identities coalesce to frame their responses to any intervention or event. 

Teachers hold different inner resources and experience challenges differently. All 

these factors contribute to substantial variation in personal motivation. [...] We 

must accept that no set list of conditions will prompt motivation. [...] Teacher 

advocates who wish to contribute to teachers’ growth and improvement will want 

to rely on the strengths teachers already bring to the table. They need to know 

teachers as individuals – pedagogically, culturally and authentically. Teachers [...] 

need increased opportunities, time, feedback and other supports to bolster their own 

motivation for growth.” 
 

O relatório sobre a motivação dos professores nos países em desenvolvimento 

aponta para a necessidade de políticas que integrem as necessidades e perspectivas dos 

professores (Fry, 2002:43): 

“The findings amply demonstrate that there is an urgent need for policy 

makers to recognize the fact that educational quality is very largely dependent on 

the willingness and ability of teachers to accommodate and implement change. 

Thus, support for their livelihoods, professional development and morale is not an 

optimal extra but a central component of effective policy-making. Teachers are not 

bureaucrats or technicians but rounded professionals with complex and varied 

needs.” 
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As conclusões deste estudo revelam que o desempenho docente está fortemente 

relacionado com a motivação, condicionando a qualidade da educação. No entanto, 

fomentar a motivação dos professores não tem sido uniformemente entendido como uma 

prioridade nas políticas nacionais e internacionais. O relatório descreve a motivação dos 

professores nos países em desenvolvimento como frágil e em declínio e caracteriza os 

professores com sentimentos de baixa auto-estima relativamente ao seu papel profissional 

e sentindo-se pouco respeitados na sociedade (Fry, 2002). Este estudo revela ainda que 

factores administrativos e não remuneratórios são tão ou mais importantes que a 

remuneração efectiva dos professores na determinação da sua satisfação e motivação como 

docentes: 

• Para assegurar o empenhamento profissional é essencial uma liderança ao nível 

de escola que apoie e supervisione a prática docente; 

• Os professores devem ter oportunidades para reflectir sobre a sua prática 

profissional através de formações em serviço pontuais e inspecções periódicas; 

• São necessários mais e melhores mecanismos para a gestão dos 

comportamentos e capacidades dos alunos; 

• A racionalização dos horários deve permitir aos professores que se concentrem 

na função central de ensinar; 

• É fundamental elevar a opinião pública sobre os professores. Esta deve ser uma 

responsabilidade partilhada pelos governos, sociedade civil e associações e 

sindicatos de professores. 

 

Naturalmente, os factores remuneratórios representam também um papel 

importante na satisfação dos professores. De acordo com o estudo em análise, a 

remuneração dos docentes deve reflectir um estatuto digno e o reconhecimento da 

contribuição valiosa para a sociedade. Os pacotes remuneratórios (que devem considerar 

subsídios e alojamento), quando desadequados, constituem um factor de erosão no 

compromisso dos professores com a sua vocação e os valores e objectivos educativos 

degradam-se nas escolas (Fry, 2002). A remuneração dos professores deve ser estruturada 

de modo a que a administração central não se converta num factor de desmotivação 

docente.                                                                                                                                     
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A literatura refere com frequência a importância da motivação intrínseca dos 

professores, que decorre da satisfação em ensinar e ajudar os alunos a alcançar os seus 

objectivos (Jesus, 2000; Leithwood, 2002). Contudo, e de acordo com Jesus (2000), o 

exercício da prática docente em Portugal na actualidade não facilita o reforço da motivação 

intrínseca, designadamente pela falta de reconhecimento da competência e esforço dos 

professores. De acordo com Jesus (1996) em Portugal apenas cerca de metade dos 

professores desejam manter-se na profissão docente. 

Alguns autores têm apontado a necessidade de distinguir as diferenças individuais 

entre professores quando se pretende satisfazer as suas necessidades profissionais (Jesus, 

2000; Seco, 2001). A investigação de Seco (2001) sublinha as características de 

personalidade dos docentes como determinantes da satisfação no trabalho, remetendo para 

lugar secundário factores sócio-demográficos. De acordo com esta autora, os professores 

mais satisfeitos são aqueles que apresentam um locus de controlo tendencialmente interno, 

revelando motivação íntriseca para a profissão. A auto-estima, a autonomia no trabalho e o 

bem-estar com a vida em geral são também factores que condicionam a satisfação 

profissional dos docentes (Seco, 2001). 

 

1.4 Liderança e motivação  

 
Os recursos humanos são valiosos. No caso das organizações escolares, são, com 

frequência, os recursos mais valiosos para a criação e manutenção de uma organização de 

elevado desempenho. Nesta perspectiva, os recursos humanos devem ser geridos de modo 

a que as competências, motivações, atitudes e conhecimentos das pessoas se desenvolvam 

e melhorem ao longo do tempo, em vez de apenas se manterem, ou, mais grave ainda, 

declinarem (Owens, 1991). A gestão de pessoas que desenvolve e aumenta o valor dos 

recursos humanos de uma organização, constrói capital humano. Nas palavras de Owens 

(1991, 224): 

“The goal of leadership is to build human capital in the organisation: to 

transform the relationship between leader and followers so that participants are 

energised and motivated by unity of purpose and mutually shared values.”  
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Esta perspectiva sobre a gestão dos recursos humanos sublinha a diferença 

conceptual entre a gestão enquanto forma de controlo e a liderança enquanto elemento de 

motivação (Fry, 2003). A liderança é também sobre motivar pessoas para a mudança. Os 

modelos teóricos de liderança carismática (Conger & Kanungo, 1987; Conger, Kanungo e 

Menon, 2000), liderança transformacional (Bass, 1985) e a teoria do caminho-objectivo 

(House &Mitchell, 1974) focam-se nas necessidades motivacionais dos subordinados. 

A essência da liderança reside na relação entre líderes e subordinados. 

Compreendendo a liderança como um processo dinâmico de influência entre duas partes, é 

importante notar que tipo de relação ocorre entre líderes e subordinados. A relação é 

determinada tanto pelas características dos líderes como pelas características dos 

subordinados. As esperanças, necessidades, sentimentos de dependência ou ansiedade dos 

subordinados contribuem para determinar a forma como os líderes (ou aqueles que 

pretendem influenciar) agem (Schruijer & Vansina, 2002). A eficácia da liderança é 

contingente a um conjunto de variáveis, de onde se destacam as características dos 

indivíduos do grupo ou organização.  

Também a motivação está associada a características situacionais, nomeadamente 

as que advêm da personalidade ou dos comportamentos dos líderes. London (1993, 1988) 

aponta as relações entre motivação profissional e apoio por parte dos líderes 

organizacionais. A pesquisa deste investigador sugere que a motivação profissional está 

associada, por exemplo, ao grau em que o supervisor apoia o desenvolvimento profissional 

e cria estruturas para a realização do trabalho que permitam autonomia aos colaboradores. 

O mesmo autor aponta a partilha de autoridade (“empowerment”) pelos líderes 

organizacionais como elemento de motivação para os colaboradores.  

Em contexto educativo, diversos estudos têm vindo a demonstrar o impacto da 

liderança na motivação dos docentes. Blase & Blase (1999, 2002b) sugerem que a adopção 

pelos líderes escolares de princípios da liderança instrucional se traduz em efeitos positivos 

na motivação, auto-eficácia e auto-estima dos docentes. A liderança instrucional proposta 

por estes autores fundamenta-se na promoção do diálogo reflexivo e na promoção do 

crescimento profissional dos docentes. Blase & Blase (2002a) apontam também os efeitos 
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devastadores da má liderança, exercida sem os parâmetros éticos que devem estruturar os 

comportamentos de qualquer líder, particularmente no caso dos líderes educacionais.  

A pesquisa de Kelley & Finnigan (2003) sobre as expectativas dos professores, 

desenhada sob os pressupostos da teoria do caminho-objectivo, sublinha a importância do 

papel do director escolar na criação de um ambiente adequado ao cumprimento de metas. 

Os administradores escolares devem assumir a responsabilidade de desenvolver estruturas 

e apoios que potenciem expectativas elevadas nos docentes. Estas investigadoras sugerem 

que a formação profissional de administradores escolares deve incluir o desenvolvimento 

de competências de liderança, para que os líderes educacionais tenham consciência da 

importância do seu papel na motivação dos docentes. A importância dos comportamentos 

do líder educacional para a motivação dos docentes é também corroborada por Bogler 

(2001: 679): 

“(...) to improve the general feeling of all teachers, school principals need to 

be more aware of how strongly their role and behaviour affect teachers’ perceptions 

about their occupation—and their job satisfaction. Through transformational 

leadership and participative behaviour, principals can develop and foster positive 

feelings and attitudes of teachers regarding their vocation.” 
 

A investigação de Leithwood, K., & Jantzi, D. (1999) e Geijsel, Sleegers, 

Leithwood & Jantzi (2003) contribui também para a clarificação da relação entre liderança 

e motivação. A estimulação intelectual, a construção de uma visão e a consideração 

individual por parte dos líderes educacionais influenciam grandemente a motivação e o 

empenho dos docentes. 

Liderança e motivação são conceitos indissociáveis em teoria organizacional. A 

relação entre líderes e liderados é mutuamente contingente. A literatura sugere laços 

inequívocos entre o exercício da liderança e a motivação dos liderados. No essencial, o 

papel da liderança é construir capital humano, isto é, empenhar-se na construção e 

desenvolvimento de conhecimentos, competências e motivações, afim de elevar o valor 

dos recursos humanos de uma organização. E os recursos humanos são basilares nas 

escolas. 
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1.5 Enquadramento legal dos agrupamentos de escolas e competências dos 
conselhos executivos 

Em 1998, foi aprovado um novo regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário 

(Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio), com alterações pontuais em 1999, decretadas 

pela Assembleia da República (Lei n.º 24/99, de 22 de Abril). A partir de 2000, através do 

Decreto Regulamentar n.º 12/2000, de 29 de Agosto, iniciou-se um processo de 

reordenamento da rede educativa, agrupando estabelecimentos públicos de educação pré-

escolar e do ensino básico, designados por agrupamentos de escolas, no intuito de anular 

situações de isolamento e de dispersão de estabelecimentos de pequena dimensão. O 

agrupamento de escolas representa uma unidade organizacional, com órgãos próprios, 

com projectos pedagógicos comuns e articulados e percursos educativos integrados. O 

regime de autonomia aplica-se igualmente aos agrupamentos de escolas. O projecto 

educativo, o regulamento interno e o plano anual de actividades constituem instrumentos 

do processo de autonomia das escolas.  

O Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, define os seguintes órgãos de 

administração e gestão:  

• Direcção Executiva – é um órgão colegial ou uninominal (a cargo de um conselho 

executivo (CE) ou de um director), com um mandato de três anos, ao qual 

compete a administração e gestão da escola nas áreas pedagógica, cultural, 

administrativa e financeira, de acordo com a opção da escola ou do agrupamento 

de escolas, definida no respectivo regulamento interno;  

• Conselho Pedagógico – é o órgão de coordenação e orientação educativa da 

escola ou do agrupamento de escolas, nomeadamente nos domínios pedagógico-

didáctico, de orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e 

contínua do pessoal docente e não docente;  

• Conselho Administrativo – é o órgão deliberativo em matéria administrativo-

financeira da escola ou do agrupamento de escolas. 

De entre as competências da direcção executiva, destacam-se: elaborar o 

regulamento interno e o projecto educativo e submetê-los à aprovação da assembleia, 

ouvido o conselho pedagógico, bem como propostas de celebração de contratos de 



CAPÍTULO 1 
 

MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL E EXPECTATIVAS DE LIDERANÇA DOS DOCENTES 
 

20

autonomia, ouvido igualmente o conselho pedagógico; elaborar o plano anual de 

actividades e submetê-lo à apreciação da assembleia; gerir pedagógica e 

administrativamente a escola ou o agrupamento de escolas, tendo em conta os princípios 

definidos pelo conselho pedagógico, nomeadamente quanto a regime de funcionamento, 

constituição de turmas, elaboração de horários, distribuição de serviço docente e não 

docente, execução de actividades na área da acção social escolar e celebração de 

protocolos com outras escolas e outras instituições no âmbito da formação.  

O director, ou o presidente do conselho executivo (CE), representa a escola ou o 

agrupamento de escolas e coordena todas as actividades decorrentes das competências do 

conselho executivo. Compete-lhe ainda exercer o poder hierárquico relativamente ao 

pessoal docente e não docente, designadamente em matéria disciplinar, tal como em 

relação aos alunos. Detém ainda competências no domínio da avaliação do pessoal docente 

e não docente. O presidente do conselho executivo pode delegar as suas competências num 

dos vice-presidentes, por si designado. 

No quadro do disposto pelo Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, as 

competências do CE abrangem, obviamente, actividades de gestão e organização de 

recursos materiais e humanos. Contudo, distinguem-se claramente implicações para o 

exercício de competências de liderança, nomeadamente as decorrentes da necessidade de 

comunicar com diferentes unidades orgânicas e parcerias internas e externas ao 

agrupamento, a necessidade de motivar docentes para a participação e implementação de 

projectos e a capacidade para o diálogo e gestão de conflitos que decorrem do poder 

hierárquico. 

 
1.6 Objectivos do estudo 

No actual contexto nacional e internacional, verificam-se alterações importantes na 

forma como os governos entendem a educação. As necessidades sociais dos cidadãos e os 

objectivos políticos e económicos dos governos implicam reformulações sobre as práticas 

educativas e os serviços providenciados pelas escolas. A gestão de recursos humanos 

assume um papel essencial no sucesso das políticas educativas. No sentido de contribuir 

para reflexão sobre gestão de recursos humanos na escola pública, este estudo foi 

desenvolvido com os seguintes objectivos: 
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• Estudar a motivação profissional dos docentes de um agrupamento vertical de 

escolas; 

• Conhecer as expectativas dos docentes relativamente ao exercício de 

comportamentos de liderança pelos elementos do conselho executivo; 

• Identificar diferenças na motivação profissional e nas expectativas de liderança 

dos docentes dos diferentes sectores de ensino. 

O presente estudo é de âmbito quantitativo, descritivo e exploratório. Afim de 

reunir a informação necessária à prossecução dos objectivos supra referidos, foi 

desenvolvido um questionário e realizado um inquérito à população docente de um 

agrupamento vertical de escolas, em Leiria. Os resultados desse inquérito foram objecto de 

análise estatística descritiva. Os pressupostos teóricos que nortearam a elaboração do 

inquérito radicam na teoria da motivação profissional de London (1983, 1993, 1988) e nos 

modelos de liderança carismática ou transformacional (Burns, 1978; Bass, 1985; Conger, 

Kanungo & Menon, 2000), transaccional (Bass, 1985; Leithwood, 1999) e partilhada 

(Crowther et al, 2002). 

1.7 Organização do estudo 
 
 O Capítulo 1 explora a actualidade nacional e internacional sobre liderança e 

motivação dos professores, contextualizando o presente estudo. São apresentados os 

objectivos da pesquisa. 

 O Capítulo 2 apresenta a revisão de literatura sobre liderança e motivação, 

discutindo os principais modelos teóricos. Estabelece-se a matriz teórica que estrutura o 

estudo. 

O Capítulo 3 descreve a metodologia adoptada na pesquisa, a população alvo, os 

instrumentos de recolha de informação e os procedimentos adoptados na condução do 

inquérito. 

 No Capítulo 4 são expostos e analisados os resultados obtidos com recurso a 

representações gráficas. 

 O Capítulo 5 apresenta as conclusões e discutem-se algumas implicações dos 

resultados para a liderança escolar nos agrupamentos de escolas. 
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CAPÍTULO 2  

 MOTIVAÇÃO E LIDERANÇA: REVISÃO DA LITERATURA 

 
Sumário: Este capítulo apresenta os principais modelos teóricos relativos a 

liderança e motivação. No âmbito da liderança analisa-se a teoria dos traços pessoais, a 

liderança carismática ou transformacional, a liderança contingencial, a liderança 

situacional, a teoria do caminho/objectivo e a teoria das relações humanas. Discute-se a 

natureza distinta da liderança face a conceitos relacionados, nomeadamente 

liderança/poder, liderança/coerção e liderança/gestão. Aborda-se ainda a especificidade da 

liderança em contexto educativo. Quanto à motivação, distinguem-se teorias de conteúdo e 

teorias contingenciais. No âmbito das primeiras, são apresentadas a hierarquia das 

necessidades, a teoria bifactorial, a teoria das características da função, a teoria dos 

motivos e a teoria ERG (Existence, Relatedness, Growth). Relativamente às teorias 

contingenciais, analisam-se a teoria da equidade, a teoria das expectativas, a teoria da 

avaliação cognitiva e a teoria da motivação profissional. 

2.1. Introdução 

É possível estudar alguns conceitos de liderança através das obras clássicas da 

cultura grega, como a Íliada e a Odisseia, de Homero, onde são descritas as biografias de 

grandes líderes. Em A República, de Platão, debatem-se cuidadosamente argumentos sobre 

democracia e liderança. Em toda a História da Humanidade, correntes filosófico/políticas 

vivem e morrem, frequentemente junto com os seus líderes, sucedendo-se e coexistindo 

líderes e conceitos de liderança que podem ser muito diferentes de acordo com os 

contextos culturais e sociais (Bass, 1990). 

Contudo, a investigação contemporânea sobre líderes e processos de liderança não 

se fundamenta apenas na História, mas antes nas disciplinas de Psicologia, Sociologia, 

Psicologia Social e Comportamento Organizacional. Os primeiros estudos empíricos foram 

conduzidos por teóricos organizacionais como Kurt Lewin, Romel Lippitt, Ralph White e 
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Edwin Fleishman, durante os anos 30 e 40. Durante a segunda metade do século XX o 

tema mereceu grande atenção por parte dos cientistas, verificando-se grande produção de 

literatura científica e proliferação de literatura popular onde os modelos, conceitos e 

abordagens de liderança se multiplicavam. Sofrendo alguma desvitalização nos anos 80 

devido ao legado de resultados contraditórios que se acumulavam, a investigação em 

liderança prosseguiu no entanto dada “a concepção generalizada de que a liderança é uma 

condição de sucesso das organizações” como afirmam Cunha et al (2003:268). 

Actualmente, há um interesse renovado pela investigação sobre liderança nas 

escolas, na medida em que se verificam exigências cada vez maiores sobre a direcção das 

mesmas: responsabilidades internas que implicam um conhecimento aprofundado sobre o 

que os alunos aprendem e como aprendem numa sociedade de informação complexa e com 

mutações muito rápidas e responsabilidades externas relativamente aos projectos políticos, 

aos encarregados de educação e outros parceiros sociais. No prefácio do livro Developing 

teacher leaders (Crowther, 2002: xi), Hargreaves descreve assim o contexto actual da 

pesquisa em liderança na educação:  

“ (…) American foundations (are) investing vast resources in leadership 

training iniciatives, and a National College for School Leadership (has) being 

created in England to organize and orchestrate the whole span of educational 

leadership for an entire nation. There is much to be excited and optimistic about in 

the future of teaching and leading.”  

Tal como sucede relativamente ao estudo da liderança, a pesquisa académica 

desenvolvida, principalmente, a partir de meados do século XX, sobre as razões ou 

motivações dos indivíduos e os processos de motivação que determinam o comportamento 

humano tem sido profícua na produção de teorias da motivação. Dahlgaard e Dahlgaard 

(2003), citando Ford (1992), consideram que a história das teorias da motivação pode ser 

sumariada como o avanço conceptual sobre a natureza básica do funcionamento e 

desenvolvimento humanos. A motivação tem sido um assunto central e habitual no campo 

da psicologia por estar no cerne da regulação biológica, cognitiva e social (Deci e Ryan, 

2000). Fora dos espaços académicos, a motivação é muito valorizada pelas suas 

consequências: a motivação produz.  
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2.2 Definição de liderança 

A revisão de literatura científica sobre liderança revela uma vasta variedade de 

abordagens para explicar as complexidades dos processos de liderança (e.g. Bass, 1990; 

Bush e Glover, 2003). De acordo com Bass (1990) algumas definições entendem a 

liderança como o foco dos processos de grupo, sendo o líder visto como o núcleo da 

mudança e actividade, personificando a vontade do grupo. Outro conjunto de definições 

conceptualiza a liderança numa perspectiva de personalidade, sugerindo que a liderança é 

uma combinação de traços específicos ou características na posse de indivíduos que lhes 

permite influenciar os outros na prossecução de determinados objectivos. Outras 

abordagens de liderança concebem-na como um acto ou comportamento, isto é, aquilo que 

os líderes fazem para induzir a mudança num grupo. A liderança tem sido também definida 

em termos das relações de poder entre líderes e seguidores, sustentando que os líderes têm 

poder e usam-no para efectuar mudanças nos outros. Outra perspectiva compreende ainda a 

liderança como um instrumento para atingir objectivos ajudando os membros do grupo a 

satisfazer as suas necessidades; este ponto de vista sustenta que a liderança transforma os 

seguidores estabelecendo uma visão dos objectivos que podem ser atingidos e articulando 

percursos para a consecução da finalidade proposta. 

Um elemento comum em muitas definições de liderança é a existência de um 

processo de influência. De acordo com Yukl (1998), a maioria das definições de liderança 

assumem que existe um processo social de influência que pode ser exercida por um 

elemento ou conjunto de elementos do grupo sobre uma pessoa ou várias, no sentido de 

estruturar as actividades e relações do grupo ou organização. Portanto, o exercício de 

influência pode ser atribuído a indivíduos ou a grupos, o que é corroborado por Harris & 

Muijs (2002) e Leithwood (2001) que defendem uma concepção de liderança distribuída 

em vez dos modelos hierárquicos convencionais. Este modelo de liderança implica uma 

redistribuição de poder, dado que a influência pode ser exercida por diferentes pessoas ou 

grupos e em diversos níveis das organizações. Stoll e Fink (1996) usam a designação 

liderança “convidativa” para explicar como os líderes exercem influência nas escolas. De 

acordo com estes autores, a liderança resulta do envio de mensagens convidativas a 

indivíduos e grupos com quem os líderes interagem no sentido de construir uma visão 

partilhada de experiências educativas optimizadas para os alunos. Esta perspectiva sobre a 
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liderança destaca a capacidade de comunicar dos professores como base para o 

desenvolvimento de projectos, independentemente da posição hierárquica. 

Reconhecer a liderança como influência é uma afirmação neutra na medida em que 

não esclarece como se desenrola essa influência. É necessário considerar que, em 

educação, a liderança tem que fundamentar-se em valores e portanto a influência dos 

líderes deve pautar-se por valores morais. Como explica Crane (2000: 23):  

 “Moral leadership includes running a school efficiently, but also 

emphasises, crucially, that leaders must care about people, demonstrate tolerance 

and generosity; lead by inspiration and example rather than adopting an 

authoritarian management style.” 

 Outro conceito que se tem vindo a incorporar na definição de liderança é a visão, 

isto é, a capacidade de antever as realizações possíveis para a organização num dado prazo 

e determinar estrategicamente os objectivos e acções para a implementação das mudanças 

necessárias. O líder deve ser capaz de comunicar os seus projectos de forma a envolver as 

pessoas na concretização dos mesmos. Havendo confirmação empírica dos benefícios da 

visão estratégica na liderança de escolas (Bush e Glover, 2003), alguns autores apontam a 

necessidade de uma abordagem cuidadosa. Nas palavras de Fullan (1992: 19): “Principals 

are blinded by their own vision when they feel they must manipulate the teachers and the 

school culture to conform to it.”  

O conjunto de factores referidos – influência, valores e visão – permitem-nos 

elaborar uma definição viável de liderança em contexto escolar: a liderança é um processo 

de influência conducente à prossecução de objectivos desejados. Os líderes competentes 

partilham a sua visão estratégica com a comunidade escolar no sentido de que a cultura da 

escola e as actividades realizadas correspondam à concretização dessa visão, enfatizando o 

comportamento ético e as decisões baseadas em valores. 

2.3 Teorias sobre a natureza e o papel da liderança 

Dada a literatura vasta sobre o tema da liderança, escolhemos abordar alguns dos 

modelos mais significativos na teoria organizacional, caracterizados, resumidamente, no 

quadro 2.1. 
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Quadro 2.1 - Teorias da Liderança  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Modelo Caracterização Autores 
Teoria dos traços pessoais 

 

Também designada por teoria do “homem 
grandioso”, assenta em características 
psicológicas do indivíduo, assumindo que 
algumas pessoas nascem com um conjunto 
chave de aspectos de personalidade que os 
tornam líderes natos, como, por exemplo, 
Napoleão, Thomas Jefferson ou Mahatma 
Gandhi. 

Barrick e Mount (1991) 

Liderança carismática ou 
transformacional 

 

O carisma deve ser visto como uma atribuição 
feita pelos seguidores que observam 
determinados comportamentos no líder em 
contextos organizacionais. Os líderes 
canalizam as motivações dos seguidores para 
objectivos comuns. 
Usam a sua visão estratégica e energia para 
inspirar os colaboradores a fazer melhor do 
que esperariam, aumentando assim as 
percepções de auto-eficácia. 

House (1976) 

Burns (1978) 

Bass (1985)  

Conger e Kanungo (1987) 

Conger, Kanungo e 
Menon (2000) 

Liderança contingencial 

 

Sugere que a eficácia de um líder depende de 
como o seu estilo pessoal encaixa num dado 
contexto. Os estilos do líder são descritos 
como orientação para as tarefas – o líder foca 
o seu interesse nos objectivos a atingir – ou 
orientação para os relacionamentos – o líder 
empenha-se no desenvolvimento de relações 
inter-pessoais com os seus colaboradores. 

Fielder (1967) 

Posdakoff et al (1996) 

Liderança situacional 

 

A teoria da liderança situacional foca-se nas 
situações, assumindo que diferentes contextos 
exigem diferentes tipos de liderança. 

Hersey e Blanchard 
(1988) 

Teoria do 
caminho/objectivo 

 

A teoria do caminho/objectivo sugere que a 
liderança, para melhorar o desempenho e a 
satisfação dos colaboradores, deve focar-se 
nas suas necessidades motivacionais. O 
impacto do comportamento do líder na 
motivação dos colaboradores é contingente às 
características da tarefa e do indivíduo. 

House &Mitchell (1974) 

Teoria das relações 
humanas 

 

 

Esta abordagem compreende a eficácia da 
liderança em termos interpessoais em vez de 
uma formulação de práticas ou procedimentos 
a seguir. Os seus proponentes enfatizam a 
importância para os líderes da consciência das 
emoções próprias e o conhecimento da 
dinâmica de grupos. 

Hooper e Potter (1997). 

Goleman (1999) 

Goleman, Boyatzis e 
McKee (2003) 
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2.3.1 Teorias de liderança 

Ao longo da história da humanidade, a liderança, habitualmente associada a 

organizações de carácter militar, revelou-se um assunto de grande interesse mas apenas foi 

alvo de pesquisa científica a partir do início do século XX. O desenvolvimento de 

múltiplas organizações humanas com complexas redes sociais e a afirmação académica das 

ciências sociais, conduziu à elaboração de diversos modelos teóricos de liderança, que 

abordamos nesta secção do presente estudo. 

Teoria dos traços pessoais 

As primeiras pesquisas, orientadas para a identificação de características inatas de 

grandes líderes militares, políticos e sociais, conduziram a teorias dos traços pessoais. Este 

tipo de abordagem, também designada por teoria do “homem grandioso”, assenta em 

características psicológicas do indivíduo, assumindo que algumas pessoas nascem com um 

conjunto chave de aspectos de personalidade que os tornam líderes natos, como, por 

exemplo, Napoleão, Thomas Jefferson ou Mahatma Gandhi. Nesta perspectiva, a liderança 

é vista como um atributo natural do indivíduo, privilégio, portanto, de alguns, não podendo 

ser aprendida (Barrick & Mount, 1991). 

Em meados do século XX a teoria dos traços pessoais foi posta em causa por 

pesquisas que questionavam a universalidade das características de liderança. Stogdill 

(1948) sugeria que nenhum conjunto de traços específicos distinguia, consistentemente, 

líderes de seguidores em situações diversificadas. Um indivíduo com um conjunto de 

competências de liderança num dado contexto podia não ser o líder num contexto 

diferente. Assim, a liderança foi re-conceptualizada como a relação entre pessoas num 

contexto social, em vez de ser uma qualidade na posse de um indivíduo. 

No início da década de 90 verificou-se um interesse renovado pela teoria dos traços 

pessoais, pesquisando-se correlações em vez de atributos que os líderes deveriam 

apresentar. A meta-análise de Barrick e Mount (1991) indica como mais importantes: 

1. Rectidão de carácter – digno de confiança, trabalhador empenhado, orientado 

para resultados, preocupado com padrões de qualidade. 

2. Extroversão – afiliativo, socialmente confiante, animado. 
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3. Abertura à experiência – disposto a aceitar novas evidências e a ver para além 

do óbvio e imediato. 

4. Amabilidade – empático, não mostrar antagonismo, capaz de se ligar aos outros 

emocionalmente e de perceber, responder e ir ao encontro das necessidades 

emocionais dos subordinados. 

5.  Baixo nível de neuroticismo – estável, resistente à pressão. 

Contudo, a teoria dos traços pessoais é considerada como inadequada na explicação 

completa dos motivos porque algumas pessoas têm maior sucesso como líderes que outras. 

Os pontos sensíveis da teoria dos traços pessoais apontados por Northouse (1997) 

prendem-se com a) falta de consistência entre as listas de traços exigidos; b) os traços 

considerados essenciais nem sempre têm um significado globalmente aceite mas antes 

representam uma variedade de conceitos ou qualidades; c) a posse das qualidades 

desejáveis não implica, necessariamente, sucesso; d) assume que a personalidade é estável 

e que os traços podem ser descobertos por testes psicológicos (como o Myers-Briggs Type 

Indicator) em vez de se desenvolverem capacidades e e) a implicação de que os líderes 

devem ser seleccionados em lugar de serem treinados. 

Liderança carismática ou transformacional 

Verifica-se, na actualidade, um interesse ressurgente pelas bases carismáticas da 

liderança, fundado na constatação da diferença que alguns indivíduos operaram na 

reformulação ou reestruturação de organizações moribundas. O carisma é entendido na 

como uma característica da personalidade do indivíduo em virtude da qual é considerado 

extraordinário e visto como dotado de forças ou qualidades excepcionais. O carisma não é 

considerado um traço pessoal porque reside na percepção do observador e não na mente do 

sujeito (Conger e Kanungo 1987).  

A teoria da liderança carismática de House (1976) sugere que os líderes 

carismáticos revelam características de personalidade como serem dominadores, desejarem 

fortemente influenciar os outros, mostram auto-confiança e terem um forte sentido ético. 

Além de características de personalidade, os líderes carismáticos demonstram 

comportamentos específicos: 
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1. Modelam os valores e as crenças dos seguidores através do seu exemplo 

pessoal. 

2. Revelam competência na sua actuação. 

3. Articulam objectivos ideológicos com tonalidades éticas. 

4. Demonstram expectativas elevadas sobre os seguidores e confiança nas 

competências dos mesmos para atingir essas expectativas. 

5. Os líderes carismáticos despertam nos seguidores motivos que são relevantes 

para a missão do grupo. 

Os efeitos nos seguidores resultantes da liderança carismática, de acordo com 

House (1977), incluem a confiança na ideologia do líder, a aceitação incondicional do 

líder, obediência dos seguidores, identificação com o líder e com os seus princípios, 

envolvimento emocional nos objectivos do líder e confiança na prossecução dos 

objectivos. Os efeitos da liderança carismática têm mais probabilidades de ocorrer em 

situações de tensão, quando os seguidores procuram uma liderança que ultrapasse a 

adversidade. Conger e Kanungo (1987), no sentido de obter um entendimento mais 

profundo da liderança carismática em contextos organizacionais, procuraram arredar 

qualquer aura de misticismo e sugeriram um modelo de comportamentos observáveis, 

considerando o carisma como um fenómeno atribucional. Preconizam que o carisma deve 

ser visto como uma atribuição feita pelos seguidores que observam determinados 

comportamentos no líder em contextos organizacionais. O quadro 2.2, na página seguinte, 

compara os comportamentos de líderes carismáticos e não carismáticos. 
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Quadro 2.2 – Componentes comportamentais dos líderes carismáticos e não carismáticos 
 Líder não carismático Líder carismático 

Relação com o 
poder estabelecido 

Concorda com o poder estabelecido e 
contribui para a sua manutenção. 

Tende a opor-se ao poder estabelecido e 
luta para a mudança.  

Objectivos futuros Objectivos enquadrados com o poder 
estabelecido. 

Visão idealizada que é muito diferente da 
estabelecida. 

Simpatia As perspectivas partilhadas tornam-no 
simpático. 

As perspectivas partilhadas e visão 
idealizada tornam-no um herói respeitável, 
digno de identificação e imitação. 

Digno de confiança Advoga desinteressadamente nas 
tentativas de persuasão. 

Advoga desinteressadamente correndo 
riscos pessoais. 

Comportamento Convencional, em conformidade com as 
regras vigentes. 

Inconvencional ou contra as normas. 

Sensibilidade 
ambiental 

Baixa necessidade de sensibilidade 
ambiental para manter o poder 
estabelecido. 

Grande necessidade de sensibilidade 
ambiental para modificar o poder 
estabelecido. 

Articulação Fraca articulação entre objectivos e 
motivação para liderar. 

Forte articulação entre a visão/missão e a 
motivação para liderar. 

Base de poder Poder legítimo e poder pessoal (baseado 
na recompensa, conhecimento e 
identificação com alguém semelhante). 

Poder pessoal (baseado no conhecimento, 
respeito e admiração por um herói 
especial). 

Relação 
líder/seguidor 

Igualitária, directiva ou consensual. 
Indica ou impõe os seus pontos de vista. 

Transforma as pessoas na partilha das 
reformas radicais que defende. 

Fonte: Adaptado de Conger e Kanungo (1987) in Toward a behavioral theory of charismatic leadership in 
organizational settings. 

A abordagem transformacional ou carismática foi também extensivamente 

explorada por Burns (1978) que descreve os líderes como aqueles indivíduos que 

canalizam as motivações dos seguidores para objectivos comuns. Este autor contrasta 

liderança transaccional e liderança transformacional, descrevendo a primeira como o 

conjunto de práticas baseado nas trocas entre líder e membros do grupo (por exemplo, na 

sala de aula um professor está a ser transaccional quando classifica uma tarefa concluída; 

os gestores são transaccionais quando oferecem promoções aos funcionários que 

ultrapassam os objectivos). A liderança transformacional ocorre quando o indivíduo se 

envolve num processo colectivo e cria uma ligação no grupo ou organização que aumenta 

os níveis de motivação e padrões éticos de líder e seguidores. A liderança transformacional 

pode descrever situações de influência muito específicas entre grupos reduzidos ou 

contextos muito alargados em que são influenciadas organizações de grande dimensão ou 
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mesmo culturas completas. Um exemplo de liderança transformacional habitualmente 

apontado é Gandhi, que foi capaz de elevar a esperança e as exigências de milhões de 

pessoas, tendo-se modificado também durante o processo. 

Bass (1985) definiu os líderes transformacionais como aqueles que usam a sua 

visão estratégica e energia para inspirar os colaboradores a fazer melhor do que 

esperariam, aumentando assim as percepções de auto-eficácia, distinguindo-se dos líderes 

transaccionais que se limitam a acompanhar os colaboradores na identificação e 

cumprimento dos objectivos estabelecidos. No entanto, Bass perspectiva a liderança 

transaccional e transformacional como complementares, admitindo que o líder possa 

recorrer a ambas em momentos diferentes, escolhendo a primeira em períodos de evolução 

lenta em ambientes estáveis e a segunda em períodos de fundação organizacional, exigindo 

a mobilização e empenhamento dos recursos humanos. Apesar de, habitualmente, se 

utilizarem as designações liderança carismática e liderança transformacional como 

sinónimas, Bass considerou o carisma apenas um dos elementos do seu modelo 

transformacional. A teoria da liderança carismática ou transformacional apresenta diversos 

aspectos positivos, nomeadamente o vasto número de pesquisas relacionadas (Leithwood, 

& Jantzi, 1999; McBer, 2000), o que representa um sólido interesse da comunidade 

científica. 

Esta teoria é uma perspectiva abrangente que comporta vários aspectos do processo 

de liderança, nomeadamente os traços e comportamentos do líder, situações facilitadoras e 

efeitos nos seguidores. Os líderes transformacionais actuam elevando o nível de 

consciência dos indivíduos levando-os a transcender os interesses próprios em prol do 

benefício colectivo. A abordagem transformacional enfatiza a ética, valores e necessidades 

dos seguidores. 

As principais críticas que se colocam a este modelo de liderança são a falta de 

clareza conceptual: dado que cobre um território vasto de conceitos como criar uma visão, 

motivar, ser agente de mudança, etc, é difícil definir claramente os parâmetros da liderança 

transformacional. O modelo pode ser interpretado como elitista e anti-democrático porque 

os líderes transformacionais têm, frequentemente um papel importante em estabelecer uma 

visão, advogar novas direcções e empreender mudanças, o que sugere uma actuação 
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demarcadamente pessoal distanciando-se das necessidades dos seguidores. A natureza 

carismática dos líderes transformacionais pode representar alguns riscos para as 

organizações dado que pode ser usada destrutivamente (Howell and Avolio, 1992). 

Liderança contingencial 

A teoria da liderança contingencial sugere que a eficácia de um líder depende de 

como o seu estilo pessoal encaixa num dado contexto. No quadro da teoria contingencial 

(Fielder, 1967), os estilos do líder são descritos como orientação para as tarefas – o líder 

foca o seu interesse nos objectivos a atingir – ou orientação para os relacionamentos – o 

líder empenha-se no desenvolvimento de relações inter-pessoais com os seus 

colaboradores. Para determinar qual o estilo predominante é usado um instrumento 

desenvolvido por Fielder designado Least Preferred Co-worker (LPC).  

Esta abordagem integra três elementos distintos na caracterização da situação cuja 

triangulação determinará o estilo de liderança adequado: 

1. Estruturação da tarefa – a complexidade do trabalho em termos de clareza do 

objectivo, definição de percursos viáveis e quantidade de soluções possíveis. 

2. Poder de posição – o grau de autoridade conferida ao líder pela organização 

legitimando as suas acções face aos subordinados. 

3. Relação líder-grupo – a medida da confiança, aceitação, apoio e lealdade dos 

subordinados relativamente ao líder. 

O cruzamento da informação proveniente destes factores situacionais revela uma 

descrição contextual de “favorabilidade” da situação (Cunha et al, 2003). As situações 

consideradas mais favoráveis são aquelas em que se verificam boas relações líder-grupo, as 

tarefas estão claramente definidas e líder tem uma base de poder legitimada pela 

organização. O modelo sugere que os líderes mais orientados para as tarefas, i.e., com 

baixa cotação no LPC, são mais efectivos em contextos extremos. Em situações 

moderadamente favoráveis, são mais eficazes os líderes orientados para os 

relacionamentos, portanto, com cotações elevadas no LPC. Posdakoff et al (1996) 

adicionaram como variáveis contextuais moderadoras da eficácia do líder a orientação 

profissional dos colaboradores, assim como a competência e coesão do grupo de trabalho. 

O modelo indica que para elevar a eficácia dos processos de liderança será adequado 



CAPÍTULO 2 

 MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL E EXPECTATIVAS DE LIDERANÇA DOS DOCENTES  
 
34

seleccionar os líderes para situações específicas ou então o líder deve ser capaz de 

modificar a situação para a adaptar ao seu estilo pessoal. 

A teoria contingencial é apoiada por elevado número de estudos empíricos, tendo 

sido testada por muitos investigadores que a consideram uma abordagem válida e fiável 

para compreender os mecanismos de uma liderança efectiva (Jesuíno, 2005). O modelo 

evidencia a importância do contexto situacional e o impacto do mesmo nos líderes, 

deslocando o foco de atenção com que outras teorias privilegiam os líderes e a sua 

actuação para as circunstâncias contingenciais. Outro aspecto positivo desta teoria é não 

exigir que as pessoas sejam líderes eficazes sob quaisquer circunstâncias, dado que é 

comum nas organizações o sentimento de que os líderes devem ser capaz de lidar com 

qualquer grupo em qualquer situação. Na perspectiva contingencial, as organizações 

deverão procurar colocar os seus líderes em situações óptimas para o seu estilo de 

liderança. 

Uma das objecções colocadas à teoria contingencial prende-se com a escala LPC, 

concebida como uma análise projectiva em que o estilo de liderança do respondente é 

conhecido pela avaliação que faz do estilo de outra pessoa. Além disto, pode ser 

complicado aplicar o modelo em situações concretas dada a quantidade de elementos sobre 

os quais é necessário reunir informação (relação líder-grupo, poder de posição e 

estruturação da tarefa), o que implica a aplicação de diversos questionários. Outra crítica 

apontada é a tendência deste modelo para marginalizar o valor dos líderes orientados para 

os relacionamentos, apenas requeridos para situações razoavelmente favoráveis.  

Liderança situacional 

A extensão lógica das teorias contingenciais de liderança é a perspectiva de que os 

líderes possam alterar o seu estilo de liderar para o adequar à situação, ou seja, os líderes 

poderão escolher e controlar os comportamentos a apresentar. Tal como a designação 

sugere, a teoria da liderança situacional foca-se nas situações, assumindo que diferentes 

contextos exigem diferentes tipos de liderança. Esta abordagem deve-se essencialmente a 

Hersey e Blanchard (1988). Estes autores consideram dois factores situacionais 

elementares que influenciam o estilo de liderança: a competência e o empenhamento dos 

seguidores. Combinando estas variáveis com a orientação do líder para as tarefas ou para 
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os relacionamentos (de acordo com o LPC, de Fielder), distinguem-se quatro situações de 

liderança que reflectem a maturidade dos colaboradores. Entende-se como maturidade a 

capacidade e a vontade das pessoas assumirem a responsabilidade pela orientação dos seus 

comportamentos (Ferreira et al, 2001). Os estádios de maturidade dos colaboradores são 

assim caracterizados: 

M1 – inseguro – não é capaz nem quer assumir responsabilidades; 

M2 – confiante – não é capaz de assumir responsabilidades, mas tem vontade; 

M3 – inseguro – é capaz, mas não tem vontade ou auto-confiança para assumir 

responsabilidades; 

M4 – confiante – é capaz e tem vontade de assumir responsabilidades. 

Estilo de liderança adequado (de acordo com o gráfico): 

E1 – Directivo – o líder dá instruções/ordens claras sobre as tarefas a realizar e 

supervisiona o subordinado.  

E2 – Persuasivo – o líder foca a comunicação no cumprimento das tarefas e na 

manutenção das necessidades emocionais do subordinado; o líder explica, dialoga e 

orienta. 

E3 – Participativo – o líder encoraja a participação e o desenvolvimento das 

competências do subordinado. O líder partilha ideias, discute e convida à participação na 

tomada de decisões. 

E4 – Delegativo – o líder delega responsabilidades na tomada e implementação de 

decisões.  

A figura 2.1 permite a leitura simultânea do nível de desenvolvimento da 

maturidade dos colaboradores e, de acordo com isso, o estilo de liderança a adoptar. Por 

exemplo, quando o subordinado é descrito como M3 – de competência moderada ou 

elevada, mas revelando pouco empenhamento – o líder deve adoptar o estilo E3 – uma 

postura participativa, orientada para o relacionamento inter-pessoal, de forma a encorajar o 

colaborador a aplicar e desenvolver competências participando na tomada de decisões. 
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Figura 2.1 - Modelo de liderança situacional 
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Fonte: Adaptado de Blanchard et al (1985) in Leadership and the one minute manager: Increasing 
effectiveness through situational leadership. 

O modelo situacional exige que o líder adapte os seus comportamentos à 

competência e empenhamento dos seus subordinados. Os líderes eficazes são os que 

reconhecem as necessidades dos seus colaboradores e adoptam o estilo de liderança 

adequado. Ao contrário das teorias contingenciais e das teorias de competências pessoais, 

que preconizam estilos de liderança fixos, a abordagem situacional exige que os líderes 

demonstrem um elevado grau de flexibilidade. 

Um dos pontos positivos deste modelo é a utilização no mercado, sendo uma das 

teorias mais aplicadas pelas organizações na formação de líderes. É considerada um 

modelo credível pelas empresas para o treino de líderes eficazes. Outra vantagem é o valor 

prescritivo, fornecendo aos líderes um conjunto de orientações para facilitar e melhorar as 

práticas de liderança. A ênfase na flexibilidade dos líderes sublinha a necessidade de estes 

estarem atentos às diferenças de actuação dos colaboradores perante actividades diversas 

ou em níveis diferentes da mesma tarefa. Deste modo, os líderes eficazes modificam o seu 

estilo de liderança de acordo com as exigências das actividades e necessidades dos 

colaboradores, mesmo que seja no decorrer de um projecto. A falta de suporte empírico da 



CAPÍTULO 2 

 MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL E EXPECTATIVAS DE LIDERANÇA DOS DOCENTES  
 

37

teoria situacional e a conceptualização ambígua de “empenhamento” e “competência” não 

sendo clara a forma como são medidos são as principais críticas apontadas (Jesuíno, 2005) 

Teoria do caminho/objectivo 

Este modelo, designado no original por “Path-Goal Theory” (House &Mitchell, 

1974) assenta os seus pressupostos teóricos na teoria motivacional das expectativas (ver 

Capítulo 2, 2.3.4). Esta teoria motivacional sugere que os indivíduos, no contexto 

organizacional, estarão motivados quando acreditam que são capazes de realizar as suas 

tarefas (expectativa), acreditam que os seus esforços conduzem a determinado resultado 

(valência) e valorizam as recompensas resultantes do seu empenhamento 

(instrumentalidade). A teoria do caminho/objectivo sugere que a liderança, para melhorar o 

desempenho e a satisfação dos colaboradores, deve focar-se nas suas necessidades 

motivacionais. 

House & Mitchel (1974) sugerem que a liderança gera motivação pelo aumento da 

quantidade e variedade de recompensas que os indivíduos obtêm do seu trabalho. De 

acordo com estes autores, as funções do líder no sentido de motivar consistem em: 

a) Reconhecer e/ou despertar necessidades nos colaboradores cuja satisfação 

esteja no domínio do líder; 

b) Aumentar o número de recompensas adequadas ao indivíduo pelo 

cumprimento de objectivos organizacionais; 

c) Orientar e acompanhar o indivíduo no percurso profissional para o 

sucesso; 

d) Contribuir para a clarificação das expectativas dos indivíduos; 

e) Reduzir obstáculos; 

f) Favorecer oportunidades de satisfação pessoal no contexto de 

desempenhos positivos. 

Em síntese, a teoria do caminho/objectivo pretende explicar quais os 

comportamentos de liderança mais adequados às necessidades motivacionais dos 

colaboradores, no contexto laboral. O impacto do comportamento do líder na motivação 

dos colaboradores é contingente às características da tarefa e do indivíduo (House & 

Michel, 1974). A figura 2.2 propõe uma representação esquemática do modelo. 
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 Figura 2.2 - Componentes da teoria do caminho/objectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado a partir de Northouse (1997) e Ferreira et al (2001). 

De acordo com a teoria do caminho-objectivo, o líder com comportamento 

directivo estabelece orientações claras sobre o desempenho esperado por parte dos 

subordinados, dando instruções sobre procedimentos, métodos e prazos relativos às tarefas 

a realizar. O comportamento apoiante do líder traduz-se na atenção ao bem-estar dos 

subordinados, mostrando consideração pessoal. A liderança participativa verifica-se 

quando o líder convida os subordinados a colaborar na tomada de decisões. As sugestões, 

opiniões e ideias dos subordinados são integradas nos processos decisórios que decorrem 

no grupo ou organização. Quando o líder estabelece padrões elevados de excelência, a 

liderança é orientada para resultados. O líder revela expectativas elevadas na capacidade 

de desempenho dos seus colaboradores. A teoria do caminho-objectivo sugere que os 

líderes podem revelar qualquer um dos estilos referidos, ou todos, dependendo dos 

Comportamento do líder 
• Directivo 
• Apoiante 
• Participativo 
• Orientado para resultados 

Características dos colaboradores 
• Locus de controlo 
• Experiência 
• Capacidade percebida 

Factores ambientais 
• Características da tarefa 
• Sistema de autoridade formal 
• Grupo de trabalho 

Resultados/Produtividade Subordinados Motivação 
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subordinados e das circunstâncias (House & Mitchel, 1974). Os líderes devem adaptar o 

seu estilo à situação e às necessidades motivacionais dos subordinados. São as 

características dos subordinados que determinam a interpretação do comportamento do 

líder.  

O modelo path-goal prediz que os subordinados com fortes necessidades de 

afiliação preferem comportamentos apoiantes e amistosos por parte do líder. Por outro 

lado, a liderança directiva é preferida por subordinados dogmáticos e autoritários que 

realizam tarefas em ambientes de incerteza porque providencia estruturação psicológica e 

diminui a ambiguidade. A liderança directiva é ainda adequada, de acordo com a teoria do 

caminho-objectivo, quando os subordinados revelam locus de controlo externo, ou seja, 

crêem que os eventos que ocorrem na sua vida dependem de forças exteriores como a sorte 

ou o destino. Para os indivíduos com locus de controlo externo, os comportamentos de 

liderança directivos são mais adequados porque espelham as suas convicções de que as 

circunstâncias são dominadas por poderes exteriores. Os subordinados com locus de 

controlo interno, i. e., que acreditam ser os responsáveis pelas ocorrências nas suas vidas, 

preferem a liderança participativa na medida que lhes permite intervir nos processos 

decisórios e assumir responsabilidades na realização das tarefas. A teoria do caminho-

objectivo sugere ainda uma relação inversamente proporcional entre as percepções de 

competência dos subordinados e a necessidade de liderança directiva (House & Mitchel, 

1974). 

A influência do comportamento do líder na motivação dos subordinados é também 

condicionada por factores ambientais. As características da tarefa, o sistema de autoridade 

formal e o grupo de trabalho, no seu conjunto ou cada uma destas variáveis, contribuem 

para a motivação dos indivíduos (House & Mitchel, 1974). Quando as tarefas são 

ambíguas é necessário que a liderança providencie estruturação. As tarefas muito 

repetitivas podem pôr à prova a motivação dos indivíduos pelo que exigem uma liderança 

apoiante, que promova o empenhamento. A teoria do caminho-objectivo sublinha a 

importância dos comportamentos de liderança para ajudar os subordinados a ultrapassar 

obstáculos. Consideram-se obstáculos todos os elementos num ambiente de trabalho 

geradores de frustração, de incerteza ou que representem uma ameaça, devendo o líder 

ajudar os subordinados a superar dificuldades. Desta forma, elevar-se-ão as expectativas 
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dos subordinados em concluir as tarefas com sucesso, contribuindo para o aumento da 

satisfação com o trabalho (Ferreira et al, 2001). 

As limitações apontadas à teoria do caminho-objectivo respeitam ao número 

elevados de factores em análise, nomeadamente comportamentos de liderança, graus de 

estruturação da tarefa, níveis de competência dos subordinados, níveis de autoridade 

formal na organização e outros, tornando muito difícil analisar os processos de liderança. 

De acordo com Northouse (1997), outra fraqueza deste modelo é que nem todos os 

aspectos da teoria foram equitativamente pesquisados, merecendo a liderança directiva e 

apoiante mais atenção do que a liderança participativa e orientada para os resultados. 

Ainda segundo este autor, a confirmação empírica apoia parcialmente o modelo teórico. 

A teoria do caminho-objectivo oferece um modelo teórico para compreender de que 

forma alguns comportamentos de liderança influenciam a satisfação no trabalho dos 

indivíduos em diferentes contextos laborais. Este modelo integra os princípios da teoria das 

expectativas numa teoria de liderança, assumindo o potencial da liderança para gerar ou 

influenciar motivações. Deve sublinhar-se a natureza pragmática deste modelo, que sugere 

procedimentos importantes para os líderes ajudarem os subordinados.  

Teoria das relações humanas 

Esta abordagem compreende a eficácia da liderança em termos interpessoais em 

vez de uma formulação de práticas ou procedimentos a seguir. Os seus proponentes 

enfatizam a importância para os líderes da consciência das emoções próprias e o 

conhecimento da dinâmica de grupos. Assume-se que os comportamentos orientados para 

as relações humanas tais como a sensibilidade às dinâmicas de grupo e a habilidade para 

aumentar a capacidade de reflexão do grupo são mais importantes e eficazes que os 

comportamentos focados nas tarefas a cumprir (Hooper e Potter, 1997; Goleman, Boyatzis 

e McKee , 2003). 

Alguns autores afirmam que o sucesso das empresas depende de como as pessoas 

se sentem sobre o trabalho que desenvolvem, entendendo a liderança como um processo 

mais emocional que racional (Hooper e Potter, 1997). Liderar é, assim, criar sentimentos 

positivos no grupo afim de obter maiores resultados para a organização. O mais conhecido 
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proponente desta abordagem é Daniel Goleman (2002), investigador na área da inteligência 

emocional, que sublinha que os melhores líderes não consideram as emoções uma 

obstrução ao desenvolvimento das operações racionais nas organizações, mas 

compreendem e usam o seu potencial no local de trabalho. De acordo com Goleman et al 

(2003:258): 

“O que faz a diferença é despertar o entusiasmo pelo trabalho, pela 

estratégia e pela visão – e empenhar o coração e a razão na busca de um futuro com 

sentido. Não é com mais um exercício intelectual de planeamento que se desperta o 

entusiasmo das pessoas ou se transforma a cultura da organização.” 

 Goleman, Boyatzis e McKee (2003) explicam que o líder estabelece o padrão 

emocional no grupo através das suas reacções e disposição (como o optimismo, a 

motivação e o empenhamento) que são espelhadas pelos membros do grupo. O quadro 2.3 

apresenta as competências que Goleman considera necessárias a um líder eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consciência de si 
próprio 

Consciência das 
emoções próprias 

Reconhece os seus sentimentos e a forma como o afectam e ao 
seu desempenho. 
É capaz de falar abertamente sobre as suas emoções. 
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Quadro 2.3 – Competências de inteligência emocional para a liderança

Auto-avaliação 
rigorosa 

Conhece as suas forças e fraquezas. 
Revela sentido de humor sobre as mesmas. 
Disponível para a crítica construtiva. 

Auto-confiança Conhece e confia nas suas melhores capacidades. 
Auto-gestão Auto-domínio Gere/canaliza emoções perturbadoras. 

Transparência É autêntico sobre os seus sentimentos, crenças, valores e acções 
o que lhe permite integridade e o confronto com os 
comportamentos menos éticos dos outros. 

Adaptabilidade Lida com exigências múltiplas sem perder concentração e 
energia. 
Sente-se confortável com a ambiguidade. 
Ágil no pensamento face a novas informações e realidades. 

Realização Padrões pessoais elevados conduzem-no a melhorar o 
desempenho constantemente. 

Iniciativa Antevê/cria oportunidades. Avança nas dificuldades. 

Optimismo Tem perspectivas positivas. Espera o melhor dos outros. 
Não de deixa abater pela adversidade. 

Consciência social Empatia Está sintonizado com sinais emocionais. 
Compreende a perspectiva da outra pessoa. 
Adapta-se ao relacionamento com indivíduos de diversas culturas 
e formas de estar. 

Consciência 
organizacional 

É politicamente astuto. Detecta redes sociais cruciais. 
Apercebe-se de relações de poder essenciais. 
Compreende regras não explícitas.  

Espírito de serviço Monitoriza a satisfação dos clientes. 
Assegura que os colaboradores desenvolvam relações adequadas 
com os clientes. 

Gestão de 
relacionamentos 

Inspiração Encoraja as pessoas com uma visão/missão apelativa. 
Personifica o que exige aos outros. 

Influência Descobre o que interessa às pessoas. 
Constrói reciprocidades com elementos chave. 
Cria redes de apoio. É persuasivo. É cativante.  

Desenvolvimento 
dos outros 

Interessa-se genuinamente pelos colaboradores. 
É um orientador/conselheiro nato. 

Catalizador da 
mudança 

Reconhece a necessidade de mudança. 
Desafia o status quo. É um forte defensor face à oposição. 
Encontra soluções pragmáticas para ultrapassar os obstáculos à 
mudança. 

Gestão de conflitos Está atento a todas as partes envolvidas. 
Compreende diferentes perspectivas. 
Reconhece os sentimentos e pontos de vista de todas as partes. 
Reencaminha a energia para um objectivo partilhado.  

Trabalho de equipa 
e colaboração 

Atrai os outros para um empenhamento entusiasta e activo no 
esforço colectivo. 
Forja e cimenta relacionamentos próximos para além das 
obrigações no âmbito do trabalho. 

Fonte: Adaptado de Goleman et al (2003) in Os novos líderes: a inteligência emocional nas organizações. 
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2.3.2 Descrever a liderança 

Para compreender a liderança é necessário analisar algumas questões pertinentes 

relativas à natureza da liderança. Assim, na secção seguinte contrastam-se alguns conceitos 

relacionados com liderança no sentido de clarificar significados. 

Traços pessoais versus processos de liderança 

Algumas pessoas parecem deter capacidades naturais para assumir papéis de 

liderança; são aquelas de quem se ouve dizer “Nasceu para comandar” ou “É um líder 

natural”. A perspectiva dos traços pessoais em liderança sugere que alguns indivíduos 

possuem características inatas ou certas competências pessoais que os distingue como 

líderes, demarcando-se daqueles vistos como seguidores. Northouse (1997), citando 

Bryman, refere que algumas das qualidades pessoais entendidas como necessárias na 

identificação de um líder compreendem factores físicos específicos (por exemplo, a altura), 

características de personalidade (como a extroversão) e o domínio de certas competências 

(por exemplo, a fluência verbal). Descrever a liderança nesta perspectiva é muito diferente 

da descrição como um processo, dado que conceptualiza a liderança como uma 

propriedade ou conjunto de características na posse, em graus variáveis, de um indivíduo. 

Assim, a liderança é restringida àqueles que detêm esses talentos tendencialmente naturais. 

A abordagem da liderança como um processo sugere que esta é um fenómeno que reside 

no contexto, observável nos comportamentos do líder (Jago, 1982) e que pode ser 

aprendida. O entendimento de liderança como um processo é consistente com a definição 

adoptada nesta dissertação. 

Liderança formal versus liderança emergente 

Alguns indivíduos detêm posições formais de liderança nas organizações (como os 

elementos do conselho executivo nas escolas) enquanto outros lideram pela forma como 

influenciam os membros do grupo. Pode acontecer que a pessoa detentora de uma posição 

formal de autoridade para liderar não seja o líder efectivo em determinados contextos. 

Nestas situações, o indivíduo visto pelos outros como o membro mais influente do grupo 

ou organização, independentemente da posição formal, revela-se como o líder emergente 

(Cunha et al, 2003). A liderança emergente é obtida através dos membros do grupo ou 
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organização que apoiam e aceitam o comportamento do líder não formal. Alguns 

comportamentos positivos que contribuem para o sucesso da emergência de um líder são 

baseados na comunicação e incluem o envolvimento verbal, estar informado, procurar 

conhecer as opiniões dos outros, implementar ideias novas e demonstrar firmeza sem ser 

inflexível (Fisher, 1974). Considera-se que o processo de liderança ocorre quando um 

indivíduo está empenhado em influenciar o grupo para a concretização de objectivos, 

detendo ou não uma posição formal de liderança. 

Liderança e poder 

 O poder, entendido como a capacidade ou o potencial para modificar as crenças, 

atitudes ou cursos de acção de outros, relaciona-se com a liderança por constituir parte do 

processo de influência. Os investigadores French e Raven (1959) conceptualizaram as 

bases do poder como a relação dual entre sujeitos, identificando cinco tipos comuns de 

poder nas organizações: a) legítimo, b) coercivo, c) compensatório, d) referente e e) 

conhecimento especializado. Cada um destes tipos de poder aumenta a capacidade do líder 

para influenciar as atitudes, valores ou comportamentos dos outros. Nas organizações 

distinguem-se duas formas principais de poder: o poder legítimo, outorgado pela posição 

do indivíduo na hierarquia formal que lhe atribui autoridade para tomar decisões que 

afectam os seus subordinados e o poder referencial, baseado na admiração e respeito dos 

membros do grupo.  

 Galbraith (1983) descreve o poder como a possibilidade de imposição de uma 

vontade sobre o comportamento de outros e aponta os instrumentos de poder: 

1) O poder condigno como a capacidade para impor às preferências do indivíduo ou 

do grupo uma alternativa suficientemente desagradável ou dolorosa para o levar a 

abandonar essas suas preferências. A submissão do indivíduo é ganha pelo efeito da 

ameaça de consequências adequadamente adversas.  

2) O poder compensatório como a capacidade para impor às preferências do 

indivíduo ou do grupo uma preferência diferente, em nome de uma recompensa. Na 

sociedade moderna, a compensação é, frequentemente, pecuniária. 

 3) O poder condicionado como a capacidade de impor às preferências do indivíduo 

ou do grupo uma preferência diferente, através da adesão voluntária por efeito de uma 

mudança de convicção ou de crença. A educação, a persuasão ou a adesão social ao que 
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parece adequado, normal ou certo conduzem o indivíduo à submissão da sua vontade à dos 

outros. De acordo com Galbraith (1983), nestas circunstâncias o indivíduo não reconhece a 

sua submissão. 

Galbraith (1983) identifica ainda as fontes do poder, i.e., as instituições ou atributos 

que distinguem os detentores do poder daqueles que lhe estão submetidos. A personalidade 

é a fonte de poder primordialmente associada ao poder condicionado. Por personalidade 

Galbraith (1983) entende as qualidades físicas, intelectuais, o discurso, a afirmação moral 

ou qualquer outro traço pessoal que permita o acesso a um ou mais instrumentos de poder.  

A propriedade é a fonte de poder associada ao poder compensatório, permitindo 

adquirir a submissão. A propriedade detém uma associação secundária com o poder 

condicionado dado que a posse de riqueza confere uma aura de autoridade convidativa à 

submissão condicionada.  

Associada ao poder condigno está a organização. Na perspectiva de Galbraith 

(1983), a organização é a fonte de poder mais importante nas sociedades modernas, 

submetendo a vontade dos indivíduos aos seus propósitos através de diversas formas de 

punição. Este autor aponta o Estado como um exemplo de organização detentora de poder 

condigno. No contexto da liderança, os líderes podem ser descritos como os detentores de 

poder, que usam para submeter os outros.  

Colwill (1993) distingue três formas de poder nas organizações: poder pessoal, a 

convicção de que o indivíduo tem domínio sobre o seu ambiente; poder interpessoal, ou 

seja, a capacidade de influenciar outra pessoa e poder organizacional, a capacidade de 

mobilizar recursos para concretizar objectivos. Esta autora, fundamentando-se na análise 

da literatura, sugere que as mulheres detêm maior poder organizacional que os homens, são 

semelhantes em termos de poder pessoal, mas revelam menor poder interpessoal. Colwill 

(1993) explica que as mulheres, apesar de construírem relacionamentos valiosos baseados 

na partilha emocional, tendem a ser excluídas das redes informais, tendencialmente 

masculinas, que existem nas organizações (“the old boys network”). Este afastamento das 

linhas de influência condiciona as possibilidades de promoção. 
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Numa abordagem mais recente, Turner (2005) explica o poder como um construto 

social que emerge de relações psicológicas e sociais entre indivíduos. O poder emerge da 

constituição dos grupos, da organização social e da cultura partilhada que definem a 

identidade pessoal e social e a percepção de interesse próprio. Aqui residem os alicerces da 

persuasão, da autoridade e da coerção, os processos pelos quais os indivíduos conduzem os 

outros a realizar a sua vontade. Nas palavras de Turner (2005:21): 

“Leaders gain power not by possessing resources in the abstract but by 

standing for, representing, believing, working for something, or being perceived to 

do so, with which at least some others concur. Power is never absolute but always 

socially constrained and conferred.” 

Perspectivando a natureza predatória que o exercício do poder pode assumir, Burns 

(1978) sugere uma concepção ética do poder que deve ser usado no contexto da relação 

líder/seguidores em benefício dos objectivos colectivos. 

Liderança e coerção 

A coerção significa influenciar outros num determinado sentido, manipulando 

incentivos e penalizações no ambiente de trabalho. A coerção é um dos tipos de poder que 

pode ser usado pelos líderes e, frequentemente, envolve ameaças, castigos e esquemas de 

incentivos perversos. Historicamente, distinguem-se figuras como Hitler e Napoleão 

Bonaparte, entre outros, como líderes pouco escrupulosos no uso de estratégias coercivas. 

O coronel americano Long (1999) descreve algumas acções destas e outras figuras 

importantes da história universal na obra “Leadership by deception: management by 

manipulation”. De um modo geral, os líderes interessados na utilização de meios coercivos 

estão concentrados nos seus próprios objectivos e nada comprometidos com os desejos e 

necessidades dos subordinados. O uso da coerção é contrário à ideia de alcançar objectivos 

comuns, um elemento central no nosso conceito de liderança. As consequências do uso de 

poder coercivo em contexto escolar são claramente expostas por Blase e Blase (2002b:716) 

quando afirmam: 

 “(…) our data indicate that principals employ a wide variety of indirect and 

direct verbal and nonverbal actions over the long term against targeted teachers that 

range from moderately to severely aggressive. (...) Teachers experience all 
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individual patterns of action (behavior) as seriously coercive, threatening, critical, 

deceptive, self-serving and fundamentally unjust.”  

Este tipo de comportamentos por parte dos administradores escolares tem um 

impacto psicológico e emocional devastador nos professores, conduzindo a sentimentos de 

confusão, humilhação, baixa auto-estima e falta de auto-confiança, com potenciais efeitos 

adversos sobre o estado de saúde dos visados. Os efeitos cumulativos do receio e do stress 

a longo prazo tendem a resultar em medo crónico e depressão, com custos pessoais, 

profissionais e sociais. 

Liderança e gestão 

O conceito de liderança é, frequentemente, confundido com gestão e administração. 

As actividades implicadas nestes processos podem justapor-se, dificultando o 

discernimento entre conceitos. Num documento muito actual sobre planeamento 

estratégico no ensino superior, Taylor & Machado (2006:142) distinguem desta forma: 

 “Management is often seen as a relatively structured process for achieving 

organisational objectives within the parameters of prescribed roles. Leadership is 

more often viewed as an interpersonal process of inspiring and motivating 

followers with a focus on longterm institutional aspirations and changes.” 

Dimmock (1999) descreve a dificuldade dos responsáveis pela direcção de escolas 

em equilibrar as várias vertentes do seu trabalho que inclui tarefas de nível mais elevado de 

actuação com professores e alunos – liderança -, manutenção de operações de rotina para o 

funcionamento da escola – gestão – e tarefas burocráticas – administração. Kotter (1990) 

considera que a liderança é um complemento da gestão, mas não a substitui e distingue 

estes conceitos em termos de planeamento, construção de redes, execução e resultados. O 

quadro 2.4 apresenta, sumariamente, a perspectiva de Kotter. 
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Quadro 2.4 – Liderança versus gestão 

 Liderança Gestão 

Planeamento 
Estabelece a direcção a seguir. 
Desenvolve uma visão para o futuro. 
Promove estratégias de mudança. 

Planifica/economiza. 
Estabelece metas detalhadas/ calendariza. 
Faz a alocação de recursos. 

Construção de 

redes 

Mobiliza as pessoas. 
Inculca a sua visão estratégica no 
grupo. 

Estabelece estruturas. 
Organiza as pessoas e funções. 
Desenvolve políticas e procedimentos de 
monitorização. 

Execução Inspira. 
 

Controla. 
Organiza a resolução de problemas. 

Resultados Mudança potencialmente 
revolucionária. 

Objectivos consistentemente atingidos. 

Fonte: Adaptado de Kotter (1990) in A force for change: how leadership differs from management. 

Dadas as diferenças conceptuais entre liderança e gestão é largamente aceite a ideia 

de que, para o funcionamento de uma escola, é necessário liderar e gerir visto que, sendo 

essencial a visão estratégica para definir orientações e implementar mudanças estas só se 

concretizarão efectivamente reportando-se a procedimentos administrativos e gestionários. 

Bolman e Deal (1987) afirmam que uma organização liderada com visão mas sem 

capacidade de gestão está condenada ao fracasso: o desafio para as escolas actuais é 

equilibrar a capacidade de criar novos projectos e manter perspectivas objectivas 

orientadas por abordagens racionais.  

2.3.4 Modelos de liderança em contexto escolar 

Considerando que este estudo se situa no âmbito do contexto escolar, apresentamos 

agora algumas perspectivas sobre liderança educacional. A vasta literatura científica sobre 

liderança apresenta um conjunto alargado de modelos conceptuais alternativos, que se 

complementam ou antagonizam. Para tornar a informação manejável, alguns autores 

agruparam os diversos conceitos por similaridade, propondo teorias integradoras. 

Escolhemos apresentar aqui uma análise de 8 modelos de liderança baseados na tipologia 

de Leithwood, Jantzi e Steinbach (1999) adaptada por Bush e Glover (2003). O quadro 2.5 

regista, resumidamente, as principais características dos modelos analisados. 
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Quadro 2.5 – Modelos de liderança em contexto escolar 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Modelo Caracterização 

Liderança 
transformacional 

 

Construção de interesses comuns entre líderes e seguidores (Gunter, 2001). 
Convicção pessoal, pensamento estratégico, motivação para reformular a organização, 
impacto e influência, iniciativa e respeito pelos outros (McBer, 2000). 

Liderança moral 
 

A componente ética inscreve a natureza das relações entre a escola e os parceiros sociais 
(Leithwood, 1999). 
A distribuição de poder entre os elementos da comunidade educativa (stakeholders) tem 
princípios derivados da democracia (Sergiovanni, 1984). 
 

Liderança 
participativa 
 

Promove a colaboração e a colegialidade entre professores, o que favorece práticas de 
excelência na escola (Harris e Muijs, 2002). 
As pessoas tendem a aceitar melhor e implementar mudanças quando participaram nos 
processos decisórios (Savery, Soutar e Dyson, 1992). 
 

Liderança 
managerial 
 

A liderança managerial é descrita como a gestão de tarefas, funções e comportamentos 
de forma a criar um clima facilitador da realização competente das actividades de todos 
na organização (Leithwood, 1999). 
A liderança é uma gestão melhorada (“management plus”) dado que, tradicionalmente, o 
papel dos responsáveis pelas escolas é focado nas responsabilidades administrativas 
tendo sido modificado por crescentes exigências da sociedade (Dressler, 2001).  
 

Liderança pós-
moderna 
 

As culturas pós-modernas assumem a multiplicidade de verdades subjectivas, baseadas 
nas experiências e revelações pessoais, erodindo a noção de autoridade absoluta. Os 
líderes devem respeitar e dar atenção aos parceiros sociais, considerando a sua 
diversidade e as perspectivas individuais. (Keough &Tobin, 2001). 
Atitude mais consultiva, participativa e inclusiva por parte dos responsáveis pela escola 
(Starratt, 2001).  
 

Liderança inter-
pessoal 
 

Definida como o conjunto de comportamentos intuitivos, resultantes de um profundo 
auto-conhecimento, facilitadores da relação com os outros (West-Burnham, 2001).   
Sublinha os benefícios de trabalhar com inteligência emocional, removendo barreiras de 
preconceitos através da comunicação (Goleman 1999). 
 

Liderança 
contingencial 
 

Os líderes revelam um conjunto eclético estilos de liderança que adaptam a diferentes 
contextos (Bolman & Deals, 1984).  
A forma como os líderes reagem às circunstâncias locais, que estratégias escolhem para a 
resolução de problemas (Leithwood, 1999).  
 

Liderança 
instrucional 

A liderança instrucional refere-se à liderança dos processos de instrução/ensino na escola 
(ou outra organização) assim como ao uso de processos de instrução na resolução de 
questões na organização (Munro, 2003).  
A liderança instrucional eficaz é dialogante, inquiridora, inclusiva e pedagogicamente 
intensa Blase & Blase (2002). 
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Liderança transformacional 

Gunter (2001) define liderança transformacional como a construção de interesses 

comuns entre líderes e seguidores. Leithwood (1999) considera que esta forma de liderança 

se centra nas capacidades e empenhamento dos membros organizacionais: maiores níveis 

de capacidade e empenhamento pessoal na prossecução dos objectivos da organização 

presumem maior dedicação e mais produtividade. A liderança transformacional radica em 

modelos de liderança carismática, que sublinham a importâncias das características 

pessoais do líder. Assim, o líder é visto pelo grupo como dotado de qualidades especiais e 

extraordinárias capazes de operar transformações notáveis na organização. Contudo, o 

fenómeno da liderança carismática só pode ser descrito no contexto de interacções 

complexas que implicam as características pessoais do líder e dos membros da 

organização, os comportamentos do líder e factores situacionais específicos no momento 

em que se desencadeia o movimento de liderança carismática.  

Apesar das investigações actuais sobre liderança nas escolas sugerirem 

consistentemente modelos distributivos de liderança (e.g. Crowther, 2002) para a 

optimização de objectivos – que, de acordo com os diferentes autores, assumem 

designações como liderança paralela, liderança partilhada, liderança convidativa e outros, 

referindo-se sempre ao exercício da liderança como um processo alargado e simultâneo 

entre diversos elementos da mesma organização – o conceito de carisma como um 

conjunto de qualidades pessoais capazes de agregar ideais e impulsionar projectos continua 

presente. Os traços pessoais do líder que podem definir os perfis de sucesso permanecem 

na mira da investigação, como demonstra a pesquisa de McBer (2000) realizada no Reino 

Unido, Raising Achievement in Our Schools: Models of Excellence for Headteachers in 

Different Settings. Este autor sugere que as características pessoais dos responsáveis 

escolares importam na medida em que, combinadas com os conhecimentos e competências 

apontados no documento National Standars, conduzem a excelentes resultados nas escolas. 

As características pessoais apontadas por este estudo incluem convicção pessoal, 

pensamento estratégico, motivação para reformular a organização, impacto e influência, 

iniciativa e respeito pelos outros. Esta descrição é consistente com os elementos 

habitualmente apontados na literatura sobre liderança como componentes dos traços de 

carácter do líder carismático. Veja-se, por exemplo, a tabela de componentes 
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comportamentais dos líderes carismáticos e não-carismáticos de Conger e Kanungo (1987), 

no quadro 2.2. McBer (2000:9) considera a liderança transformacional um dos traços 

essenciais dos dirigentes das escolas: 

“Transformational Leadership is about creating energy and involvement and 

setting an inspiring personal example - being an outstanding teacher and 

professional as well as the ‘lead learner. “ 

O potencial de gerar resultados notáveis deste modelo de liderança deve ser 

analisado com prudência dada a possibilidade de colocar em causa princípios democráticos 

por uma actuação demasiado auto centrada do líder.  

Liderança moral 

Este modelo de liderança coloca a ênfase nos valores e ética dos líderes. De acordo 

com Leithwood (1999), a autoridade e influência derivam de concepções defensáveis do 

que é certo ou errado; numa perspectiva alargada, e ainda segundo este autor, a 

componente ética inscreve a natureza das relações entre a escola e os parceiros sociais. A 

distribuição de poder entre os elementos da comunidade educativa (stakeholders) tem 

princípios derivados da democracia. Sergiovanni (1984, 2004) considera que as melhores 

escolas revelam um conjunto de valores e princípios fundamentados no sagrado ou em 

características culturais. Admitindo que pode haver conflitos entre imperativos de 

proveniência administrativos e imperativos éticos, este autor sublinha a necessidade da 

liderança moral na construção de comunidades aprendentes, estabelecendo um sentido de 

missão para a escola. Este modelo aproxima-se conceptualmente da liderança 

transformacional, mas reforça a importância dos valores. 

Liderança participativa 

A liderança participativa ou distributiva considera que os processos de decisão 

devem ser elaborados no grupo (Leithwood, 1999), baseando-se em três critérios: a 

participação melhora a eficácia da escola; a participação justifica-se nos princípios 

democráticos; no contexto da relação escola-comunidade, a liderança pode ser exercida por 

qualquer elemento legítimo, como, por exemplo, um encarregado de educação. Na 

perspectiva de Crowthet et al (2002:51):  
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“Distribution of power and leadership encourages teachers (and community 

members) to view themselves as important in shaping the school’s direction and 

values and in exercising influence beyond the school.” 

Esta perspectiva de liderança é, assim, federal e não hierárquica e, de acordo com 

Harris e Muijs (2002), promove a colaboração e a colegialidade entre professores, o que 

favorece práticas de excelência na escola. Segundo Sergiovanni (1984), a liderança 

participativa é vantajosa porque liberta os dirigentes da escola de algumas tarefas além de 

que, como demonstraram Savery, Soutar e Dyson (1992), as pessoas tendem a aceitar 

melhor e implementar mudanças quando participaram nos processos decisórios. O 

exercício da liderança participativa pode, eventualmente, ser dificultada por limitações 

político-administrativas. 

Liderança managerial 

Incluída na tipologia de liderança definida por Leithwood (1999), a liderança 

managerial é descrita como a gestão de tarefas, funções e comportamentos de forma a criar 

um clima facilitador da realização competente das actividades de todos na organização. 

Este modelo pode parecer um contra-senso relativamente a outros já referidos, mas, de 

acordo com o autor supra referido, é preciso notar que, em muitas abordagens à liderança 

managerial assume-se que o comportamento organizacional é, essencialmente, 

racionalizado e a autoridade e influência são exercidas a partir de posições formais 

relativas ao estatuto hierárquico. O que caracteriza este tipo de liderança é a semelhança 

com os modelos de gestão tradicionais baseados numa estrutura hierárquica. 

Dressler (2001) considera que a liderança é uma gestão melhorada (“management 

plus”) dado que, tradicionalmente, o papel dos responsáveis pelas escolas é focado nas 

responsabilidades administrativas tendo sido modificado por crescentes exigências da 

sociedade. A necessidade de implementar decisões políticas externas e o facto de disporem 

de uma posição de autoridade formalmente atribuída exige dos responsáveis pela direcção 

das escolas o exercício da gestão, devendo, contudo, como aponta Leithwood (1999), 

adoptar uma perspectiva dupla que integre gestão e liderança. 
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Liderança pós-moderna 

Sendo um modelo recente, não tem ainda uma definição geral reportando-se as suas 

características ao pós-modernismo. Segundo Keough e Tobin (2001), as culturas pós-

modernas assumem a multiplicidade de verdades subjectivas, baseadas nas experiências e 

revelações pessoais, erodindo a noção de autoridade absoluta. Os autores não oferecem 

orientações sobre como os líderes podem lidar com este enquadramento social, residindo o 

interesse desta abordagem na sua sinalização. Os líderes devem respeitar e dar atenção aos 

parceiros sociais, considerando a sua diversidade e as perspectivas individuais. Starratt 

(2001) perspectiva a pós-modernidade com a democracia e defende uma atitude mais 

consultiva, participativa e inclusiva por parte dos responsáveis pela escola. Consideramos 

importante este modelo de liderança por sublinhar as diferenças individuais: a presente 

realidade europeia integra diversos fenómenos imigratórios com as respectivas 

transferências culturais que a escola não pode ignorar. 

Liderança inter-pessoal 

West-Burnham (2001) afirma que não é possível conceptualizar qualquer modelo 

de liderança sem integrar a inteligência inter-pessoal, definida como o conjunto de 

comportamentos intuitivos, resultantes de um profundo auto-conhecimento, facilitadores 

da relação com os outros. Alguns autores, como Crane (2000), denominam este modelo 

como feminino ou pós-heróico. Goleman (1999) descreve os benefícios de trabalhar com 

inteligência emocional, removendo barreiras de preconceitos através da comunicação. O 

que se propõe é liderar dando mais importância às pessoas que às tarefas.  

Os professores, na sua actividade diária, desenvolvem uma série de relações para as 

quais devem ser capazes de dar respostas efectivas a nível académico e pessoal. A pressão 

resultante põe em evidência a necessidade de deter boas capacidades de relacionamento 

inter-pessoal. Liberman (2000) identificou seis grupos principais de competências inter-

pessoais em professores líderes: criam relações de confiança com os colegas; são capazes 

de elaborar diagnósticos sobre a organização a partir da recolha de dados; compreendem e 

lideram processos de mudança; têm capacidade de organizar recursos humanos e materiais 

para atingir objectivos determinados; promovem o desenvolvimento de competências e da 

auto-estima nos outros.  
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Liderança contingencial 

Os modelos de liderança anteriormente descritos são parciais: descrevem aspectos 

particulares enfatizando uma ou outra dimensão da liderança. A liderança contingencial 

reconhece as limitações destes modelos e propõe uma abordagem alternativa considerando 

a diversidade de contextos escolares. De acordo com Leithwood (1999), o que é importante 

para a liderança contingencial é a forma como os líderes reagem às circunstâncias locais, 

que estratégias escolhem para a resolução de problemas. 

O conceito de “pluralismo conceptual”, de Bolman e Deals (1984) aproxima-se 

deste modelo: os líderes revelam um conjunto eclético estilos de liderança que adaptam a 

diferentes contextos. A liderança passa pela capacidade de fazer leituras do ambiente 

seleccionando a resposta mais adequada ao tipo de informação disponível. A pluralidade 

de contextos nas escolas justifica a aplicação desta abordagem que exige aos líderes 

excelentes capacidades analíticas e capacidade de adaptação à situação em causa. 

Liderança instrucional 

A liderança instrucional refere-se à liderança dos processos de instrução/ensino na 

escola (ou outra organização) assim como ao uso de processos de instrução na resolução de 

questões na organização (Munro, 2003). O estilo de liderança instrucional do director de 

escola (ou presidente de conselho executivo) radica nos comportamentos e práticas de 

instrução dos professores. Este estilo de liderança compreende as escolas como 

comunidades democráticas de ensino e aprendizagem ou comunidades aprendentes, onde 

se verifica um ambiente de cooperação e apoio entre os membros (Munro, 2003).  

Blase & Blase (2002b) sugerem que a liderança instrucional eficaz é dialogante, 

inquiridora, inclusiva e pedagogicamente intensa. Os líderes escolares eficazes valorizam o 

diálogo que encoraja os professores a reflectir criticamente nas suas práticas de ensino-

aprendizagem e promovem o desenvolvimento profissional dos docentes. A pesquisa 

destes autores identifica as estratégias de liderança instrucional utilizadas pelo líder escolar 

consideradas efectivas pelos docentes (Blase & Blase, 1999, 2002b). Estes autores 

organizam as estratégias de liderança instrucional em duas vertentes: 



CAPÍTULO 2 

 MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL E EXPECTATIVAS DE LIDERANÇA DOS DOCENTES  
 

55

i) Promover a reflexão crítica sobre as práticas de ensino-aprendizagem. Neste sentido, 

o líder instrucional deve: 

 Apresentar sugestões propositadas, adequadas e que não constituam uma ameaça ao 

docente. O líder escolar revela disponibilidade para ouvir, partilha experiências, 

encoraja a inovação, reconhece os pontos fortes do docente e concentra-se na 

melhoria da prática pedagógica. 

 Dar conhecimento aos professores de opiniões sobre o trabalho que realizam 

(feedback). Este tipo de informação deve ser apresentada pelo líder instrucional de 

forma específica, expressando cuidado e interesse e orientando para a resolução de 

problemas. Deve responder a preocupações sobre problemas com os alunos e 

confirmar a sua disponibilidade para a continuação do diálogo. 

 Demonstrar métodos de ensino e modelar, através do exemplo, interacções 

positivas com os alunos. 

 Questionar e solicita aos professores aconselhamento no âmbito de matérias 

profissionais. 

 Elogiar comportamentos e práticas concretas dos professores. 

ii) Apoiar o desenvolvimento profissional. Para este efeito, o líder instrucional: 

 Enfatiza o estudo de métodos de ensino e aprendizagem, promovendo a inovação e 

a formação no âmbito de novas técnicas pedagógicas. 

 Apoia a colaboração entre professores: o líder instrucional exemplifica o trabalho 

de equipa e encoraja a partilha e a observação de aulas entre professores, inclusive 

em outras escolas. 

 Promove a interacção cooperativa entre professores (“peer coaching”). 

 Promove e apoiar reformulações curriculares, nomeadamente através da 

disponibilização de recursos para a implementação de actividades. 

 Aplica princípios do ensino para adultos ao desenvolvimento profissional dos 

docentes. O líder instrucional efectivo cria uma cultura de colaboração, questiona, 

encoraja a aprendizagem ao longo da vida, a experimentação e a reflexão, 

compreendendo os ciclos de vida, os papéis e as motivações dos professores. 

Blase & Blase (2002b) sugerem que as estratégias de liderança instrucional 

descritas têm forte impacto positivo nos docentes a nível emocional, cognitivo e 
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comportamental, com efeitos no sentido de eficácia, auto-estima e motivação dos 

professores. A liderança instrucional subordina o controlo administrativo à promoção da 

colegialidade entre professores. 

 Southworth (2002) sublinha as características de comunidade aprendente 

subjacentes à aplicação do modelo de liderança instrucional e aponta o seu potencial 

interesse para os modelos de liderança empresarial: 

“Given the global interest in learning organisations, school leaders as 

educators and leaders are uniquely placed and qualified to contribute to this 

development. Heads could undoubtedly teach business leaders a thing or two about 

running a social organisation in which staff learning is a major priority and 

investment. Moreover, such leadership is possibly what makes school leadership a 

distinctive branch of leadership practice and theorising. Far from educators being 

the recipients of expertise from elsewhere, now may be the time to reverse the flow 

and instead of being importers of expertise from outside education, we can become 

exporters of it as well. “(p.89) 

A liderança instrucional propõe um ambiente favorável à reflexão, facilitador do 

desenvolvimento profissional dos professores. De acordo com esta abordagem, os 

processos de aprendizagem são considerados complexos e contextuais, as práticas de 

ensino assentam em análises reflectidas e as escolas são comunidades democráticas de 

ensino-aprendizagem (Munro, 2003). 

2.4 Teorias da motivação 

2.4.1 Introdução 

A literatura actual sobre teorias da motivação humana assenta em duas premissas 

básicas (Dahlgaard e Dahlgaard, 2003): 

1. Tal como outros seres vivos, o ser humano é uma entidade biológica que dedica 

grande parte das suas actividades à satisfação de necessidades decorrentes desta condição. 

A necessidade de alimento, de abrigo e de protecção, a necessidade de evitar a dor e a 

morte são algumas das necessidades biológicas. 

2. O ser humano é também uma entidade mental ou psicológica que dedica muita 

da sua energia à satisfação de diversas necessidades mentais ou psicológicas. O 



CAPÍTULO 2 

 MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL E EXPECTATIVAS DE LIDERANÇA DOS DOCENTES  
 

57

reconhecimento pelos outros, a identidade pessoal e o respeito por si mesmo, a 

mobilização da criatividade, o desejo de aplicar e expandir competências são exemplos de 

algumas das necessidades psicológicas. 

No seu melhor, como sugerem Deci e Ryan (2000) os seres humanos revelam-se 

activos e criativos, aprendendo tenazmente a dominar as suas capacidades e a aplicar os 

seus talentos responsavelmente. São agentes inspirados de uma humanidade curiosa e auto-

motivada. O empenhamento e esforço que, por norma, os indivíduos mostram na condução 

das suas vidas parecem indicar características positivas persistentes da natureza humana. 

Contudo, de acordo com os mesmos autores, o espírito humano pode revelar-se diminuído 

ou esmagado e, com demasiada facilidade, encontramos pessoas apáticas, alienadas e 

irresponsáveis. Independentemente da origem cultural, estrato social ou idade, 

encontramos em abundância indivíduos que, longe de um funcionamento humano óptimo, 

passivamente assistem todos os dias a horas de emissão televisiva, olham para o vazio nas 

salas de aula ou dirigem-se resignadamente para o trabalho esperando apenas pelo fim-de-

semana. A tendência da natureza humana para a persistência e actividade nem sempre se 

concretizam.  

2.4.2 O que é a motivação?  

A definição abrangente proposta por Scholl (2002) configura a motivação como a 

força que impulsiona o comportamento. Neste aspecto, a questão é conhecer o que é que 

motiva as pessoas, o que determina um comportamento ou padrão comportamental e que 

nível de esforço será aplicado. Outro aspecto da motivação é a orientação do 

comportamento. Aqui, importa conhecer o que determina as preferências do indivíduo, isto 

é, como se escolhe entre linhas de acção alternativas e conflictantes. A motivação aborda 

ainda a persistência ou comportamento sustentado, procurando conhecer o que determina o 

nível de persistência dos padrões comportamentais no indivíduo, como é que o 

comportamento é mantido ou terminado. Scholl (2002) considera a motivação como uma 

especificidade de comportamento, o que significa que é mais adequado pensar na 

motivação individual para a realização de uma tarefa do que considerar uma motivação 

pessoal genérica.  
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 No contexto organizacional, entende-se a motivação como “o desejo de adoptar 

elevados níveis de esforço com vista a alcançar objectivos organizacionais, na condição de 

tais esforços conduzirem à satisfação de alguma necessidade individual” (Ferreira et al, 

2001:260). Estes autores clarificam os elementos fundamentais da definição considerando 

que esforço representa a medida da intensidade ou do impulso; necessidade é o estado 

interno do indivíduo que determina o grau de atracção de um resultado e objectivo é a meta 

para a qual de orientam os comportamentos. 

2.4.3 Teorias de conteúdo e teorias de processo/contingenciais 

As teorias da motivação são habitualmente categorizadas em teorias de conteúdo e 

teorias de processo/contingenciais. As teorias de conteúdo focam-se na identificação da 

estrutura inata das necessidades humanas como forças condutoras da motivação. Estão no 

âmbito das teorias de conteúdo as propostas de Maslow (1943 e 1954), com a teoria das 

necessidades; Herzberg et al. (1966) com a teoria bi-factorial; McClelland (1961) com a 

teoria dos motivos e Alderfer (1972) com a teoria ERG – Existence, Relatedness, Growth. 

Outros autores preferiram abordagens mais alargadas, procurando explicar a motivação 

humana através de modelos situacionais, focando diversas variáveis e as inter-relações 

entre as mesmas. As teorias da motivação desenvolvidas nesta perspectiva designam-se 

teorias de processo e contingenciais. Resultantes desta abordagem são a teoria das 

expectativas (Vroom, 1964), a teoria da equidade (Adams, 1965) e a teoria da avaliação 

cognitiva de Deci (1975), entre outras. 

2.4.4 Teorias de conteúdo 

As teorias de conteúdo têm influenciado grandemente os estudos sobre a 

motivação, sobretudo ao nível da aplicação prática nas organizações (Dahlgaard e 

Dahlgaard, 2003). Uma das razões será a relativa simplicidade dos conceitos, relativamente 

a outros modelos. Dahlgaard e Dahlgaard (2003) apontam para o facto de, paralelamente 

ao aumento da riqueza e dos níveis educacionais dos trabalhadores, o foco da investigação 

sobre motivação ter vindo a deslocar-se dos níveis mais básicos (necessidades fisiológicas) 

para os níveis mais elevados (necessidades de auto-realização). Neste contexto, também as 

organizações têm vindo a modificar a perspectiva económica sobre os recursos humanos, 

evoluindo no sentido de uma visão das pessoas como entidades que se auto-realizam 
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(Dahlgaard e Dahlgaard, 2003). O quadro 2.6 resume os conceitos essenciais das teorias de 

conteúdo mais divulgadas e as aplicações organizacionais que advêm dos modelos 

teóricos.  

Quadro 2.6 – Teorias de conteúdo e aplicação organizacional 

Maslow 

(1954) 

Herzberg 

 (1959) 

McClelland 

(1961) 

Alderfer 

 (1972) 

Aplicação 

organizacional 

Auto-

realização 

Realização 

Responsabilidade 

Crescimento 

Sucesso Crescimento O indivíduo como 

entidade que se auto-

realiza 

Auto-estima Reconhecimento Poder 

Sociais Relações interpessoais Afiliação Relacionamento Identidade social 

Segurança 

 

Política da empresa 

Estabilidade laboral 

Condições de trabalho 

Salário 

Existência Perspectiva 

económica 

Fisiológicas 

Necessidades 

Fonte: Adaptado de Dahlgaard e Dahlgaard (2003) in Towards a holistic understanding of human  
motivation: core values – the entrance to people’s commitment? 

A hierarquia das necessidades 

Maslow (1954) considerou que as necessidades humanas são de natureza biológica, 

possuindo uma base genética. As necessidades biológicas caracterizam os indivíduos 

indiferenciadamente e influenciam o comportamento humano, por vezes de forma 

inconsciente. Organizadas de acordo com uma estrutura de prioridades existenciais, as 

necessidades fisiológicas são as primeiras a influenciarem o comportamento humano, 

seguindo-se a necessidade de segurança. Por estarem directamente relacionadas com a 

preservação e conservação pessoal, as necessidades fisiológicas e de segurança designam-

se por primárias. As necessidades sociais, de auto-estima e de auto-realização designam-se 

secundárias, emergindo apenas depois da satisfação das necessidades primárias.  

A necessidade de auto-realização significa a descoberta e concretização do 

potencial individual (Norwood, 1999; Eysenck, 2004). Maslow também designou a 

necessidade de auto-realização como necessidade de ser (“Being needs” ou “B-Needs”). 
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Para descrever a necessidade de auto-realização, Maslow apontou os valores fundamentais 

(“Being values” ou “B-values”) das pessoas que atingem este patamar no topo da 

hierarquia das necessidades: verdade, bondade, beleza, justiça, ordem, simplicidades, 

unicidade, vitalidade, perfeição (Norwood, 1999). Os indivíduos que se auto-realizam 

desenvolvem as suas actividades com uma entrega profunda, podendo falar-se de vocação 

ou mesmo sentido de missão. Recentemente, alguns autores caracterizam assim as pessoas 

que se auto-realizam (Norwood, 1999; Eysenck, 2004): 

• Aceitam-se integralmente; 

• São pessoas espontâneas; 

• Resistem a influências culturais; 

• Necessitam de privacidade; 

• São criativas; 

• Mostram empatia; 

• Revelam um sentido de humor refinado, filosófico; 

• Têm uma estrutura de carácter democrática; 

• Desfrutam de maior número de experiências-limite, ou seja, experiências 

que proporcionam sentimentos intensos de contentamento, admiração ou 

euforia. 

A teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, por ser uma abordagem muito 

focada no indivíduo, dificulta a investigação e obtenção de evidência empírica. No entanto, 

as pesquisas sobre experiências-limite têm confirmado as ideias de Maslow, por exemplo, 

nos relatos de atletas sobre os seus momentos mais grandiosos (Eysenck, 2004). 

Alguns aspectos da hierarquia das necessidades têm sido questionados. Por 

exemplo, Dahlgaard e Dahlgaard (2003) sugerem que os diferentes níveis de necessidades 

podem coexistir simultaneamente. A teoria de Maslow também não considera 

especificidades culturais relativas à valorização das necessidades quer no conteúdo, quer 

na prioridade (Ferreira et al, 2001). A teoria da hierarquia das necessidades sublinha os 

motivos de natureza social e de realização pessoal como indutores de acção no 

desempenho laboral, tendo influenciado teorias posteriores com aplicações 

organizacionais.   
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A teoria bifactorial 

A teoria proposta por Herzberg (1966) considera dois grupos de necessidades 

humanas: as necessidades higiénicas (“dissatisfiers”) e as necessidades motivadoras 

(“satisfiers”). O primeiro grupo refere-se a necessidades extrínsecas ao trabalho como o 

salário, as condições de trabalho, as relações interpessoais, a política da empresa e a 

relação com o superior hierárquico. Herzeberg designou estes elementos do ambiente de 

trabalho por factores higiénicos. O modelo sugere que quando estes factores correspondem 

às necessidades do indivíduo são satisfatórios e evitam as atitudes negativas, mas não 

provocam atitudes positivas, isto é, não induzem motivação.  

O grupo das necessidades motivadoras diz respeito a factores intrínsecos ao 

trabalho, referindo-se a aspectos do desempenho individual. São factores motivadores a 

autonomia na execução do trabalho, o pleno uso de competências, o reconhecimento, o 

sentimento de realização e o desenvolvimento pessoal. Quando presentes, estes factores 

contribuem para a satisfação a longo prazo e para a produtividade. Os factores motivadores 

induzem atitudes positivas mas não impedem possíveis atitudes negativas se os factores 

higiénicos não estiverem presentes. A confirmação empírica da teoria bifactorial aponta 

para que tanto os factores de conteúdo (motivadores) como os factores de contexto 

(higiénicos) contribuem para a satisfação e para a insatisfação (Ferreira et al, 2001). 

 A teoria bi-factorial contribuiu positivamente para a identificação de factores 

inerentes ao trabalho passíveis de condicionar a motivação dos trabalhadores. O 

desenvolvimento dessa linha de investigação – factores motivadores – conduziu a 

abordagens genericamente designadas por “Teorias da tarefa enriquecida” (Ferreira et al, 

2001:269), salientando-se o modelo de Hackman e Oldham (1980). 

A teoria das características da função 

 Elaborado sobre o conceito de factores motivadores proposto na teoria bi-factorial 

de Herzberg, o modelo das características da função, foi desenvolvido por Hackman e 

Oldham (1980). Este modelo sugere que o conteúdo do trabalho condiciona a motivação do 

indivíduo na medida em que produz o que os autores designam por estados psicológicos 

críticos. A teoria das características da função considera cinco dimensões do conteúdo do 
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trabalho cuja presença (ou falta) contribuem para o nível de motivação que esse trabalho 

pode induzir: 

• Identidade – o nível de identificação permitido por uma tarefa ou actividade 

está directamente relacionado com a condução dessa actividade desde o início 

até ao fim. Por exemplo, a realização de uma pintura permite que o artista se 

identifique completamente com a obra; por outro lado, a colocação sistemática 

de uma peça qualquer numa linha de montagem distancia o indivíduo da 

unidade produzida. 

• Variedade – refere-se à possibilidade de aplicação, pelo indivíduo, de 

competências e conhecimentos diversificados no desenvolvimento da 

actividade. As tarefas rotineiras são pouco motivadoras. 

• Significado – o impacto que a tarefa ou actividade tem na vida de outras 

pessoas.  

• Autonomia – o grau de independência na planificação e desenvolvimento das 

tarefas.  

• Feedback – designa a informação recebida sobre a qualidade do trabalho 

realizado. 

As características da função têm impacto positivo na motivação do sujeito quando 

produzem estados psicológicos críticos: significado do trabalho, responsabilidade pelos 

resultados e feedback sobre as actividades e resultados. Ou seja, o modelo sugere que a 

recompensa (intrínseca) e consequentemente a motivação para trabalhar, se verifica 

quando o trabalhador aprende, através do feedback, que, em termos individuais 

(responsabilidade e autonomia), correspondeu à exigência da função (reconhecendo na 

actividade significado, identidade e variedade) (Ferreira et al, 2001). Este modelo sugere 

também que as necessidades de crescimento são uma variável moderadora importante na 

relação entre as características da função e os resultados alcançados. A presença das 

diversas dimensões do modelo num trabalho resulta numa resposta motivacional mais 

positiva por parte de indivíduos com maior necessidade de crescimento e desenvolvimento 

profissional (Cunha et al, 2003).  

A percepção das características da função é condicionada por factores externos ao 

trabalho. De acordo com Salancik e Pfeffer (1977), as atitudes e percepções relativas ao 
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trabalho são elaboradas socialmente no constrangimento da informação recebida de outros 

no contexto laboral. Na perspectiva do que os autores designam por “teoria do 

processamento social da informação”, as características objectivas de um trabalho são 

interpretadas subjectivamente reflectindo a informação veiculada por outros indivíduos. 

Assim, quer as características objectivas do trabalho, quer as percepções subjectivas devem 

ser consideradas na motivação individual. 

A teoria dos motivos 

A teoria dos motivos, de acordo com Cunha et al (2003) ou teoria das necessidades, 

de acordo com Ferreira et al (2001) desenvolvida por McClelland (1961) considera três 

impulsos básicos, ou necessidades, no ser humano que motivam o seu desempenho: a 

necessidade de realização (ou motivo de sucesso), a necessidade de poder (ou motivo de 

poder) e a necessidade de afiliação (ou motivo afiliativo). A necessidade de realização 

traduz-se em comportamentos orientados para excelência, a busca de soluções para os 

problemas e a assunção de responsabilidades pelo trabalho realizado. Estas características 

asseguram desempenhos elevados em contextos de trabalho desafiante e competitivo, mas 

podem revelar-se negativas em situações de rotina. Os indivíduos que revelam necessidade 

de sucesso podem resistir ao desenvolvimento de projectos em equipa, preferindo a 

competição e o reconhecimento do mérito individual (Cunha et al, 2003). A necessidade de 

poder verifica-se nos indivíduos com forte desejo de influenciar e controlar o 

comportamento dos outros. A orientação para o prestígio e para o domínio de recursos 

humanos e materiais pode tornar-se mais importante do que o desempenho eficaz (Ferreira 

et al, 2001). Alguns autores sugerem que a forte orientação para o poder, quando 

acompanhada de auto-controlo, está associada a liderança eficaz (Cunha et al, 2003). A 

necessidade de afiliação consiste no desejo de ser aceite pelos outros e na busca de 

relacionamentos amistosos. Os indivíduos tendencialmente afiliativos preferem relações 

pessoais fortes e situações de cooperação em vez de competição.  

A teoria dos motivos considera as necessidades individuais como características 

semelhantes aos traços de personalidade, consistentes no tempo e resistentes à mudança 

(Cunha et al 2003). No entanto, os motivos ou necessidades podem variar em diferentes 

tempos e lugares, o que condiciona a utilização deste modelo com carácter preditivo. 
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Alguns estudos empíricos têm validado o modelo teórico, confirmando-se sobretudo a 

necessidade de realização (Ferreira et al, 2001).  

A teoria ERG (Existence, Relatedness, Growth) 

Alderfer (1972) desenvolveu a teoria ERG – acrónimo de Existence, Relatedness, 

Growth, isto é, Existência, Relacionamento e Crescimento – a partir do modelo da 

hierarquia das necessidades de Maslow. Alguns autores, como Cunha et al (2003), 

consideram o modelo ERG um refinamento da proposta de Maslow, sendo claro o 

paralelismo entre as categorias das duas abordagens (vide Quadro 2.6). A teoria ERG 

identifica as necessidades de existência com as necessidades fisiológicas e de segurança; 

as necessidades de relacionamento equivalem às necessidades sociais e de estima e as 

necessidades de crescimento correspondem às necessidades de auto-realização.  

O modelo de Alderfer não subordina as necessidades de existência, relacionamento 

e crescimento a uma estrutura rígida, sugerindo antes alguma flexibilidade entre categorias. 

Assim, os indivíduos podem sentir-se motivados por necessidades dos vários níveis em 

simultâneo. A teoria sugere que quando algumas necessidades não são satisfeitas o 

indivíduo experimenta frustração e regressão, dirigindo então o seu interesse para 

necessidades mais concretizáveis (Eysenck, 2004). Esta teoria pode explicar as queixas de 

trabalhadores sobre as necessidades de existência (salários e condições de trabalho) quando 

a sua actividade não satisfaz as necessidades de relacionamento ou crescimento 

(Schermerhorn et al, 1997). 

As diferenças entre indivíduos não permitem que a teoria possa assumir um carácter 

preditivo sobre as estratégias escolhidas para a satisfação de determinada necessidade 

(Eysenck, 2004). Tal como a teoria da hierarquia das necessidades, a teoria ERG revelou 

fraco suporte empírico (Cunha et al, 2003). 

2.4.5 Teorias contingenciais 

As abordagens contingenciais procuram compreender a diversidades de escolhas 

dos indivíduos integrando os factores situacionais e de natureza informativa nos motivos 

de actuação.  
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Teoria da equidade 

Adams (1965) fez notar que os trabalhadores estabelecem comparações entre os 

seus contributos para a organização e o que recebem da mesma. Esta é a ideia principal da 

teoria da equidade: as leituras individuais sobre o equilíbrio entre prestação e retribuição 

determinam a motivação dos trabalhadores. As relações de equidade resultam das 

percepções dos indivíduos e não da relação objectiva entre contributos e ganhos. A 

equidade é um fenómeno perceptivo (Cunha et al, 2003). Os elementos essenciais desta 

abordagem são: 

1. O indivíduo que estabelece a comparação; 

2. O(s) indivíduo(s) de referência; 

3. Os recursos ou inputs da pessoa (escolarização, formação profissional, 

experiência, capacidade intelectual, empenhamento, absentismo, etc.); 

4. Os ganhos ou outputs (salário, benefícios, condições de trabalho, prestígio, 

etc.). 

A teoria da equidade sugere que o indivíduo estabelece um rácio baseado na 

comparação entre os seus inputs (contributos) e outputs (ganhos) com os de outro 

referente, que desempenha um trabalho semelhante. Desta comparação podem ocorrer as 

situações seguintes:  

a) Uma percepção de equidade quando os rácios são semelhantes; 

b) Uma percepção de iniquidade por defeito quando o outro de referência obtém 

melhores resultados relativamente a inputs semelhantes; 

c) Uma percepção de iniquidade por excesso quando o outro de referência tem 

ganhos inferiores face a inputs semelhantes. 

As percepções de falta de equidade conduzem a sentimentos geradores de tensão 

que o indivíduo tenta gerir adoptando algumas escolhas possíveis: dosear os seus inputs 

(por exemplo, dedicando-se menos à sua actividade) ou alterar os outputs (por exemplo, 

tentar obter da organização equipamento informático actualizado). O indivíduo pode 

também modificar as auto-percepções (“o meu trabalho pode ser melhorado”), e as hetero-

percepções (“o outro é mais empenhado do que me tinha parecido antes”). Quando a 
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percepção de iniquidade é extrema, o indivíduo pode preferir abandonar o local de trabalho 

(Cunha et al, 2003; Ferreira et al, 2001). 

Os estudos empíricos decorrentes deste modelo teórico têm confirmado que quando 

é percepcionada iniquidade por defeito a motivação fica diminuída (Ferreira et al, 2001). A 

relação de contingência, descrita como o equilíbrio entre contributos e ganhos (Cunha et al, 

2003) determina o grau de motivação dos indivíduos, devendo as organizações estar 

atentas à quantidade e qualidade dos inputs dos seus colaboradores. A teoria da equidade 

revela que as recompensas organizacionais influenciam o processo motivacional, 

integrando uma componente individual e uma componente social por via da comparação 

social (Ferreira et al, 2001). 

Teoria das expectativas 

A teoria das expectativas considera que o indivíduo é o decisor racional do esforço 

que aplica para a obtenção de determinados resultados. É, portanto, uma abordagem 

cognitiva que presume que o comportamento e o desempenho são escolhas conscientes. Os 

autores representativos desta teoria são Vroom (1964) e Lawler (1986). Em linhas gerais, 

este modelo considera que a intensidade da tendência para actuar de determinada forma 

está subordinada à intensidade da expectativa no resultado e na atractividade desse 

resultado. Os conceitos principais desta abordagem são: resultados, valência, 

instrumentalidade, expectativa e força (Ferreira et al, 2001). 

• Resultados – representam as contrapartidas da organização relativamente aos 

seus colaboradores. Podem traduzir-se em aspectos tangíveis ou intangíveis e ser 

percepcionados como positivos (salário, tempo de férias, relacionamento positivo, 

etc.) ou negativos (supervisão autocrática, excesso de tempo de serviço, etc.). 

• Valência – reflecte o grau de atractividade dos resultados para o indivíduo. A 

valência é positiva quando os resultados são desejados pelo indivíduo, esforçando-

se então por os alcançar. Quando a valência é negativa, o resultado repele o 

indivíduo que não se interessará por atingi-lo.  

• Instrumentalidade – representa o grau da relação entre desempenho e resultado 

alcançado percebido pelo indivíduo. Quando um trabalhador tem a percepção de 



CAPÍTULO 2 

 MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL E EXPECTATIVAS DE LIDERANÇA DOS DOCENTES  
 

67

que o aumento da sua produtividade resulta num acréscimo de remuneração, atribui 

um grau de instrumentalidade elevado à sua actividade laboral. 

• Expectativa – refere-se ao que o indivíduo espera como consequência provável 

do seu comportamento. O indivíduo avalia como mais proveitosa a linha de acção 

que lhe permitirá atingir os resultados pretendidos. 

• Força – refere-se à energia ou tensão existente no indivíduo para a acção. A 

força é directamente proporcional à acção. 

Frequentemente, a teoria das expectativas é descrita na relação matemática que 

inclui os três conceitos mais importantes (Cunha et al, 2003; Scholl, 2002): M = ExIxV, o 

que significa que a motivação (M) é o produto (x) da expectativa (E), da instrumentalidade 

(I) e da valência (V). Decorre desta equação que quando um dos factores é igual a zero, a 

motivação é nula, o que significa, em termos organizacionais, que se uma pessoa não 

acredita que pode obter um bom desempenho, que o seu desempenho não conduzirá aos 

resultados desejados ou não atribui valor aos resultados que obterá, a sua motivação ficará 

claramente comprometida. A figura 2.3, uma representação visual proposta por Scholl 

(2002), simplifica a leitura global da teoria das expectativas: 
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Figura 2.3 – Representação esquemática da teoria das expectativas 

 

 

                    =                                        x                                        x 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Scholl (2002) in http://www.cba.uri.edu/scholl/Notes/Motivation_Expectancy.html  

Scholl (2002) explica que a expectativa do indivíduo é afectada por variáveis: 

• Auto-eficácia – a crença pessoal de que se é competente na realização de uma 

tarefa ou actividade; 

• Grau de dificuldade do objectivo – metas muito ambiciosas ou que exigem 

elevados padrões de desempenho podem conduzir a expectativas baixas por 

parte de indivíduos que receiem não estar à altura das exigências; 

• Controlo percebido – para a expectativa ser elevada, o indivíduo deve crer que 

detém algum controlo sobre o resultado esperado. 

Também a instrumentalidade tem algumas variáveis associadas, nomeadamente a 

confiança (quando confia no supervisor, o individuo assume que o bom desempenho será 

recompensado), o controlo (a participação nos mecanismos de atribuição de recompensas) 

e as políticas laborais (o grau de formalização da atribuição de recompensas por 

desempenho, nomeadamente contractos escritos). 

A valência refere-se à importância pessoal que o indivíduo atribui aos resultados ou 

recompensas que pode obter. As variáveis que afectam a valência são os valores, 

necessidades, objectivos e preferências. Alguns dos resultados potencialmente 

interessantes podem ser aumentos de salário e bónus, promoções, horários de trabalho, 
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projectos diversos, reconhecimento e satisfação pessoal em contribuir para ajudar outros 

(Scholl, 2002). 

De acordo com o modelo em análise, “a motivação explica-se como a força que 

estimula o sujeito a actuar de determinada forma e a desenvolver determinada dose de 

esforço, o qual é função do valor que a recompensa apresenta para o sujeito e da 

probabilidade da recompensa ser alcançada.” (Ferreira et al, 2001:267) A teoria das 

expectativas sublinha a importância do resultado e da necessidade das organizações 

gerirem as expectativas dos seus colaboradores afim de manterem níveis de motivação 

adequados (Cunha et al, 2003). As organizações devem ser capazes de determinar o grau 

de instrumentalidade dos seus sistemas de recompensa para avaliar da utilidade e eficácia 

dos mesmos (Ferreira et al, 2001).  

Teoria da avaliação cognitiva 

A motivação designa as forças que despertam no indivíduo entusiasmo e 

persistência para prosseguir determinada linha de acção. De acordo com a teoria da 

avaliação cognitiva, essas forças podem ser internas ou externas ao indivíduo, isto é, a 

motivação é intrínseca ou extrínseca (Deci, 1975). Dahlgaard e Dahlgaard (2003:156) 

distinguem desta forma motivação intrínseca e extrínseca: 

“In order to satisfy the physical or biological needs we have to procure food, 

clothing, a home, etc. As material objects are one of the main characteristics of 

satisfying physical or biological needs, the process may be described in terms of 

various nouns. The key concept here is that of procuring something or having 

something. This dimension is traditionally related to extrinsic motivation. 

However, we cannot procure anything external to us to satisfy mental needs 

such as obtaining recognition, or developing or fulfilling ourselves. In order to 

satisfy our mental needs, we need to develop and exploit our internal resources. 

The way to develop and exploit these resources lies in the action. This action, 

during which we try to mobilise our innate resources and extend our capabilities 

through learning, practising, studying, etc. is the essential path leading to mental 

satisfaction. This dimension is traditionally related to intrinsic motivation.”  
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 A teoria sugere que o contexto social pode facilitar ou limitar a motivação 

intrínseca pela forma como são apoiadas ou ignoradas as necessidades psicológicas inatas 

do indivíduo (Deci & Ryan, 2001). A motivação intrínseca está associada ao envolvimento 

em tarefas que os indivíduos consideram interessantes, obtendo a satisfação de 

necessidades de ordem mais elevada, nomeadamente, autonomia, competência e 

relacionamento (Deci & Ryan, 1985, 2000).  

 A autonomia designa a percepção do indivíduo de um locus de controlo interno 

forte, ou seja, acredita que pode intervir no seu ambiente e determinar o curso dos eventos 

(Deci & Ryan, 1985). Deci e Ryan (2000) sugerem que quando recompensas extrínsecas 

são introduzidas para a realização de uma actividade intrinsecamente interessante para o 

indivíduo, este tende a sentir-se controlado pela recompensa. Nesta situação, verifica-se 

um deslocamento do locus de causalidade interna para causalidade externa e os indivíduos 

sentem que dominam menos a origem do seu comportamento. A consequência é a 

diminuição da motivação intrínseca. A questão do efeito contraproducente das 

recompensas sobre a motivação não é pacífica. Einsenberger e Cameron (1996) discutem a 

eficácia das recompensas questionando os estudos de Deci e Ryan (1985) e a legitimidade 

da extrapolação de resultados obtidos com crianças em idade escolar para o universo 

organizacional adulto. No entanto, a vasta meta-análise de Deci, Kostner e Ryan (1999) 

sobre 128 estudos realizados durante três décadas por diversos investigadores confirma o 

efeito perverso das recompensas extrínsecas sobre a motivação intrínseca. De acordo com 

Deci e Ryan (2000) a autonomia é essencial para a motivação intrínseca a qual é 

negativamente condicionada em situações de coerção, vigilância, avaliação e prazos que 

colocam o locus de causalidade em factores externos. Dar oportunidades de escolha e 

reconhecer a experiência pessoal do indivíduo favorecem a motivação intrínseca e a auto-

confiança no desempenho (Deci & Ryan, 2000). 

A competência é a sensação de domínio de uma técnica ou arte (Fry, 2003), a 

crença na capacidade de corresponder positivamente às situações ou tarefas a realizar e a 

confiança em lidar com situações semelhantes no futuro. A sensação de competência do 

indivíduo é afectada pelo feedback que recebe sobre o seu desempenho e, 

consequentemente, também a motivação intrínseca é condicionada (Deci & Ryan, 2000). O 
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feedback positivo tende a melhorar a motivação intrínseca, enquanto o feedback negativo 

diminui o sentimento de competência do indivíduo, diminuindo a motivação. 

O relacionamento refere-se ao desejo de estar ligado a outros, estimar e preocupar-

se com os outros e receber afecto e consideração em troca (Deci & Ryan, 2000). 

Revelando um efeito menor sobre a motivação intrínseca que a autonomia e a competência, 

a necessidade de relacionamento é, contudo, importante para o indivíduo. De acordo com 

Deci e Ryan (2000), um indivíduo pode sentir-se motivado para a realização de tarefas 

solitárias, como jogar no computador ou praticar um desporto individual, não parecendo 

verificar-se nestes casos a necessidade de relacionamento como um factor determinante da 

motivação íntriseca. No entanto, La Gardia et al (2000) demonstraram que uma base 

relacional estável providencia sentimentos de segurança favoráveis à expressão da 

motivação intrínseca. A motivação intrínseca está associada a melhores níveis de 

aprendizagem, desempenhos mais elevados e sensação de bem-estar (Baard, Deci e Ryan, 

2004; Sheldon, Elliot e Kasser, 2001).  

A teoria da motivação profissional  

A teoria da motivação profissional (London, 1983) procura explicar diversos 

comportamentos profissionais, nomeadamente a escolha de uma actividade, a decisão de 

ficar ou abandonar uma organização, a busca de formação profissional e o estabelecimento 

e alcance de metas na carreira profissional. Desde a sua apresentação, este modelo teórico 

tem sido referido em diversos estudos (Grzeda & Prince, 1997; King, 1999; Day & Allen, 

2002), que tendem a confirmar o valor preditivo do modelo. A teoria da motivação 

profissional considera três dimensões: identidade profissional, insight profissional1 e 

resiliência profissional.  

A identidade profissional, de acordo com London (1983), representa o grau em 

que a carreira é essencial para a identidade do indivíduo, isto é, até que ponto o indivíduo 

se define através da sua profissão. A identidade profissional está associada com o 

envolvimento na carreira, a necessidade de progressão e de reconhecimento (Grzeda & 
                                                 
1 O vocábulo inglês “insight” tem, em português, os significados “perspicácia, discernimento, capacidade de 
profunda penetração intelectual…”(Dicionário de inglês-português, 1998). Optámos, no nosso texto, por 
utilizar a palavra no original, por considerarmos que a mesma, em língua portuguesa, perde significância no 
contexto específico em que se utiliza –career insight.  
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Prince, 1997). Os indivíduos que demonstram uma identidade profissional elevada tendem 

a considerar a satisfação profissional mais importante que a satisfação noutros aspectos da 

vida, verificando-se a primazia do trabalho (King, 1999).  

O insight profissional é a capacidade do indivíduo ser realista sobre as suas 

possibilidades profissionais. Indica a perspicácia do indivíduo para estabelecer metas 

profissionais adequadas face às suas competências. O indivíduo procura informação sobre 

o seu desempenho afim de identificar as suas áreas fortes e fracas em termos profissionais 

e estabelecer objectivos a concretizar (King, 1999). Valores elevados nesta dimensão da 

motivação profissional sugerem que o indivíduo está interessado em analisar eventuais 

mudanças de profissão, reunir informação sobre oportunidades de carreira e identificar 

objectivos realistas e planos de acção (Grzeda & Prince, 1997). A teoria da motivação 

profissional prevê uma relação positiva entre insight profissional e a flexibilidade de metas 

e necessidade de mudança. 

A resiliência profissional refere-se à capacidade de adaptação do indivíduo a 

circunstâncias diversas no ambiente de trabalho, mesmo quando estas são perturbadoras. 

King (1999) faz notar que a resiliência profissional está relacionada com o empenhamento 

afectivo de indivíduos fortemente ligados às suas profissões, longe do mero valor 

instrumental. De acordo com este autor, os indivíduos afectivamente empenhados na sua 

actividade estão inerentemente comprometidos com a organização e carreira profissional, 

dispostos a fazer sacrifícios pessoais, a trabalhar superando todas as expectativas e a 

contribuir generosamente para a efectividade da organização. Valores elevados de 

resiliência profissional sugerem boa capacidade de trabalho autónomo, reacção positiva a 

mudanças organizacionais, capacidade de iniciativa e intenção de expandir competências e 

conhecimentos relacionados com a profissão (Grzeda & Prince, 1997). Os indivíduos deste 

grupo revelam auto-eficácia, considerando-se competentes e capazes de assumir riscos e 

responsabilidades nas suas carreiras.   

A teoria da motivação profissional providencia um modelo constituído por 

componentes de comportamento individual e situacional com implicações importantes no 

estabelecimento de estratégias motivacionais (London, 1993; King, 1999). O valor 

preditivo do modelo foi explorado por King (1999) na determinação do empenhamento 
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afectivo dos indivíduos relativamente à organização e carreira profissional. O autor propõe 

um “modelo progressivo de motivação profissional e empenhamento” estabelecendo uma 

hierarquia entre as três dimensões da teoria da motivação profissional. O topo da 

hierarquia, preditivo de maior empenhamento afectivo, corresponde à resiliência 

profissional. No extremo oposto, a falta de identidade profissional traduz-se em 

comportamentos apáticos e distanciamento. O modelo de King visa proporcionar aos 

gestores um instrumento e método de avaliação para diagnosticar o empenhamento 

afectivo dos seus colaboradores, facilitando uma abordagem contingencial da organização 

do trabalho. O autor sugere algumas práticas de gestão de recursos humanos passíveis de 

aumentar a atractividade de uma carreira (King, 1999): 

• Auto-análise e avaliação do nível de empenhamento; 

• Maior participação, envolvimento e empenhamento na selecção e cumprimento 

de objectivos laborais; 

• Criação e reforço de atitudes positivas face às actividades a desenvolver; 

• Manter uma ética de trabalho sensata na cultura organizacional; 

• Fornecer informação adequada para a criação de expectativas realistas; 

• Estruturar actividades com variedade, identidade, significado, autonomia e 

feedback as quais promovam a aplicação e desenvolvimento de conhecimentos, 

capacidades e competências dos colaboradores; 

• Estruturar a psicologia social da cultura da organização e dos papéis 

profissionais no sentido de satisfazer as personalidades, interesses e 

preferências dos colaboradores; 

• Esclarecer os colaboradores de que a direcção da organização valoriza os seus 

recursos humanos e está empenhada numa relação de confiança, abertura e 

respeito; 

• Promover a liderança, a motivação e a comunicação, de forma a reforçar 

expectativas positivas nos indivíduos (efeito Pigmaleão). 

King (1999) sugere ainda o desenvolvimento de redes sociais de apoio, entendendo 

o apoio social como a aceitação incondicional no grupo e o decorrente sentimento de 

pertença e satisfação das necessidades básicas de estima.  
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2.5 Delimitação do estudo 

Perante as vastas possibilidades de enquadramento teórico de um estudo deste tipo, 

oferecidas pelos numerosos modelos teóricos no âmbito da liderança e da motivação, 

impõem-se a necessidade de estabelecer opções metodológicas que estruturem e conduzam 

a pesquisa. Assim, no quadro da teoria da motivação profissional (London, 1983,1993 e 

2001; Grzeda & Prince, 1997; King, 1999) o presente estudo pretende caracterizar a 

motivação dos professores de um agrupamento vertical de escolas. O estudo propõe-se 

ainda informar quais os comportamentos de liderança preferidos pelos docentes do pré-

escolar, 1º, 2º e 3º ciclos relativamente aos elementos do conselho executivo do 

agrupamento, considerando os modelos de liderança carismática ou transformacional 

(Burns, 1978; Bass, 1985; Conger, Kanungo & Menon, 2000), transaccional (Bass, 1985; 

Leithwood, 1999) e partilhada (Crowther et al, 2002). 

Verificar-se-á, pois, no próximo capítulo do nosso estudo, relativo à metodologia, 

que os pressupostos teóricos que nortearam a elaboração do inquérito radicam na teoria da 

motivação profissional de London (1983, 1993, 1988) e nos modelos de liderança supra 

referidos. 
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CAPÍTULO 3 
 

 METODOLOGIA 
 

 
Toda a acção de pesquisa se traduz no acto de perguntar. 

(Ferreira, 1986:165) 
 

Sumário: De acordo com Auroux & Weil (1997:297), “Por metodologia, devemos 

entender hoje o estudo dos processos de raciocínio utilizado nesta ou naquela ciência, bem 

como a discussão da sua validade”. Atendendo a este pressuposto, explicamos neste 

capítulo as técnicas de recolha e análise da informação a que recorremos para o 

desenvolvimento do estudo. Esclarece-se a construção dos instrumentos de medida da 

motivação profissional nas dimensões de insight, identidade e resiliência e de medida de 

expectativas sobre comportamentos de liderança transformacional, transaccional e 

partilhada. Descrevem-se a amostra e os procedimentos utilizados e apontam-se as opções 

relativamente à análise de dados. 

3.1 Introdução 

A gestão de recursos humanos assume um papel essencial no sucesso das políticas 

educativas. No sentido de contribuir para reflexão sobre gestão de recursos humanos na 

escola pública, este estudo foi desenvolvido com o objectivo geral de investigar a 

motivação profissional dos docentes de um agrupamento vertical de escolas e as suas as 

expectativas relativamente ao exercício de comportamentos de liderança pelos elementos 

do conselho executivo. 

Para a obtenção dos dados necessários à prossecução do objectivo, foram 

elaborados questionários e realizado um inquérito, considerando que, como opção 

metodológica e de acordo com Ferreira (1986:167), 

“O inquérito é, de facto a técnica de construção de dados que mais se 

compatibiliza com a racionalidade instrumental e técnica que tem predominado nas 

ciências e na sociedade em geral.” 
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A realização de um inquérito apresentou-se como a opção metodológica mais 

adequada face aos dados pretendidos, considerando que as vantagens associadas a um 

questionário auto-administrado superam as eventuais desvantagens. Apesar de, com a 

realização de um inquérito, se verificarem limitações como a representatividade nunca ser 

absoluta, sublinhamos como vantajoso a possibilidade de manter o anonimato e de o 

investigador não influenciar o momento da recolha de dados.  

3.2 Mapa conceptual da pesquisa 

A pesquisa desenvolveu-se sobre uma sequência de etapas das quais a primeira foi, 

naturalmente o estabelecimento do objectivo. O esquema conceptual apresentado na figura 

3.1 explicita as opções metodológicas que presidiram à elaboração deste estudo e 

operacionaliza o objectivo geral através da formulação das questões da pesquisa. Assim, o 

presente estudo é norteado pelas seguintes questões: 

1. Como se caracteriza a motivação profissional dos professores dos diferentes 

ciclos de ensino, de um agrupamento vertical de escolas? 

2. Que comportamentos de liderança são esperados pelos docentes relativamente: 

a) Ao Presidente do Conselho Executivo? 

b) Ao Representante de Ciclo no Conselho Executivo? 

3. Que diferenças/semelhanças existem na motivação profissional e nas 

expectativas de liderança dos docentes dos diferentes ciclos de ensino? 

O esquema conceptual da pesquisa ilustrado pela figura 3.1 permite uma leitura 

global das opções metodológicas relativamente ao tipo de estudo apresentado, amostra, 

instrumentos de recolha de informação, análise de dados e conclusões. 
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TIPO DE ESTUDO 

Figura 3.1 – Esquema conceptual da pesquisa 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

QUESTÕES DA PESQUISA 

Conhecer a motivação profissional dos docentes de um 
agrupamento vertical de escolas e as suas expectativas de 
liderança. 

 

1. Como se caracteriza a motivação profissional dos 
professores dos diferentes ciclos de ensino, de um 
agrupamento vertical de escolas? 

2. Que comportamentos de liderança são esperados 
pelos docentes relativamente: 

a) Ao Presidente do Conselho Executivo? 

b) Ao Representante de Ciclo no Conselho 
Executivo? 

3. Que diferenças/semelhanças existem na motivação 
profissional e nas expectativas de liderança dos 
docentes dos diferentes ciclos de ensino? 

 

Questionários 

Docentes do Agrupamento de Escolas José Saraiva. 

Quantitativo; descritivo; exploratório. 

AMOSTRA 

INSTRUMENTOS DE 
RECOLHA DE 
INFORMAÇÃO 

ANÁLISE 

CONCLUSÕES 

OBJECTIVO DA PESQUISA 

Proposições 

Padrões 
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3.3 Elaboração do questionário 
 

A primeira parte do questionário (“Secção A – dados biográficos”) é constituída 

por quatro quadros que solicitam, respectivamente, a indicação da idade, tempo de serviço 

e género; a situação profissional; o ciclo de ensino e a formação profissional. Foram 

seleccionados estes elementos por representarem dados essenciais à caracterização da 

população docente do agrupamento. O conjunto de dados biográficos solicitados foi 

cuidadosamente limitado no sentido de elevar o sentimento de anonimato dos 

respondentes. 

A segunda parte do questionário (Secção B – Motivação profissional) é constituída 

por 21 itens, aos quais se aplica uma escala de Likert modificada para 5 pontos. Às 

afirmações apresentadas deve ser atribuída uma pontuação de 1 a 5 com a leitura seguinte: 

1 = discordo completamente; 2 = discordo; 3 = neutro; 4 = concordo; 5 = concordo 

plenamente. Os itens apresentados foram adaptados de diversas escalas utilizadas no 

âmbito da teoria da motivação profissional (London, 1983; Noé et al, 1990; Grzeda & 

Prince; 1997; King, 1999). Grzeda & Prince (1997) sugerem que a teoria da motivação 

profissional é aplicável a diferentes populações e que é possível desenvolver escalas mais 

concisas que respeitem os princípios básicos e as previsões da teoria. 

Os 21 itens que constituem a 2ª parte do questionário correspondem às três 

dimensões de motivação profissional: insight profissional, identidade profissional e 

resiliência profissional. Os agrupamentos dos itens relativamente a cada uma destas 

dimensões são apresentados no quadro 3.1. Os itens foram seleccionados considerando o 

contexto social e grupo a que se destina o questionário. Os itens foram adaptados também 

no sentido de se adequarem ao contexto sócio-profissional dos respondentes.  

A terceira parte do questionário (Secção C – Expectativas de liderança) é 

constituída por 23 itens que descrevem comportamentos de liderança. A coluna esquerda 

da tabela apresentada nesta secção do questionário destina-se à caracterização dos 

comportamentos de liderança que os docentes consideram adequados num representante 

ideal do seu ciclo de ensino (pré-escolar, 1º, 2º ou 3ºciclos) no Conselho Executivo (CE). 

Na coluna direita devem ser caracterizados os comportamentos de liderança esperados de 
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um presidente de CE ideal. Aplica-se uma escala de Likert modificada para 5 pontos tal 

como na secção B do questionário. 

Os itens que constituem esta secção do questionário foram elaborados a partir da 

análise de diversos questionários associados a estudos radicados em modelos de liderança. 

O conjunto de itens traduz grupos de comportamentos de liderança associados a três 

modelos teóricos fundamentais: a liderança transformacional ou carismática (Leithwood, 

1999; Conger, Kanungo & Menon, 2000), a liderança transaccional (Leithwood, 1999; 

Bogler, 2001) e a liderança participativa (Crowther, 2002; Arnold, Arad, Rhodes & 

Drasgow, 2000). O quadro 3.2 mostra a associação entre o modelo teórico de liderança e o 

conjunto de itens correspondente. Deve sublinhar-se que este quadro serve essencialmente 

uma função estruturante e organizativa dos comportamentos de liderança, dado que os 

modelos teóricos se sobrepõem. Por exemplo, o item “Dar respostas justas e honestas aos 

professores”, associado no nosso quadro à liderança carismática ou transformacional, 

representa também um comportamento essencial da liderança moral.  

Numa fase inicial, o questionário foi alvo de um pré-teste, realizado num grupo de 

docentes a leccionar em escolas não pertencentes ao agrupamento onde conduzimos o 

inquérito relativo ao presente estudo. De acordo com Lakatos & Marconi (1994) o pré-teste 

deve realizar-se num grupo de tamanho de 5 a 10% da amostra. Assim, aplicamos o 

questionário a uma amostra aleatória intencional constituída por 12 professores dos 

diferentes ciclos de ensino. A realização deste pré-teste evidenciou algumas fraquezas, o 

que conduziu à reformulação do questionário. O questionário definitivo, assim como a 

carta de apresentação do estudo aos docentes, apresentam-se nos apêndices A e B. 
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Quadro 3.1 – Referencial teórico das dimensões da motivação profissional (secção B do 
questionário) 

 
 
 

Dimensão da teoria da motivação 
profissional Item no questionário 

 
Insight profissional 

 
 É a capacidade do indivíduo 

ser realista sobre as suas 
possibilidades profissionais. Indica a 
perspicácia do indivíduo para 
estabelecer metas profissionais 
adequadas face às suas competências. 
(London, 1983; King, 1999) 

 
       
4. Tenho um plano para alcançar os meus objectivos 
profissionais. 

      6. Tenho objectivos realistas. 
8. Conheço os meus pontos fortes (aquilo que faço 
melhor). 
9. Conheço as minhas fraquezas (as coisas que faço menos 
bem). 
18. Tenho objectivos profissionais específicos. 
 

 
Identidade profissional 
 
Está associada com o 

envolvimento na carreira, a 
necessidade de progressão e de 
reconhecimento. Sugere identificação 
com a organização e interesse pelo 
exercício de papéis de 
gestão/liderança. A carreira 
representa a área de maior satisfação 
pessoal na vida dos indivíduos com 
pontuações elevadas nesta dimensão 
da motivação profissional. (London, 
1983; Grzeda & Prince, 1997) 

 
 

      2. Quero ser reconhecido pelos meus êxitos profissionais. 
10. Quero que os meus êxitos profissionais sejam 
reconhecidos pelos superiores hierárquicos. 
12. Pergunto a colegas que respeito a sua opinião sobre o 
meu desempenho profissional. 
13. Ocupo o meu tempo livre com actividades 
relacionadas com a minha profissão. 
16. Aprecio a realização de formação/cursos para 
progredir na carreira. 
20. Gostaria de estar numa posição de liderança.  
21. Os meus objectivos profissionais foram revistos ou 
mudados depois de ter tido conhecimento de informações 
novas relativas a mim próprio(a) ou à minha situação 

 
Resiliência profissional 
 
Refere-se à capacidade de 

adaptação do indivíduo a 
circunstâncias diversas no ambiente 
de trabalho, mesmo quando estas são 
perturbadoras, revelando auto-
confiança e orientação para o sucesso 
(London, 1983). A resiliência 
profissional está relacionada com o 
empenhamento afectivo de 
indivíduos fortemente ligados às suas 
profissões (King, 1999). 

 
1. Levo o tempo que for necessário para realizar uma 
tarefa ou actividade o melhor possível. 

      3. Aprecio trabalhar com pessoas novas e diferentes. 
5. Acredito quando me dizem que estou a fazer um bom 
trabalho. 
7. Gosto de correr riscos (realizar acções cujo resultado 
final não é completamente conhecido). 
11. Concebo formas melhores de realizar o trabalho. 
14. Sou capaz de lidar com qualquer problema de trabalho 
que possa surgir. 
15. Mantenho relacionamentos amistosos com docentes de 
todos os ciclos de ensino. 

      17. Sou capaz de me adaptar a situações novas. 
19. Avalio o meu desempenho profissional de acordo com  
os meus padrões pessoais em vez de comparar com o que 
os outros fazem. 
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Quadro 3.2 – Referencial teórico dos itens sobre liderança (Secção C do questionário)  
 

 
 
 

Modelo teórico Item no questionário 
 
Liderança carismática ou 
transformacional 
 

Construção de interesses comuns 
entre líderes e seguidores (Gunter, 
2001). 

Convicção pessoal, pensamento 
estratégico, motivação para 
reformular a organização, impacto e 
influência, iniciativa e respeito pelos 
outros (McBer, 2000). 

 
1. Ser exemplar em termos profissionais. 
4. Incentivar a apresentação e implementação de 
iniciativas e projectos por parte professores. 
8. Empenhar-se no objectivo colectivo de cumprir a 
nossa missão como docentes. 
9. Mostrar consideração pessoal pelos docentes. 

      11. Apresentar desafios e projectos inovadores. 
16. Dar respostas justas e honestas aos professores.  
17. Acreditar na capacidade dos professores para 
ultrapassar obstáculos. 
20. Revelar talento e capacidade para negociar a 
tomada de decisões. 

 
 
Liderança transaccional 
 

A gestão de tarefas, funções e 
comportamentos de forma a criar um 
clima facilitador da realização 
competente das actividades de todos 
na organização (Leithwood, 1999). 

A liderança é uma gestão 
melhorada (“management plus”) 
dado que, tradicionalmente, o papel 
dos responsáveis pelas escolas é 
focado nas responsabilidades 
administrativas tendo sido 
modificado por crescentes exigências 
da sociedade (Dressler, 2001).  
 

 
2. Não hesitar em apontar os erros ou falhas que 
exigem a sua intervenção. 
6. Fornecer aos docentes feedback sobre o trabalho 
realizado.  
10. Apoiar os professores no relacionamento com os 
encarregados de educação.  
12. Esclarecer regras e procedimentos adoptados na 
escola/agrupamento. 
14. Informar os professores do que devem fazer para 
que os seus esforços sejam premiados. 
18. Estabelecer linhas de actuação para a resolução 
rápida de problemas. 
22. Organizar e distribuir o serviço com equidade.  
 

 
Liderança partilhada 
 

Promove a colaboração e a 
colegialidade entre professores, o que 
favorece práticas de excelência na 
escola (Harris e Muijs, 2002). 

As pessoas tendem a aceitar 
melhor e implementar mudanças 
quando participaram nos processos 
decisórios (Savery, Soutar e Dyson, 
1992). 
 

 
3. Tomar decisões tendo em consideração as 
opiniões dos docentes.  
5. Encorajar os professores a expressar as suas 
ideias/sugestões. 
7. Ouvir as ideias/sugestões do meu ciclo de ensino. 
13. Tratar os professores como seus iguais. 
15. Dispor de tempo para discutir calmamente as 
preocupações dos professores. 
19. Conhecer o trabalho desenvolvido por cada 
professor. 
21. Dar sugestões para melhorar o desempenho dos 
professores do meu ciclo de ensino.    
23. Contribuir para o desenvolvimento de relações 
inter-pessoais positivas entre os docentes. 
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3.4 Amostra  
 

O Agrupamento onde decorreu o presente estudo foi criado no ano lectivo de 

2003/2004 no âmbito do novo modelo de gestão e autonomia das escolas aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio com as alterações introduzidas pela Lei n.º24/99 

de 22 de Abril. Do agrupamento fazem parte a escola sede frequentada por alunos do 2º e 

3º ciclos, oito estabelecimentos de ensino pré-escolar e quinze escolas do 1º ciclo, todas 

situadas em localidades limítrofes da cidade. A gestão do agrupamento é da 

responsabilidade de um Conselho Executivo constituído por um presidente e três vice-

presidentes. De acordo com a legislação supra-referida, um vice-presidente é educador de 

infância e outro é professor do 1º ciclo, dado que o agrupamento é constituído por escolas 

de diversos sectores de ensino. O presidente do conselho executivo e o terceiro vice-

presidente são professores do 2º ciclo. A população-alvo do estudo é constituída pelos 

docentes de todos os sectores de ensino (pré escolar, 1º, 2º e 3º ciclos) a exercer funções no 

agrupamento de escolas, à excepção dos docentes que são membros do órgão de gestão. A 

distribuição da população docente pelos diversos sectores de ensino está descrita no quadro 

3.3. 

 
Quadro 3.3 – População docente do agrupamento no ano lectivo 2005/2006 
 

Sector  Número de docentes 
Pré-escolar  19 
Primeiro ciclo  52 
Segundo ciclo  44 
Terceiro ciclo 45 
TOTAL 160 

Fonte: Projecto Educativo do Agrupamento (2005) 
 

3.5 Procedimentos de recolha de informação 
 

O envolvimento dos actores é essencial nas estratégias de investigação. Assim, foi 

dada particular atenção à negociação do processo de pesquisa, sublinhando a garantia de 

que todos os princípios éticos seriam respeitados. Após o estabelecimento de alguns 

contactos informais com os elementos do conselho executivo do agrupamento em que se 

apresentaram as linhas gerais da pesquisa, foi enviada uma carta ao presidente do mesmo 

no sentido de formalizar a autorização para a condução do estudo (apêndice A). Foi ainda 

solicitado ao presidente do conselho executivo do agrupamento que divulgasse a realização 

da pesquisa em conselho pedagógico, dando conhecimento aos coordenadores de 
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departamento. Posteriormente, contactamos pessoalmente todos os coordenadores de 

departamento dos 2º e 3º ciclos, solicitando a sua colaboração na distribuição e recolha dos 

questionários junto dos professores. Em cada reunião ficou agendada a data de novo 

encontro para a recepção dos questionários. Para a distribuição e recolha de inquéritos 

junto dos docentes do pré-escolar e 1º ciclo, contámos com a disponibilidade e colaboração 

da rede de apoio educativo. As professoras e educadoras que constituem esta rede 

deslocam-se aos diversos jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo, contactando 

assiduamente com os docentes do ensino regular. Assim, foi possível fazer chegar a todas 

as escolas do agrupamento os questionários, que, depois de preenchidos, deviam ser 

entregues na secretaria da escola sede, onde os recolhemos.  

Todos os questionários se faziam acompanhar de uma carta de esclarecimento sobre 

o âmbito e os objectivos do mesmo (apêndice B), assim como de um envelope destinado à 

devolução, respeitando a confidencialidade dos dados. Foram distribuídos 154 

questionários, ou seja, o número total de docentes do agrupamento com excepção de 4 

elementos do conselho executivo e 2 docentes que se encontravam de atestado médico à 

data da realização do inquérito. Foram devolvidos 96 questionários, o que corresponde a 

62,3% da população-alvo. O processo de distribuição e recolha dos questionários decorreu 

durante os meses de Janeiro e Fevereiro.  

 
3.6 Análise dos dados 

 
 Os dados obtidos foram objecto de análise exploratória, no âmbito da estatística 

descritiva, com dois objectivos principais (Murteira, 1993:4): 

(i) “Exploração dos dados para descobrir ou identificar os aspectos ou padrões de 

maior interesse; 

(ii) Representação dos dados de maneira a destacar ou chamar a atenção para esses 

aspectos ou padrões.” 

 A exploração e representação de dados foram concretizadas com a utilização da 

aplicação informática SPSS 13.0 (Statistical Package for the Social Sciences). As respostas 

dos questionários foram codificadas e criaram-se as variáveis no SPSS, incluindo a 

definição de respostas não válidas (missing values). Procedeu-se, depois, à execução 

estatística dos dados através do pedido de frequências e gráficos. 
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Verificando-se que a amostra é limitada (96 elementos), optou-se por tomar a 

mediana como medida de localização em distribuições com tendência central. A mediana 

entende-se como “o valor da sucessão que tem tantas observações inferiores como 

superiores a ela” (Pestana & Gageiro, 2005:70). A mediana é uma medida de localização 

resistente. De acordo com Hoaglin, Mosteller e Tukey, referidos por (Murteira, 1993:4), 

“Métodos robustos e resistentes são o «melhor» compromisso possível para um largo 

escopo de situações, em lugar de serem os melhores possíveis numa situação estritamente 

delimitada; surpreendentemente, estão em geral próximos do «melhor» método em cada 

situação particular”.  

Os dados foram representados graficamente através da construção de caixas de 

bigodes de forma a dar uma visão de conjunto da colecção de dados. Este modo de 

apresentação permite o destaque ou identificação de propriedades, nomeadamente: 

a) A separação em subgrupos; 

b) A visualização de simetrias ou assimetrias;  

c) A detecção de outliers, ou seja, observações aberrantes;  

d) A confirmação de valores em torno dos quais se concentram os restantes; 

e) A amplitude e dispersão dos valores. 

 

A análise exploratória utilizada tem como propósito extrair do conjunto de dados 

padrões de variabilidade, nomeadamente a confirmação de tendência central. Os dados 

apresentam-se ainda organizados em tabelas de frequências, como forma alternativa de 

visualização da informação.  

3.7 Limitações do estudo 

Consideramos adequado, antes da apresentação de resultados e conclusões, apontar 

algumas limitações deste estudo. O inquérito foi conduzido num agrupamento vertical de 

escolas, onde leccionam 160 docentes dos sectores de ensino pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos. 

Foram devolvidos 96 inquéritos, o que torna a amostragem por sector de ensino 

relativamente reduzida, sobretudo no sector do pré-escolar, aquele que tem menos docentes 

a nível do agrupamento. O alargamento do estudo a outros agrupamentos de escolas 

permitirá resultados mais consistentes e o potencial alargamento das conclusões no âmbito 

da população docente. 
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CAPÍTULO 4 

 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Sumário: O presente capítulo apresenta e analisa os dados obtidos a partir do 

inquérito efectuado. Estes dados são objecto de análise descritiva, apresentando-se os 

gráficos necessários para uma leitura e interpretação adequadas da informação obtida. 

Considerando as limitações advindas do tamanho da amostra e verificando-se, para um 

elevado número de variáveis, que a curva de distribuição se apresenta anormal e/ou 

assimétrica, tomou-se a mediana como medida de tendência central.  

4.1 Caracterização da amostra 

Foram devolvidos 96 questionários, o que corresponde a 62,3% da população-alvo. 

Verifica-se que, considerando os sectores de ensino, 11,6 % das respostas provêm do pré-

escolar, 29,5 % do 1º ciclo, 28,4% do 2º ciclo e 30,5% do 3º ciclo. O número menor de 

questionários provenientes do pré-escolar é justificado pelo número menor de docentes 

deste sector de ensino no agrupamento, comparativamente ao número de docentes dos 

outros níveis de ensino (ver quadro 3.3). O género feminino tem forte expressão neste 

inquérito, representando 87,4% da amostra. A licenciatura é o nível de formação mais 

comum entre os docentes (84%). Alguns possuem um mestrado (10,4%) e apenas 5,3% 

declaram ter um bacharelato. Quase metade dos docentes pertencem ao quadro de escola 

(48,4%) e 36,8% pertencem ao quadro de zona pedagógica. Os docentes contratados 

correspondem a 12,6% e 2,1% estão colocados no agrupamento por destacamento ou 

requisição.  

A idade dos docentes varia entre os 24 e os 60 anos. As caixas de bigodes do 

gráfico 4.1 representam a distribuição de idades dos docentes por sectores de ensino.   
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Gráfico 4.1 – Idade dos docentes, por sectores de ensino 

 

Tal como esclarecem Pestana e Gageiro (2005:32), “A caixa de bigodes utiliza-se 

para representar a mediana, a dispersão inter-quartil, as observações máximas e mínimas e 

os outliers. Pode igualmente ser analisada variável a variável ou por grupo de variáveis.” 

Graficamente, a caixa de bigodes (ou boxplot) é um rectângulo que assinala os quartis da 

distribuição. No gráfico 4.1 cada rectângulo representa um ciclo de ensino e a respectiva 

distribuição de idades. A mediana é representada pela linha espessa dentro da caixa. A 

caixa abrange as observações centrais, que correspondem a 50 % das observações totais, 

entendendo-se do 1º ao 3º quartil, respectivamente, os topos inferior e superior do 

rectângulo. Um dos bigodes prolonga-se da base inferior do rectângulo (1º quartil) até à 

observação mínima não outlier e o outro bigode prolonga-se para cima do 3º quartil até à 

observação máxima não outlier. O comprimento dos bigodes não excede 1,5 vezes o valor 

da amplitude inter-quartil. Todas as observações situadas fora dos bigodes são designadas 

outliers ou aberrantes e são representadas por um asterisco ou por um círculo. Os outliers 

classificam-se como severos (asterisco) os moderados (círculo), de acordo com o grau de 

afastamento relativamente às outras observações (Pestana & Gageiro, 2005). Um outlier é 
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severo quando se encontra para valores iguais ou superiores a 3 amplitudes inter-quartis 

para baixo do 1º quartil ou para cima do 3º quartil. Considera-se um outlier moderado 

quando se situa entre 1,5 e 3 amplitudes inter-quartis para baixo do primeiro quartil ou para 

cima do terceiro quartil.  

De acordo com o gráfico 4.1, verifica-se que o pré-escolar é o sector de ensino onde 

a amplitude de idades é menor, entre os 40 e os 50 anos. O 1º e 2º ciclos apresentam 

distribuições de idade alargadas, verificando-se no 2º ciclo a mediana mais elevada, perto 

dos 50 anos. O 3º ciclo apresenta a mediana mais baixa, sendo o sector de ensino com o 

conjunto de docentes mais jovem desta amostra.  

O gráfico 4.2 apresenta a distribuição dos docentes de cada sector de ensino por 

situação profissional e tempo de serviço.  

Gráfico 4.2 – O tempo de serviço e a situação profissional por ciclo de ensino. 
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A leitura do gráfico 4.2 mostra que os docentes do quadro de escola (QE) tendem a 

ser, naturalmente, os que têm mais anos de serviço, verificando-se, contudo que os 
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docentes do 3º ciclo (representados pela barra lilás) se apresentam no QE com menos 

tempo de serviço. Verifica-se que docentes do pré-escolar (barra azul) e 1º ciclo (barra 

rosa) com elevado tempo de serviço pertencem ao quadro de zona pedagógica (QZP), o 

que traduz, provavelmente, o facto de em anos sucessivos não abrirem vagas destes 

sectores de ensino nos quadros das escolas. Os docentes contratados do 2º ciclo (barra 

laranja) são os que têm mais tempo de serviço comparativamente a todos os outros 

docentes contratados, o que significa que têm vindo a leccionar há vários anos sem 

qualquer vínculo à função pública. Note-se que não há nenhum docente do pré-escolar 

(barra azul) contratado, não surgindo, portanto, no gráfico, nenhuma representação no 

cluster relativo à contratação. Apenas dois docentes leccionam no agrupamento em regime 

de destacamento ou requisição, um no pré-escolar e outro do 1º ciclo. Os mesmos estão 

representados no gráfico, na área relativa a destacamento/requisição, apenas pela linha 

negra espessa que representa a mediana. Esta representação menos clara deve-se ao 

número de docentes ilustrado (apenas 1) não permitir a construção de uma caixa, e não foi 

possível com o programa SPSS representar a linha da mediana com a cor da legenda por 

ciclos de ensino. O mesmo se verifica para a representação de um docente do 2º ciclo 

pertencente ao quadro de zona pedagógica (QZP). Um docente do 3º ciclo (barra lilás) 

pertencente ao QZP, com bastante mais tempo de serviço que os colegas nas mesmas 

circunstâncias, é representado através de um pequeno círculo, como um outlier moderado. 

4.2 As dimensões da motivação 

O presente estudo procurou averiguar a motivação profissional dos docentes de 

quatro sectores de ensino, num agrupamento vertical de escolas. A motivação profissional 

é entendida como um construto multidimensional intrínseco ao indivíduo, influenciado por 

características situacionais, que se reflectem nas decisões e comportamentos individuais. A 

motivação profissional é, assim, um conjunto de variáveis representativas de necessidades, 

interesses e diferenças de personalidade dos indivíduos (London, 1983, 1993). Estas 

variáveis agrupam-se em três dimensões: insight, identidade e resiliência. Todas estas 

dimensões estão presentes no inquérito que realizámos. 
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4.2.1 Insight profissional 

O insight profissional é a capacidade do indivíduo ser realista sobre as suas 

possibilidades profissionais. Indica a perspicácia do indivíduo para estabelecer metas 

profissionais adequadas face às suas competências. O indivíduo procura informação sobre 

o seu desempenho afim de identificar as suas áreas fortes e fracas em termos profissionais 

e estabelecer objectivos a concretizar (King, 1999). O gráfico 4.3 apresenta as cinco 

questões que caracterizam o insight profissional dos docentes no nosso estudo, organizadas 

em clusters por ciclo de ensino. Os resultados para esta dimensão de motivação 

profissional estão também apresentados sob a forma de tabela no apêndice C, na tabela 4.1.  

 Gráfico 4.3 – Motivação: insight profissional  
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Todas as afirmações apresentam a mediana de valor 4 (“concordo”) para todos os 

sectores de ensino. Contudo, verificam-se diferenças na distribuição das observações 
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centrais, quer entre as questões, quer entre os diferentes ciclos de ensino, como mostra o 

gráfico. Verifica-se ainda que as distribuições não são simétricas dado que as medianas se 

apresentam nos topos das caixas e não no centro.  

Deve notar-se que quando as observações se concentram no mesmo valor, o que se 

verifica no pré-escolar para a questão “Tenho objectivos profissionais específicos”, no 1º 

ciclo para a questão “Tenho um plano para alcançar os meus objectivos profissionais” e 

para o 3º ciclo na questão “Conheço as minhas fraquezas”, o programa representa apenas a 

mediana, sem legenda de cor. Optámos, ainda assim, por este tipo de gráfico por permitir 

visualizar em simultâneo uma grande quantidade de informação, facilitando a comparação 

de resultados entre sectores de ensino. As tabelas presentes no apêndice C permitem, se 

necessário, a clarificação detalhada dos dados representados. 

As respostas dos docentes do pré-escolar distribuem-se entre os valores mais 

elevados da escala, isto é, entre 4 (“concordo”) e 5 (“concordo plenamente”). Assinala-se 

apenas um outlier moderado de opinião neutra para a afirmação “Tenho objectivos 

realistas”. A distribuição de respostas dos docentes do 1º ciclo é semelhante, com excepção 

da afirmação “Tenho objectivos profissionais específicos”, que apresenta um 

prolongamento do bigode até ao valor 3 (“neutro”) e um outlier moderado em 1 (“discordo 

completamente”). 

Relativamente aos docentes do 2º ciclo, as caixas que representam as afirmações 

“Tenho um plano para alcançar os meus objectivos profissionais” e “Tenho objectivos 

profissionais específicos” situam-se abaixo da mediana, o que sugere alguma insegurança 

na afirmação de objectivos profissionais. O mesmo se verifica para os docentes do 3º ciclo, 

verificando-se, neste caso, maior variabilidade de observações, que se situam entre 2 

(“discordo”) e 5 (“concordo completamente”). 

Conhecer bem os seus “pontos fortes” e “fraquezas” é comum aos docentes de 

todos os ciclos de ensino, com o 1º ciclo a revelar uma observação central mais próxima de 

4 (“concordo”) e, portanto, ligeiramente mais baixa que o pré-escolar e o 2º ciclo cujas 

observações centrais se distribuem entre os valores mais elevados da escala. Para os 

docentes do 3º ciclo, os valores que representam a afirmação “Conheço as minhas 

fraquezas” concentram-se na mediana, à excepção de dois outliers severos, situados acima 
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e abaixo da mediana. Para a afirmação “Conheço os meus pontos fortes”, a distribuição 

verifica-se entre a mediana e o topo da escala, o que sugere alguma tendência no 3º ciclo 

para reconhecer melhor as suas aptidões e competências que eventuais fragilidades.  

A afirmação “Tenho objectivos realistas” apresenta distribuições mais alargadas 

nos 2º e 3º ciclos, entre os valores 3 (“neutro”) e 5 (“concordo plenamente”). Para o pré-

escolar e 1º ciclo, as respostas são mais afirmativas, apenas com um outlier moderado 

neutro no pré-escolar. 

No conjunto de questões para a dimensão insight da motivação profissional, os 

docentes do pré-escolar e do 1º ciclo, embora revelem alguns outliers moderados e severos 

na zona neutra e negativa da escala, são os que apresentam observações centrais com 

valores mais elevados. Nestes sectores de ensino, a distribuição, sem considerar as 

observações outliers, situa-se entre o 4 (“concordo”) e o 5 (“concordo plenamente”). Os 

docentes dos 2º e 3º ciclos apresentam resultados com maior distribuição abaixo da 

mediana, sobretudo no caso do 3º ciclo, indicação de menor insight profissional nestes 

sectores.  

4.2.2 Identidade profissional 

A identidade profissional está associada com o envolvimento na carreira, a 

necessidade de progressão e de reconhecimento (Grzeda & Prince, 1997). Os indivíduos 

que demonstram uma identidade profissional elevada tendem a considerar a satisfação 

profissional mais importante que a satisfação noutros aspectos da vida, verificando-se a 

primazia do trabalho (London, 1983; King, 1999). No nosso estudo, a dimensão de 

motivação identidade profissional é caracterizada por sete questões. O gráfico 4.4 

apresenta os resultados; estes podem ser também observados na tabela 4.2, no apêndice C.  

   

Do conjunto de afirmações, apenas a afirmação “Aprecio a realização de 

formação/cursos para progredir na carreira” apresenta uma mediana de 5 (“concordo 

plenamente”) para os docentes do pré-escolar e 1º ciclo. Os docentes do 2º e 3º ciclos 

apreciam moderadamente a realização de formação, com a mediana no valor 4 

(“concordo”); o 3º ciclo apresenta um quartil no valor neutro. 
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Gráfico 4.4 – Motivação: identidade profissional 
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A afirmação “Quero que os meus êxitos profissionais sejam reconhecidos pelos 

superiores hierárquicos” obtém uma mediana de valor 4 (“concordo”), assim como um 

quartil neutro, em todos os sectores de ensino. O 3º ciclo apresenta um quartil no valor 5 

(“concordo plenamente”), revelando maior necessidade de reconhecimento do seu 

desempenho por parte do conselho executivo.  

“Pergunto a colegas que respeito a sua opinião sobre o meu desempenho 

profissional” apresenta uma mediana no valor neutro e um quartil no valor 4 (“concordo”) 

para todos os ciclos de ensino. A distribuição verifica-se entre os valores 2 (“discordo”) e 5 

(“concordo plenamente”) para o 1º, 2º e 3º ciclos e entre o neutro e o valor máximo para o 

pré-escolar. Verificam-se ainda outliers moderados no valor 1 (“discordo completamente”) 

para o pré-escolar, 1º e 3º ciclos. Estes resultados não permitem retirar conclusões 

consistentes sobre esta variável da identidade profissional, sugerindo, contudo, reservas 
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nos docentes de todos os ciclos de ensino sobre a discussão de práticas pedagógicas e 

análise de competências entre pares. 

O reconhecimento pelos êxitos profissionais parece ser importante para muitos 

docentes, mas não para todos. O sector do ensino pré-escolar apresenta uma mediana 

neutra e um quartil no valor 2 (“discordo”) para a afirmação “Quero ser reconhecido(a) 

pelos meus êxitos profissionais”. No 1º e 2º ciclos as respostas variam entre 2 (“discordo”) 

e 5 (“concordo plenamente”) e no 3º ciclo entre 1 (“discordo completamente”) e 5 

(“concordo plenamente”), situando-se a mediana no valor 4 (“concordo”). O pré-escolar é 

o sector de ensino onde menos se manifesta a necessidade de reconhecimento pelos êxitos 

profissionais. 

 Parte importante dos docentes do 2º ciclo afirma ocupar o seu tempo livre com 

actividades relacionadas com a profissão, como revela a mediana 4 (“concordo”) obtida 

por este ciclo. Todos os outros sectores de ensino apresentam uma mediana neutra para a 

afirmação “Ocupo o meu tempo livre com actividades relacionadas com a minha 

profissão” assim como um outlier moderado em 1 (“discordo completamente”). O pré-

escolar apresenta um quartil negativo, revelando preferir actividades não relacionadas com 

a profissão para ocupar os tempos livres. Os 1º e 3º ciclos, apesar da mediana neutra, 

apresentam um quartil no valor 4 (“concordo”) o que sugere que alguns docentes se 

identificam o bastante com a profissão para ocupar os tempos livres com actividades 

relacionadas. 

 A afirmação “Gostaria de estar numa posição de liderança” foi a que mereceu 

maior distanciamento por parte da amostra. Esta é a variável onde se verificam mais 

observações abaixo do ponto neutro e maior amplitude entre os valores observados. O pré-

escolar, 1º e 3º ciclos apresentam uma mediana neutra e o 2º ciclo uma mediana negativa 

no valor 2 (“discordo”). Verificam-se quartis negativos em todos os sectores de ensino e 

apenas um quartil positivo no 2º ciclo. Contrastando com o desinteresse alargado pela 

liderança, observam-se outliers em 5 (“concordo plenamente”) no pré-escolar (severo), 1º e 

3º ciclos (moderados); no 2º ciclo verifica-se um prolongamento das observações positivas 

até ao valor máximo. 
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A afirmação “Os meus objectivos profissionais foram revistos ou mudados depois 

de ter tido conhecimento de informações novas relativas a mim próprio (a) ou à minha 

situação” obteve a mediana 4 (“concordo”) em todos os sectores de ensino. O 3º ciclo 

apresenta um quartil no valor 2 (“discordo”) e todos os outros sectores apresentam um 

quartil neutro. Estes resultados sugerem que a maior parte dos docentes está atenta às 

alterações situacionais que se verificam no contexto da prática docente e adaptam os seus 

objectivos profissionais.  

O 1º ciclo aprecia a realização de formação e quer que os êxitos profissionais sejam 

reconhecidos socialmente e, em particular, pelos superiores hierárquicos, ou seja, os 

elementos do conselho executivo. As questões relativas à ocupação dos tempos livres, estar 

em posições de liderança e discutir com colegas o desempenho profissional registam 

medianas neutras e quartis neutros ou negativos, o que sugere algum distanciamento da 

profissão. 

Os docentes do 2º ciclo são os que ocupam mais o seu tempo livre com actividade 

relacionadas com a profissão. É neste sector de ensino que mais professores se afirmam 

interessados na liderança. Considerando o conjunto das variáveis, é neste sector de ensino 

que se registam mais observações positivas, ou seja, onde a identidade profissional é 

maior. 

 Os docentes do 3º ciclo são os que apreciam menos a realização de formação, 

comparativamente aos docentes dos outros sectores. O reconhecimento social e 

profissional dos êxitos profissionais são importantes para muitos docentes deste sector.  

4.2.3 Resiliência profissional 

A resiliência profissional refere-se à capacidade de adaptação do indivíduo a 

circunstâncias diversas no ambiente de trabalho, mesmo quando estas são perturbadoras 

(London, 1983; 1993). Para caracterizar a dimensão resiliência profissional neste estudo 

foram seleccionadas nove variáveis cujos resultados se apresentam no gráfico 4.5 e sob a 

forma de tabela no apêndice, na tabela 4.3. 
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Gráfico 4.5 – Motivação: resiliência profissional 
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A maior parte das variáveis desta dimensão da motivação profissional apresenta uma 

mediana de 4 (“concordo”), o que aponta para níveis satisfatórios de auto-estima, auto-

eficácia, autonomia e padrões pessoais de avaliação. A excepção é a variável “Gosto de 

correr riscos”, que apresenta medianas neutras no 1º e 3º ciclos e quartis negativos no pré-

escolar e 1º ciclo. O 3º ciclo um conjunto elevado de observações neutras (mediana e 

quartil). De notar que se verificam também observações positivas em todos os ciclo, com 

prolongamentos até ao valor máximo; no pré-escolar e 2º ciclo as medianas apresentam o 

valor 4 (“concordo”).  

Os docentes do pré-escolar são os que mais apreciam trabalhar com pessoas novas e 

diferentes, apresentando uma mediana de 5 (“concordo plenamente”). As observações 

centrais situam-se entre 4 (“concordo”) e 5 (“concordo plenamente”) para o 1º e 2º ciclos, 

mas para o 3º ciclo as observações situam-se entre o valor 3 (“neutro”) e 4 (“concordo”). A 
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afirmação “Acredito quando me dizem que estou a fazer um bom trabalho” apresenta 

resultados semelhantes para todos os sectores de ensino: as opiniões situam-se, 

maioritariamente no valor 4 (“concordo”) e um quartil neutro em todos os ciclos excepto 

no 3º. O 2º ciclo apresenta um prolongamento da caixa de bigodes até ao valor máximo e 

outro até ao valor 2 (“discordo”), sugerindo uma amplitude maior de níveis de auto-

confiança nos docentes deste ciclo. A maioria dos docentes mostra-se confiante em relação 

ao seu desempenho profissional, em particular no 3º ciclo.  

Os docentes de todos os ciclos de ensino consideram, globalmente, que concebem 

formas melhores de fazer o trabalho. No pré-escolar verifica-se um quartil neutro, 

indiciando alguma insegurança. 

As docentes do pré-escolar são as que revelam maior auto-confiança para lidar com 

qualquer problema de trabalho que possa surgir, concentrando as suas opiniões no valor 4 

(“concordo”), exceptuando um outlier no 2 (“discordo”) e outro no 5 (“concordo 

plenamente”). O 1º, 2º e 3º ciclos apresentam uma amplitude de 2 (“discordo”) a 5 

(“concordo plenamente”), mas a maioria das observações é positiva.  

A maior parte dos docentes afirma manter relacionamentos amistosos com colegas 

dos outros ciclos de ensino. O 2º ciclo apresenta um quartil no 5 (“concordo plenamente”), 

o que pode ser explicado pelo facto de alguns docentes deste sector de ensino leccionarem, 

por vezes, em turmas do 1º ciclo e do 3º ciclo, alargando assim a sua rede social.  

A maioria dos docentes considera que se adapta a situações novas, sobretudo no 

pré-escolar e 1º ciclo, onde todas as observações estão entre 4 (“concordo”) e 5 (“concordo 

plenamente”). O 2º e 3º ciclos concentram as respostas no 4 (“concordo”). O 2º ciclo 

apresenta um outlier severo no 3 (“neutro) e outro no 5 (“concordo plenamente”); o 3º 

ciclo tem outliers semelhantes e ainda outro no 2 (“discordo).  

A afirmação “Avalio o meu desempenho profissional de acordo com os meus 

padrões pessoais em vez de comparar com o que os outros fazem” apresenta mediana de 

valor 4 (“concordo”) em todos os sectores de ensino. O pré-escolar apresenta maior 

concentração de observações positivas entre 4 (“concordo”) e 5 (“concordo plenamente”), 

com apenas um outlier em 2 (“discordo2). O 1º e 2º ciclos concentram as observações na 
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mediana, verificando-se a presença de alguns outliers severos em todos os valores da 

escala para o 2º ciclo. O 3º ciclo apresenta a distribuição mais alargada de respostas. Estes 

resultados sugerem que os docentes tendem a assumir padrões pessoais de avaliação em 

relação ao seu desempenho, sobretudo no pré-escolar. Os docentes do 3º ciclo divergem na 

forma como encaram esta questão, mas mantêm a tendência geral de autonomia face ao 

desempenho profissional. 

Em todos os sectores de ensino se verifica que os docentes, tendencialmente, 

concordam que dedicam o tempo necessário à realização de uma tarefa ou actividade o 

melhor possível. Constata-se, contudo, que os 1º, 2º e 3º ciclos apresentam um quartil no 

valor máximo da escala, o que não se verifica para o pré-escolar. Globalmente, os 

resultados dos docentes para a dimensão de resiliência profissional são bastante positivos.  

4.3 As expectativas de liderança dos docentes 

A pesquisa conduzida a nível internacional nos últimos 20 anos demonstra que a 

liderança ao nível da escola tem impacto no clima organizacional e nos resultados 

escolares (Hallinger & Snidvongs, 2005). Os líderes escolares têm a capacidade de 

influenciar mudanças nas escolas e podem ter um efeito positivo, ainda que limitado e 

indirecto, no sucesso escolar dos alunos (Leithwood & Jantzi, 1999; Hallinger & 

Snidvongs, 2005). O exercício da liderança em contexto escolar é uma tarefa complexa, 

dada a larga vertente de responsabilidades e de partes interessadas. Os gestores escolares 

são responsáveis pela gestão financeira e dos recursos físicos da escola, como edifícios e 

equipamentos. São também responsáveis pela gestão de recursos humanos e as 

capacidades, competências, motivações e empenhamento das pessoas nas organizações têm 

que ser valorizadas para que a qualidade e a eficácia destes recursos não se desvaneça 

(Owens, 1998).  

4.3.1 Expectativas dos docentes sobre comportamentos de liderança                     
carismática ou transformacional  

A liderança transformacional pode entender-se como a construção de interesses 

comuns entre líderes e seguidores (Gunter, 2001). A componente ética da liderança 

transformacional é sublinhada no contexto escolar. Os comportamentos de liderança 

carismática ou transformacional foram caracterizados no nosso estudo por oito variáveis. 
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Os resultados obtidos relativamente ao presidente do conselho executivo são apresentados 

no gráfico 4.6 e na tabela 4.4, no apêndice C; os dados relativos ao representante de ciclo 

estão expostos no gráfico 4. 7 assim como na tabela  4.5, no apêndice C. 

Gráfico 4.6 – Expectativas sobre os comportamentos de liderança carismática ou 
transformacional do presidente do conselho executivo 
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Verificam-se medianas de valor 5 (“concordo plenamente”) para quase todas as 

variáveis. As excepções apresentam-se no pré-escolar, em que “Ser exemplar em termos 

profissionais” e “Incentivar a apresentação e implementação de iniciativas e projectos por 

parte dos docentes” apresentam mediana de 4 (“concordo”). “Apresentar desafios e 

projectos inovadores” regista mediana 4 (“concordo”) para os 1º, 2º e 3º ciclos. A 

distribuição das respostas ocorre consistentemente entre 3 (“neutro”) e 5 (“concordo 

plenamente”), apenas com dois outliers moderados no 2º ciclo; a maioria das observações 

regista-se entre os valores 4 (“concordo”) e 5 (“concordo plenamente”). Distribuição 
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semelhante se verifica para as observações relativas aos comportamentos de liderança 

carismática ou transformacional do representante de ciclo (gráfico 4.7, na página seguinte e 

tabela 4.5, em anexo). Note-se, no entanto, que se verificam algumas diferenças que 

discutiremos adiante. 

Os comportamentos de liderança consensualmente desejáveis por parte do 

presidente do conselho executivo (PCE) são “Mostrar consideração pessoal pelos 

docentes”e “Dar respostas justas e honestas aos docentes”. O mesmo se verifica para o 

representante de ciclo (RC). Os docentes têm também expectativas elevadas sobre o 

profissionalismo do PCE e do RC como se verifica pela mediana 5 (“concordo 

plenamente”)“ para “Ser exemplar em termos profissionais”; apenas no pré-escolar se 

verifica uma mediana de 4 (“concordo”). 

“Empenhar-se no objectivo colectivo de cumprir a nossa missão como docentes” e 

“Acreditar na capacidade dos docentes para ultrapassar obstáculos” são comportamentos 

muito valorizados pelos docentes de todos os ciclos nos seus líderes educacionais. Os 

docentes do 2º ciclo consideram que “Incentivar a apresentação e implementação de 

iniciativas e projectos por parte dos docentes” é mais adequado da parte do PCE do que do 

RC.  

“Apresentar desafios e projectos inovadores” é o comportamento de liderança 

menos pontuado no conjunto de questões no âmbito da liderança transformacional, 

traduzindo, talvez, alguma resistência nos docentes a novos projectos, dados os recentes 

cenários de alterações diversas no sistema educativo. Em todos os sectores de ensino os 

docentes esperam maior talento e capacidade para negociar a tomada de decisões por parte 

do PCE do que da parte do RC, opinião mais acentuada nos 2º e 3º ciclos.  
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Gráfico 4.7 – Expectativas sobre os comportamentos de liderança carismática ou 
transformacional do representante de ciclo no conselho executivo 
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No pré-escolar verifica-se uma ligeira tendência para pontuações menos elevadas 

nos comportamentos esperados do RC, exceptuando no incentivo para apresentação e 

implementação de iniciativas por parte dos docentes. Este resultado pode decorrer da maior 

afinidade que, naturalmente, se espera no relacionamento profissional com o RC. Os 

resultados revelam que, globalmente, as expectativas de liderança transformacional dos 

docentes são semelhantes para o PCE e para o RC. O mesmo resultado é espelhado pela 

pesquisa de Coleman (2005:95): 

“Unexpectedly, the principal was not rated more favorably in the use of 

transformational leadership than the assistant principal. This finding indicates that 

the assistant principal role is viewed from a school change perspective and not only 

from a management perspective. This contradicts earlier research showing the 
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relegation of the assistant principal to the more mundane tasks of running a school. 

In schools that operate through leadership teams, teachers who are selected by the 

principals to be part of those teams may now observe leadership and management 

as a combined administrative function for both the principal and assistant 

principal.” 

Os comportamentos de liderança transformacional são particularmente valorizados 

pelos docentes do 1º ciclo, verificando-se um conjunto elevado de observações no valor 

máximo da escala de Likert.  

4.3.2 Expectativas dos docentes sobre comportamentos de liderança 
transaccional  

A liderança transaccional está associada a procedimentos organizacionais 

habitualmente no âmbito da gestão tais como a distribuição de tarefas e fornecimento de 

feedback sobre o desempenho. De acordo com Burns (1978), a liderança transaccional é 

exercida pelos líderes mais eficazes e inclui o planeamento e estabelecimento de 

objectivos, a concepção e utilização efectiva de sistemas, a aplicação eficiente de recursos 

e uma preocupação saudável com os resultados sem descurar a atenção aos indivíduos 

responsáveis pela concretização desses resultados. No nosso estudo, a liderança 

transaccional caracterizou-se com sete afirmações. Os comportamentos transaccionais 

esperados pelos docentes do PCE apresentam-se no gráfico 4.8 e na tabela 4.6; os dados 

relativos ao representante de ciclo estão expostos no gráfico 4.9 e tabela 4.7. Ambas as 

tabelas estão no apêndice C. 

Globalmente, as expectativas dos docentes sobre comportamentos transaccionais 

dos elementos do conselho executivo são muito elevadas, como informa a mediana 5 

(“concordo plenamente”) que se apresenta para quase todas as variáveis. As observações 

estão distribuídas entre 3 (“neutro”) e 5 (“concordo plenamente”), com excepção de quatro 

outliers moderados no valor 2 (“discordo”) e das observações para a variável “Informar os 

docentes do que devem fazer para que os seus esforços sejam premiados”, que se 

distribuem entre os valores mínimos e máximos da escala. No pré-escolar, a mediana para 

esta questão é neutra. Os docentes revelam algum cepticismo sobre a necessidade de 

orientações dos seus líderes educacionais no sentido dos seus esforços serem premiados.  
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Gráfico 4.8 – Expectativas sobre os comportamentos de liderança transaccional do 
presidente do conselho executivo 
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 “Fornecer aos docentes feedback sobre o trabalho realizado”, “Apoiar os docentes 

no relacionamento com os encarregados de educação” e “Esclarecer regras e 

procedimentos adoptados na escola/agrupamento” apresentam medianas no valor máximo 

da escala para todos os sectores de ensino, quando se referem a comportamentos esperados 

do PCE. Relativamente ao RC, os resultados são semelhantes, com excepção dos docentes 

do pré-escolar para os quais se verifica uma mediana de valor 4 (“concordo”) quando se 

trata do apoio no relacionamento com os encarregados de educação. 

Os docentes, com excepção dos que leccionam o 3º ciclo, consideram adequado por 

parte do PCE “Não hesitar em apontar os erros ou falhas que exigem a sua intervenção”, 

situando-se a mediana em 5 (“concordo plenamente.”). Por outro lado, o RC deve mostrar-

se mais cauteloso neste tipo de intervenção, dado que os resultados revelam uma mediana 

de 4 (“concordo”), sugerindo um diferencial de autoridade do ponto de vista dos docentes. 
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O 3º ciclo apresenta uma mediana de 4 (“concordo”) nos resultados relativos ao PCE e ao 

RC no âmbito desta questão. 

Gráfico 4.9 – Expectativas sobre os comportamentos de liderança transaccional do 
representante de ciclo no conselho executivo 
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“Organizar e distribuir o serviço com equidade” e “Estabelecer linhas de actuação 

para a resolução rápida de problemas” são os comportamentos mais valorizados pelos 

docentes, sobretudo para o PCE, verificando-se uma grande concentração de observações 

em 5 (“concordo plenamente”).  

Tal como se verificou relativamente aos comportamentos de liderança carismática 

ou transformacional, os docentes têm expectativas semelhantes sobre os comportamentos 

de liderança transaccional dos seus líderes educacionais. No entanto, os resultados sugerem 

expectativas ligeiramente mais elevadas sobre comportamentos de liderança transaccional 

em relação ao PCE, principalmente por parte do pré-escolar. Neste quadro de resultados 
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pode dizer-se que os docentes atribuem maior responsabilidade pelas tarefas no âmbito da 

administração ao PCE. Os docentes do 1º ciclo apresentam o quadro de expectativas mais 

elevadas sobre comportamentos de liderança transaccional dos seus líderes educacionais. 

4.3.3 Expectativas dos docentes sobre comportamentos de liderança partilhada 

A liderança partilhada, participativa ou distributiva considera que os processos de 

decisão devem ser elaborados no grupo. No presente estudo, os comportamentos de 

liderança partilhada formam caracterizados por oito variáveis. Os resultados obtidos 

relativamente ao presidente do conselho executivo são apresentados no gráfico 4.10 e na 

tabela 4.8, no apêndice C; os dados relativos ao representante de ciclo estão expostos no 

gráfico 4.11 e tabela 4.9, no mesmo apêndice. 

Gráfico 4.10 – Expectativas sobre os comportamentos de liderança partilhada do 
presidente do conselho executivo 
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As observações em ambos os gráficos ocorrem tendencialmente entre os valores 4 

(“concordo”) e 5 (“concordo plenamente”), verificando-se, no entanto, algumas 

observações neutras e outliers moderados e severos na zona negativa da escala. Verifica-se 

que as expectativas de comportamentos de liderança partilhada são mais elevadas 

relativamente ao RC do que ao PCE. 

Gráfico 4.11 – Expectativas sobre os comportamentos de liderança partilhada do 
representante de ciclo no conselho executivo 
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Os docentes consideram fundamental por parte dos seus líderes educacionais 

“Tratar os docentes como seus iguais” e “Contribuir para o desenvolvimento de relações 

inter-pessoais positivas entre os docentes”, concentrando as suas respostas no valor 

máximo da escala. Igualmente importante é que os líderes educacionais disponham de 

tempo para discutir calmamente as preocupações dos docentes. “Tomar decisões 

considerando as opiniões dos docentes” e “Encorajar os docentes a expressar as suas 

ideias/sugestões” são comportamentos presentes em elevado grau nas expectativas de 
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liderança dos docentes do 1º, 2º e 3º ciclos, apresentando uma mediana de 5 (“concordo 

plenamente”) para o RC e PCE. No pré-escolar verifica-se uma mediana de 4 

(“concordo”), revelando expectativas menos elevadas sobre processos democráticos de 

tomada de decisão. 

O 1º ciclo tem expectativas igualmente elevadas de que o PCE e o RC ouçam as 

ideias/sugestões do seu ciclo de ensino, concentrando-se as observações relativas a esta 

questão no valor máximo da escala. O pré-escolar apresenta uma mediana de 4 

(“concordo”) para o PCE e de 5 (“concordo plenamente”) para o RC. Os 2º e 3º ciclos 

apresentam medianas de 5 (“concordo plenamente”) para o PCE e RC. Globalmente, os 

docentes esperam que as propostas dos respectivos sectores de ensino sejam recebidas 

pelos líderes educacionais. O pré-escolar conta especialmente com a disponibilidade do seu 

RC para ouvir ideias e sugestões. 

 Os docentes do pré-escolar e 1º ciclo consideram menos importante, no conjunto 

dos comportamentos de liderança partilhada dos seus lideres educacionais, “Conhecer o 

trabalho desenvolvido por cada docente”, que apresenta uma mediana de 4 (“concordo”). O 

mesmo resultado se verifica no 3º ciclo, relativamente ao PCE. A mediana 5 (“concordo 

plenamente”) que se verifica para os 2º e 3º ciclos relativamente ao RC sugere que, nestes 

sectores, os docentes atribuem um papel importante ao seu representante de ciclo no 

envolvimento com as práticas profissionais individuais. O 2º ciclo tem expectativas 

semelhantes sobre o PCE.   

 “Dar sugestões para melhorar o desempenho dos docentes do meu ciclo de ensino” 

é consensualmente aprovado em relação ao RC, apresentando uma mediana de 5 

(“concordo plenamente”), mas apenas os docentes do 1º ciclo pensam o mesmo 

relativamente ao PCE. Os outros sectores de ensino apresentam uma mediana de 4 

(“concordo”) quando se referem ao PCE. Estes resultados apontam para a importância do 

papel do RC no desenvolvimento profissional dos docentes. O facto de o RC ter formação 

e experiência profissional semelhantes aos docentes que representa coloca-o em situação 

privilegiada para a discussão de práticas profissionais.  

Os resultados do pré-escolar apontam para expectativas de liderança partilhada 

mais elevadas em relação ao RC do que em relação ao PCE. Neste sector de ensino 
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verifica-se, comparativamente aos outros sectores, expectativas menos elevadas de 

comportamentos de liderança partilhada comparativamente aos outros sectores de ensino. 

O 1º ciclo é o sector de ensino com maiores expectativas sobre comportamentos de 

liderança partilhada por parte do PCE. Curiosamente, “Conhecer o trabalho desenvolvido 

por cada docente” é o aspecto menos valorizado pelos docentes deste sector. Os docentes 

do 2º e 3º ciclos apresentam resultados que apontam para expectativas muito elevadas de 

liderança partilhada. Os resultados relativos ao RC apresentam a mediana no valor máximo 

da escala para todos os comportamentos descritos, sublinhando a importância dada a este 

elemento do conselho executivo na promoção de procedimentos decisórios democráticos e 

na comunicação com os docentes. 

4.4 Resultados globais sobre expectativas de liderança dos docentes 

  
Os quadros 4.1 e 4.2 apresentam os somatórios, por ordem descendente, e a 

amplitude dos resultados obtidos para os comportamentos de liderança do PCE e do RC, 

considerando as respostas dos docentes de todos os ciclos. Assim, em ambos os quadros, 

Nº representa o número de respostas obtidas; Amplitude indica as distâncias entre as 

observações mínimas e máximas; Somatório apresenta o conjunto de pontos na escala de 

Likert obtidos para cada questão e a Mediana como medida de localização resistente.  
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Quadro 4.1 – Expectativas globais sobre os comportamentos de liderança do presidente do 
conselho executivo 

  
 Nº Amplitude Somatório Mediana 

1. Dar respostas justas e honestas aos docentes. 95 2 456 5 

2. Mostrar consideração pessoal pelos docentes. 95 2 455 5 

3. Contribuir para o desenvolvimento de relações inter-
pessoais positivas entre os docentes. 95 2 453 5 

4. Tratar os docentes como seus iguais. 94 3 447 5 

5. Organizar e distribuir o serviço com equidade. 95 2 451 5 

6. Estabelecer linhas de actuação para a resolução rápida de 
problemas. 95 2 450 5 

7. Esclarecer regras e procedimentos adoptados na 
escola/agrupamento. 95 2 449 5 

8. Empenhar-se no objectivo colectivo de cumprir a nossa 
missão como docentes. 95 2 443 5 

9. Revelar talento e capacidade para negociar a tomada de 
decisões. 95 2 442 5 

10. Dispor de tempo para discutir calmamente as preocupações 
dos docentes. 95 4 440 5 

11. Fornecer aos docentes feedback sobre o trabalho realizado. 95 3 437 5 

12. Ouvir as ideias/sugestões do meu ciclo de ensino. 95 2 436 5 

13. Acreditar na capacidade dos docentes para ultrapassar 
obstáculos. 95 2 435 5 

14. Tomar decisões considerando as opiniões dos docentes. 95 2 434 5 

15. Apoiar os docentes no relacionamento com os encarregados 
de educação. 95 3 432 5 

16. Encorajar os docentes a expressar as suas ideias/sugestões. 95 3 431 5 

17. Ser exemplar em termos profissionais. 95 2 429 5 

18. Incentivar a apresentação e implementação de iniciativas e 
projectos por parte dos docentes. 95 3 428 5 

19. Não hesitar em apontar os erros ou falhas que exigem a sua 
intervenção. 94 2 415 5 

20. Dar sugestões para melhorar o desempenho dos docentes do 
meu ciclo de ensino. 95 2 409 4 

21. Apresentar desafios e projectos inovadores. 95 4 408 4 

22. Conhecer o trabalho desenvolvido por cada docente. 95 3 407 4 

23. Informar os docentes do que devem fazer para que os seus 
esforços sejam premiados. 95 4 391 4 
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Quadro 4.2 – Expectativas globais sobre os comportamentos de liderança do representante 
de ciclo 

 

   
Nº Amplitude Somatório Mediana 

1. Tratar os docentes como seus iguais. 94 3 451 5 

2. Mostrar consideração pessoal pelos docentes. 95 3 451 5 

3. Ouvir as ideias/sugestões do meu ciclo de ensino. 94 2 445 5 

4. Dar respostas justas e honestas aos docentes. 94 3 443 5 

5. Contribuir para o desenvolvimento de relações inter-
pessoais positivas entre os docentes. 95 3 445 5 

6. Empenhar-se no objectivo colectivo de cumprir a nossa 
missão como docentes. 95 2 442 5 

7. Dispor de tempo para discutir calmamente as 
preocupações dos docentes. 94 3 435 5 

8. Tomar decisões considerando as opiniões dos docentes. 94 2 433 5 

9. Organizar e distribuir o serviço com equidade. 95 4 437 5 

10. Estabelecer linhas de actuação para a resolução rápida de 
problemas. 94 2 432 5 

11. Acreditar na capacidade dos docentes para ultrapassar 
obstáculos. 94 2 430 5 

12. Encorajar os docentes a expressar as suas 
ideias/sugestões. 94 3 430 5 

13. Fornecer aos docentes feedback sobre o trabalho 
realizado. 95 3 432 5 

14. Esclarecer regras e procedimentos adoptados na 
escola/agrupamento. 94 2 425 5 

15. Dar sugestões para melhorar o desempenho dos docentes 
do meu ciclo de ensino. 94 2 423 5 

16. Apoiar os docentes no relacionamento com os 
encarregados de educação. 94 2 423 5 

17. Ser exemplar em termos profissionais. 95 3 424 5 

18. Revelar talento e capacidade para negociar a tomada de 
decisões. 95 3 422 5 

19. Incentivar a apresentação e implementação de iniciativas 
e projectos por parte dos docentes. 94 3 417 5 

20. Conhecer o trabalho desenvolvido por cada docente. 94 3 410 4 

21. Apresentar desafios e projectos inovadores. 94 4 410 4 

22. Não hesitar em apontar os erros ou falhas que exigem a 
sua intervenção. 95 3 413 4 

23. Informar os docentes do que devem fazer para que os seus 
esforços sejam premiados. 93 4 384 4 
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Os quadros apresentados permitem afirmar que os comportamentos de liderança 

que suscitam maiores expectativas aos docentes relativamente ao PCE são os seguintes: 

1º - Dar respostas justas e honestas aos docentes. 

2º - Contribuir para o desenvolvimento de relações inter-pessoais positivas entre os 

docentes. 

3º - Mostrar consideração pessoal pelos docentes. 

4º - Tratar os docentes como seus iguais. 

5º - Organizar e distribuir o serviço com equidade. 

Relativamente ao RC, os comportamentos mais valorizados são: 

1º - Tratar os docentes como seus iguais. 

2º - Mostrar consideração pessoal pelos docentes. 

3º - Ouvir as ideias/sugestões do meu ciclo de ensino. 

4º - Dar respostas justas e honestas aos docentes. 

5º - Contribuir para o desenvolvimento de relações inter-pessoais positivas entre os 

docentes.  

As expectativas dos docentes da nossa amostra sobre comportamentos de liderança 

dos líderes educacionais são particularmente elevadas sobre os aspectos relacionais, 

concretamente, a consideração pessoal, a confiança e o clima organizacional. 

 

Dar respostas justas e honestas e mostrar consideração pessoal são comportamentos 

que suscitam expectativas muito elevadas nos docentes, apresentando-se como prioritárias 

relativamente ao PCE.  

Os comportamentos de liderança menos pontuados pelos docentes foram, para o 

PCE e para o RC, “Apresentar desafios e projectos inovadores”, “Conhecer o trabalho 

desenvolvido por cada docente” e “Informar os docentes do que devem fazer para que os 

seus esforços sejam premiados”. “Dar sugestões para melhorar o desempenho dos docentes 

do meu ciclo de ensino” foi também menos valorizado relativamente ao PCE. “Não hesitar 

em apontar os erros ou falhas que exigem a sua intervenção” foi menos valorizado para o 

RC. Note-se, no entanto, que as medianas para estas variáveis se situam no 4 (“concordo”), 

pelo que a apreciação destes comportamentos pelos docentes é, maioritariamente, positiva. 
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CAPÍTULO 5 

 
 CONCLUSÕES 

 

Sumário: O presente capítulo aponta as conclusões apuradas na sequência do 

estudo conduzido sobre a motivação profissional e expectativas sobre comportamentos de 

liderança dos docentes de um agrupamento vertical de escolas. Constatam-se algumas 

diferenças na motivação profissional dos docentes de diferentes sectores de ensino nas 

dimensões de insigth, identidade e resiliência. As expectativas dos docentes sobre 

comportamentos de liderança são semelhantes nos quatro sectores de ensino, verificando-

se algumas diferenças sobre as expectativas de comportamentos de liderança do presidente 

do conselho executivo e do representante de ciclo. Sublinham-se alguns pontos que 

consideramos relevantes na actuação dos líderes educacionais. Verifica-se que os 

resultados obtidos têm paralelo na literatura. 

5.1 Introdução 

 Este estudo foi desenvolvido no sentido de contribuir para reflexão sobre gestão de 

recursos humanos na escola pública. A pesquisa decorreu num agrupamento vertical de 

escolas que inclui jardins-de-infância (oito estabelecimentos), escolas do 1º ciclo (quinze 

escolas) e o 2º e 3º ciclos são leccionados na escola-sede. Esta é uma escola urbana; os 

jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo situam-se nas proximidades da cidade. De acordo 

com o projecto educativo do agrupamento, as escolas estão inseridas em meio rural mas a 

vida das populações apresenta características típicas das zonas urbanas. O estudo foi 

concebido tendo como objectivos estudar a motivação profissional dos docentes, conhecer 

as expectativas dos docentes relativamente ao exercício de comportamentos de liderança 

pelos elementos do conselho executivo e identificar diferenças na motivação profissional e 

nas expectativas de liderança dos docentes dos diferentes sectores de ensino.  

Os resultados obtidos no âmbito da motivação profissional revelam docentes 

resilientes e com insight profissional, cuja identidade profissional está em definição. A 
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literatura suporta estes resultados nomeadamente a pesquisa de Patterson, Gypsy & Abbott 

(2004) sobre professores resilientes em escolas urbanas e o modelo hierárquico da 

motivação profissional de King (1999), cuja pesquisa, conduzida num grupo profissional 

diferente da docência, aponta para a subordinação, em importância, da identidade 

profissional à resiliência e ao insight profissionais. No âmbito da liderança, os resultados 

revelam expectativas muito elevadas para comportamentos de liderança transformacional 

fazendo eco da literatura actual (Leithwood et al,1999; Gunter, 2001; Leithwood & Riehl, 

2003) e em linha com perfis de liderança educacional definida por padrões nacionais em 

países como, por exemplo, o Reino Unido (McBer, 2000). Os comportamentos de 

liderança partilhada, em particular por parte do representante de ciclo no conselho 

executivo, são igualmente valorizados pelos docentes, tal como vem sendo demonstrado 

por diversos investigadores (Arnold, Arad, Rhodes, & Drasgow, 2000; Crowther et al, 

2002; Harris & Muijs, 2002). Comportamentos equitativos na distribuição de tarefas, 

consideração pessoal e capacidade para ouvir os docentes são aspectos essenciais para a 

caracterização de um líder escolar adequado, conforme apurou o presente estudo e 

pesquisas recentes confirmam (Quick & Normore, 2004; Sergiovanni, 2004; Zhang, & 

Fang, 2004). 

5.2 Motivação profissional dos docentes 

Os resultados sugerem que os docentes de todos os sectores de ensino do 

agrupamento se consideram, globalmente, motivados. Na dimensão de insight profissional, 

entendida como a capacidade do indivíduo ser realista sobre as suas possibilidades 

profissionais e a sua perspicácia para estabelecer metas profissionais adequadas face às 

suas competências, a maioria dos docentes considera que conhece os seus pontos fortes e 

fraquezas e tem objectivos realistas. Consideram ainda que têm objectivos profissionais 

específicos e sabem como os alcançar. De acordo com os resultados observados, verifica-

se que “Tenho um plano para alcançar os meus objectivos profissionais” e “Tenho 

objectivos profissionais específicos” são os itens onde se registam observações mais 

dispersas para o 3º ciclo. Estes resultados sugerem a necessidade de os líderes 

organizacionais apoiarem o desenvolvimento profissional e o estabelecimento de 

objectivos para os docentes deste sector de ensino, nomeadamente através da discussão de 

planos de formação e de propostas de actividades a desenvolver pelos docentes no quadro 

das suas competências e interesses.  
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A dimensão identidade da motivação profissional da amostra revela um conjunto de 

observações tendencialmente mais baixas do que a dimensão insight. A identidade 

profissional está associada com o envolvimento na carreira, a necessidade de progressão e 

de reconhecimento. No presente estudo, constata-se que os docentes querem ser 

reconhecidos pelos seus êxitos profissionais, em especial pelos seus líderes educacionais, 

no entanto mostram-se pouco interessados em perguntar aos seus pares a opinião sobre o 

desempenho profissional e poucos estão interessados em posições de liderança. Apesar de, 

na prática docente, haver múltiplas oportunidades formais (direcção de turma, coordenação 

de departamento, etc.) e informais (condução de projectos e actividades diversas) para o 

exercício da liderança, os resultados sugerem que a afirmação “Gostaria de estar numa 

posição de liderança” foi interpretada estritamente no âmbito da liderança administrativa. 

As medianas neutras que se apresentam podem significar que muitos docentes ainda não 

reflectiram suficientemente sobre a possibilidade de virem a exercer uma posição de 

liderança no agrupamento ou podem considerar que não é uma ambição oportuna. O facto 

de se verificarem observações positivas no valor máximo em todos os ciclos sugere que 

existem pequenos núcleos de docentes muito motivados para a liderança. O 2º ciclo é o 

sector de ensino onde maior número de docentes afirma o seu desinteresse pela liderança 

educacional (mediana negativa), mas, simultaneamente, é também o sector onde se 

verificam mais observações positivas comparativamente aos outros sectores de ensino. 

Muitos docentes apreciam a realização de formação para progredir na carreira. As 

docentes do pré-escolar são as que mais apreciam a realização de formação para 

progressão na carreira. Uma explicação possível para este resultado é que a realização de 

formação proporciona a estas docentes a oportunidade de se aproximarem para partilhar 

experiências e conhecimentos. Dado o relativo isolamento de alguns jardins-de-infância, a 

participação em formações representa momentos importantes para as docentes renovarem 

contactos e actualizarem ou reformularem práticas pedagógicas. O pré-escolar é também o 

sector de ensino em que mais docentes consideram ter mudado ou revisto os seus 

objectivos profissionais depois de terem conhecimento de informações novas sobre a sua 

situação profissional. Uma vez que este sector de ensino é aquele em que a média do 

tempo de serviço é mais elevada, o impacto das medidas governamentais relativas à idade 

da reforma deve ter-se feito sentir com mais intensidade. Pode ter sido necessário 

reformular objectivos pessoais e profissionais face às novas regras de aposentação. É neste 
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sector de ensino que os docentes dão menos importância ao reconhecimento dos seus 

êxitos profissionais e que ocupam menos tempo livre com actividades relacionadas com a 

profissão. 

Globalmente, verifica-se um conjunto importante de observações neutras e 

negativas nas questões realizadas no âmbito da identidade profissional que sugere que há 

docentes a sentir algum distanciamento da profissão. King (1999) aponta os problemas que 

podem advir da falta de identidade profissional, nomeadamente a adopção de 

comportamentos neuróticos relativamente às chefias intermédias e superiores: quando as 

pessoas se sentem alienadas e alheias do seu papel profissional tendem a falhar e a 

responsabilizar outros pela sua indiferença. Este autor explica que o distanciamento e a 

passividade não são as melhores abordagens para resolver problemas de motivação 

profissional. Antes, é necessária uma intervenção no sentido de promover a interacção com 

colegas de profissão e superiores hierárquicos para analisar os problemas e lidar com os 

sentimentos. 

Os resultados para os docentes no âmbito da resiliência profissional são bastante 

positivos. No domínio motivacional, a resiliência reflecte a persistência na prossecução de 

objectivos profissionais. Freiberg (1994) define a resiliência como a capacidade para reagir 

pró activamente em vez de reagir. No nosso estudo os resultados obtidos relativamente a 

esta dimensão da motivação profissional apontam para níveis satisfatórios de auto-estima, 

auto-eficácia, autonomia e padrões pessoais de avaliação. A maioria dos docentes aprecia 

trabalhar com pessoas novas e diferentes e afirma manter relacionamentos amistosos com 

colegas de todos os ciclos de ensino. Consideram que concebem melhores formas de 

realizar o trabalho e recebem confiantemente feedback positivo sobre o seu desempenho 

profissional. A maior parte considera-se capaz de lidar com qualquer problema de trabalho 

que possa surgir. Estes dados corroboram as competências de resiliência designadas por 

Benard (1997) que incluem capacidades para criar relacionamentos (competência social), 

resolver problemas (meta-cognição), desenvolver uma identidade (autonomia) e planear e 

manter expectativas positivas (sentido de propósito e futuro). Também o estudo conduzido 

por Patterson, Gypsy & Abbott (2004) sobre a resiliência dos professores em escolas 

urbanas conclui que os docentes resilientes orientam as suas decisões por um conjunto de 

valores pessoais, têm elevada consideração pelo seu desenvolvimento profissional e 

encontram formas de o alcançar, ajudam os colegas e assumem a responsabilidade pelos 
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problemas em vez de se tornarem vítimas dos mesmos. Os professores resilientes 

concentram-se nos alunos e na sua aprendizagem fazendo o necessário para contribuir para 

o sucesso dos jovens, apreciam a exploração de novas vias de ensino e têm uma rede social 

de apoio intelectual e emocional ao seu trabalho (Patterson, Gypsy & Abbott, 2004). Os 

nossos resultados sugerem menos confiança por parte dos docentes em relação a pôr em 

prática ideias/projectos inovadores, dado que muitos afirmam não gostar de correr riscos. 

Muitos docentes podem preferir evitar práticas pedagógicas ou projectos inovadores por 

sentirem que não controlam os resultados. É possível considerar que esta atitude traduza 

não uma falta de motivação individual para correr riscos no contexto profissional, mas 

antes a interpretação de condicionantes situacionais que limitam abordagens mais criativas 

como, por exemplo, a necessidade de cumprir programas curriculares para a realização de 

exames.  

Em síntese, os resultados obtidos sugerem níveis moderados de motivação 

profissional nos docentes deste agrupamento vertical de escolas. A identidade profissional 

é a dimensão onde a variabilidade das respostas é maior e onde se verificam mais respostas 

neutras. De acordo com o modelo hierárquico da motivação profissional (King, 1999) a 

identidade profissional está subordinada em importância ao insight e à resiliência, na 

medida em que a resiliência está no cerne de qualquer esforço motivacional. A identidade 

profissional é construída sobre o compromisso profissional (“commitment”) que advém da 

resiliência e sobre o realismo das expectativas ou insight. Será, pois, adequado afirmar-se 

que a identidade dos docentes está em construção, o que faz todo o sentido fase às 

mutações sociais e à discussão da pessoa e do papel do professor na actualidade. 

5.3 Expectativas de liderança 
 

Os docentes do agrupamento vertical onde decorreu o estudo preferem, claramente, 

líderes educacionais orientados para os relacionamentos. Os docentes privilegiam 

comportamentos de liderança como mostrar consideração pessoal e tratar os docentes 

como iguais, dar respostas justas e honestas, contribuir para o desenvolvimento de relações 

inter-pessoais positivas entre os docentes e ouvir sugestões provenientes dos quatro 

sectores de ensino a funcionar no agrupamento. Menos importantes, do ponto de vista dos 

docentes, parecem ser comportamentos como conhecer o trabalho individual de cada 

educadora ou professor(a), apresentar projectos e desafios inovadores e informar os 



CAPÍTULO 5 

MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL E EXPECTATIVAS DE LIDERANÇA DOS DOCENTES 116

docentes do que devem fazer para que os seus esforços sejam premiados. Pode ler-se na 

menor expectativa dos docentes sobre estes comportamentos de liderança por parte dos 

líderes educacionais, um desejo latente de autonomia e, talvez, alguma necessidade de 

distanciamento no que respeita ao controlo das tarefas. Os docentes esperam que os 

elementos do conselho executivo ajam, principalmente, como facilitadores das relações 

pessoais e dos modos de concretização das tarefas. Componentes éticas e democráticas 

emergem da observação dos comportamentos mais pontuados, verificando-se, ainda, que o 

conjunto dos comportamentos de liderança transformacional, transaccional e partilhada são 

grandemente valorizados pelos docentes.  

Estas expectativas sobre comportamentos de liderança têm paralelo na literatura, 

que sublinha a importância da presença de um código moral subjacente ao exercício da 

liderança, assim como a necessidade de comportamentos éticos no reforço da motivação. 

Como explicam Leithwood et al (1999), autoridade e influência decorrem de concepções 

defensáveis do que é ou não correcto. Assim, e numa perspectiva de liderança moral, o 

ponto crítico da liderança reside nos valores éticos dos líderes. Na mesma perspectiva, a 

pesquisa conduzida por Quick & Normore (2004) sublinha que moralidade, emoção e laços 

sociais representam um estímulo bem mais intenso para a motivação e empenhamento do 

que os compromissos obtidos através de uma liderança transaccional. Estes autores 

caracterizam um líder educacional eticamente responsável como alguém 

fundamentalmente interessado nos relacionamentos entre as pessoas, compreendendo a 

interligação entre os diferentes parceiros (“stakeholders”) na comunidade educativa e 

capaz de criar um clima organizacional de autonomia e equidade. Os resultados do nosso 

estudo sugerem que este modelo de líder educacional está presente nas expectativas da 

maior parte dos docentes que participaram. A ênfase colocada pelos docentes da nossa 

amostra na expectativa de equidade na organização e distribuição de serviço sublinha a 

necessidade de justiça distributiva e procedimental na actuação dos líderes educacionais. 

Paralelamente, a pesquisa de Zhang & Fang (2004) aponta para a necessidade dos 

administradores escolares reforçarem o empenhamento dos docentes para com as suas 

escolas, melhorando a justiça distributiva percebida. Estes autores sugerem que se reflicta 

sobre as práticas administrativas e sistemas de compensação, dado que percepções 

positivas de justiça distributiva promovem satisfação com o trabalho e empenhamento 

organizacional.  
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5.4 Expectativas sobre os comportamentos de liderança do presidente do 
conselho executivo versus representante de ciclo 

No âmbito dos comportamentos de liderança carismática ou transformacional, as 

expectativas dos docentes são, globalmente, semelhantes para o PCE e RC. Os docentes 

esperam do PCE maior talento e capacidade para negociar a tomada de decisões e preferem 

que os novos projectos sejam apresentados pelo representante de ciclo. As expectativas 

sobre comportamentos de liderança transaccional são maiores sobre o PCE, nomeadamente 

a organização e distribuição de serviço e o estabelecimento de linhas de actuação para a 

resolução rápida de problemas. Os docentes assumem que as responsabilidades de 

administração estão, sobremaneira, na alçada do PCE. Esta observação é particularmente 

válida para os docentes do pré-escolar e 1º ciclo. As expectativas dos docentes sobre 

comportamentos de liderança partilhada são mais elevadas relativamente ao RC. Os 

docentes contam com maior proximidade do seu representante de ciclo para ouvir e 

discutir sugestões e problemas e esperam que as decisões sejam tomadas 

democraticamente. Desta forma, o RC encontra-se numa posição privilegiada para 

comunicar com os docentes e promover a colegialidade e a participação. 

5.5 Diferenças e semelhanças entre sectores de ensino 
 
No âmbito da motivação profissional observam-se algumas diferenças entre os 

docentes dos quatro sectores de ensino. No conjunto de questões para a dimensão insight 

da motivação profissional, os docentes do pré-escolar e do 1º ciclo são os que apresentam 

observações centrais com valores mais elevados, o que sugere maior clareza nas 

expectativas profissionais. Relativamente aos elementos de caracterização da identidade 

profissional, as docentes do pré-escolar são as que mais apreciam a realização de formação 

para progressão na carreira. É neste sector de ensino que os docentes dão menos 

importância ao reconhecimento dos seus êxitos profissionais e que ocupam menos tempo 

livre com actividades relacionadas com a profissão. Os docentes do 2º ciclo são os que 

ocupam mais o seu tempo livre com actividade relacionadas com a profissão e em que 

mais professores se afirmam interessados na liderança. Considerando o conjunto das 

variáveis, é neste sector de ensino que se registam mais observações positivas, ou seja, 

onde a identidade profissional é maior. Os docentes do 3º ciclo são os que apreciam menos 

a realização de formação, comparativamente aos docentes dos outros sectores. O 
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reconhecimento social e profissional dos êxitos profissionais são importantes para muitos 

docentes deste sector.  

 As variáveis menos pontuadas na dimensão de resiliência profissional são as que se 

referem à capacidade de correr riscos e lidar com os eventuais problemas associados à 

profissão. Dado o actual contexto do sistema educativo, caracterizado por vastas 

reformulações e o contexto sócio-educativo (aumento das diferenças culturais entre os 

alunos em resultado da imigração, alunos com necessidades educativas, aumento da 

indisciplina, envolvimento parental nas decisões), é possível que alguns docentes se sintam 

mais vulneráveis e procurem evitar situações que acrescentem incertezas e dificuldades. As 

docentes do pré-escolar são as que revelam maior auto-confiança para lidar com qualquer 

problema de trabalho que possa surgir. Os docentes do pré-escolar são os que mais 

apreciam trabalhar com pessoas novas e diferentes, ao contrário do 3º ciclo. A maioria dos 

docentes mostra-se confiante em relação ao seu desempenho profissional, em particular no 

3º ciclo. 

 No âmbito da liderança, verifica-se que os docentes do 1º ciclo apresentam as 

expectativas mais elevadas sobre comportamentos de liderança transformacional. Os 

docentes do 2º e 3º ciclos apresentam resultados que apontam para expectativas muito 

elevadas sobre comportamentos de liderança partilhada, particularmente por parte do RC. 

O pré-escolar é o sector de ensino onde se verificam expectativas menos elevadas sobre o 

exercício da liderança. Talvez a distância geográfica dos estabelecimentos de ensino pré-

escolar da escola-sede e a autonomia profissional deste grupo de docentes associada a 

maior tempo de serviço comparativamente aos outros sectores de ensino, possa explicar a 

menor exigência sobre comportamentos de liderança neste sector. 

5.6 Implicações para os líderes educacionais 

O exercício eficaz da liderança é largamente aceite como um elemento chave no 

aumento da qualidade de ensino. A literatura sugere que a qualidade da liderança 

influencia a motivação dos docentes e a qualidade do ensino na sala de aula (Sergiovanni, 

2004, Senge et al, 2003). Por outro lado, alguns autores sublinham a importância dos 

componentes de comportamento individual e situacional no estabelecimento de estratégias 

motivacionais (London, 1993; King, 1999). As competências, conhecimentos e atitudes 

dos docentes representam capital humano, o recurso mais valioso nas escolas (Owens, 
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1991). O reconhecimento, por parte dos administradores escolares, do valor dos seus 

recursos humanos, passa pelo exercício eficaz da liderança, criando as condições 

necessárias para o desenvolvimento profissional e motivação dos docentes. Deve, contudo, 

considerar-se que o exercício da liderança, paralelamente ao que Baptista (2003:104) 

afirma sobre a prática educativa, “se debate entre o que se defende como desejável, o que 

se acredita como possível, o que na realidade se faz e o que se reconhece como limitações 

e pressões.” 

Os resultados do presente estudo sugerem que a motivação profissional dos 

docentes apresenta níveis satisfatórios nas dimensões de insight, identidade e resiliência. 

Mas o exercício da liderança nas organizações, particularmente nas escolas, deve 

considerar a elevação e sustentação dos níveis de motivação dos indivíduos. A reacção das 

pessoas às estratégias de gestão de recursos humanos influencia a sua motivação 

profissional. London (2002) considera que o apoio organizacional à motivação 

profissional das pessoas, quando bem estabelecido, torna-se num ciclo de sucesso que se 

auto perpetua. Nesse sentido, os gestores devem tomar conhecimento dos conceitos da 

motivação profissional e de que forma os seus actos, políticas e programas afectam os seus 

colaboradores. 

O reforço do insight profissional promove-se através da formulação de objectivos e 

divulgação de informação sobre a organização, nomeadamente sobre oportunidades de 

carreira. No contexto de um agrupamento vertical de escolas, os líderes educacionais 

devem assegurar-se de que os docentes conhecem o projecto educativo e o plano anual de 

actividades, além de, naturalmente, o regulamento. A informação relativa a cursos, 

workshops e todo o tipo de formação, assim como informação relativa a bolsas de estudo, 

concursos nacionais e internacionais e qualquer outra de potencial interesse para os 

docentes, deve ser divulgada em todo o agrupamento. As tecnologias de informação 

actuais permitem gerir a informação com mais facilidade e em tempo útil.  

A identidade profissional pode reforçar-se através de recompensas extrínsecas, 

oportunidades de progresso e desenvolvimento e ainda pela apresentação de modelos de 

conduta adequados (London, 1983,1993; King, 1999). Embora limitadas, existem algumas 

recompensas organizacionais que o conselho executivo pode gerir, nomeadamente a 

organização dos horários de trabalho, a disponibilização de recursos para o 
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desenvolvimento de determinadas actividades e a atribuição de projectos como clubes e 

organização de eventos especiais, entre outros. Os líderes educacionais devem assegurar 

justiça procedimental e distributiva na forma como regulam as recompensas 

organizacionais e providenciar oportunidades para a participação e envolvimento nos 

projectos que decorrem no agrupamento. Os resultados obtidos neste estudo no âmbito das 

expectativas sobre comportamentos de liderança sublinham a importância dos 

comportamentos éticos e de liderança partilhada dos líderes educacionais. É este o 

caminho para a construção da identidade profissional dos docentes.  

A resiliência profissional é reforçada por características organizacionais que 

promovam a auto-confiança, através de oportunidades de sucesso e de feedback positivo 

aplicado a bons desempenhos. De acordo com London (1993), a resiliência pode reforçar-

se criando um ambiente propício à inovação, premiando os riscos razoáveis, mesmo 

quando não são bem sucedidos e limitando as consequências das falhas. A autonomia e a 

cooperação devem ser também distinguidas como comportamentos adequados. Patterson, 

Gypsy & Abbott (2004) avisam os gestores escolares do papel que desempenham no 

reforço da resiliência dos docentes, devendo proporcionar correntemente oportunidades de 

desenvolvimento profissional identificadas de acordo com as necessidades individuais dos 

docentes. Os resultados do nosso estudo sugerem que os docentes, no presente contexto 

social e educativo, apreciam mais, por parte dos seus líderes educacionais, a consideração 

pessoal, procedimentos equitativos de distribuição de tarefas e processos democráticos de 

decisão do que estimulação intelectual associada a projectos inovadores.  

É esperada dos representantes de ciclo no conselho executivo maior disponibilidade 

para ouvir os docentes, encorajar a apresentação de sugestões pelos docentes e adoptar 

comportamentos de liderança partilhada. Ao presidente do conselho executivo, os docentes 

atribuem maior responsabilidade pelas tarefas administrativas. Os docentes esperam que a 

liderança dos elementos do conselho executivo crie um clima organizacional saudável 

contribuindo para o estabelecimento de relações positivas na comunidade escolar. Os 

líderes educacionais devem acreditar na capacidade dos docentes para ultrapassar 

obstáculos e desenvolver práticas de supervisão construtivas, reconhecendo 

adequadamente os bons desempenhos. Essencialmente, os docentes esperam dos seus 

líderes educacionais integridade, honestidade, disponibilidade para o diálogo e abertura 

para a participação. 
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Universidade de Aveiro 

Secção Autónoma de Ciências Sociais, Jurídicas e Políticas 
 
 
 
Maria Irene Marques Vieira 
Rua de Tomar, 115, Padrão 
2410-199 POUSOS 
Tel. 244745424 
TM 914543099 
 
 
Assunto: Autorização para realização de um estudo no âmbito da tese de Mestrado. 
 

Exmº Sr. Presidente  
do Agrupamento de Escolas José Saraiva 
 
No âmbito do Mestrado em Gestão Pública da Universidade de Aveiro, estou a 

desenvolver uma pesquisa sobre a motivação profissional dos docentes e as suas expectativas de 
liderança. O tema da pesquisa é “Motivação profissional e expectativas de liderança dos 
docentes de um agrupamento vertical de escolas”. São objectivos deste estudo: 

• Caracterizar a motivação profissional dos docentes do pré-escolar ao 3º ciclo. 
• Conhecer as expectativas dos docentes relativamente aos comportamentos de 

liderança do Conselho Executivo. 
O actual contexto internacional de investigação sobre a liderança educativa e os novos 

paradigmas da administração pública enquadram a pertinência deste estudo.  
Para esta pesquisa, a desenvolver sob a tipologia de estudo de caso, preciso de recolher 

dados junto da população docente de um agrupamento. A recolha de dados será feita a partir de 
questionários, sob compromisso de anonimato e confidencialidade. Todos os professores dos 
diferentes ciclos de ensino serão convidados a participar, dado que, sendo um estudo de caso, é 
muito importante obter a maior quantidade de dados possível.  

Como tal, solicito a autorização de V. Ex.ª para proceder à recolha de dados referida, 
assim como a sua colaboração na facilitação de elementos de caracterização do Agrupamento e 
a informação aos docentes sobre a realização deste estudo. Esta pesquisa faz parte da minha 
dissertação de mestrado e os resultados serão apresentados em defesa pública e, eventualmente, 
publicados, salvaguardando a identidade do Agrupamento. Comprometo-me a apresentar os 
resultados ao Conselho Executivo a que V. Ex.ª preside, se assim o desejar, na medida em que 
devem constituir elementos valiosos de reflexão sobre a gestão de recursos humanos no 
contexto da escola pública. 

Certo de que o meu pedido merecerá, da sua parte, o melhor encaminhamento, 
agradeço, desde já, a sua atenção, 

 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 

 
                                                                                     Leiria, 28 de Novembro de 2005 

 
___________________________ 

(Maria Irene Marques Vieira) 
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Organograma do Agrupamento 
 

 

Fonte: Sítio do Agrupamento em http://agjsaraiva.ccems.pt/index.html 
 
 
 
 



 
Universidade de Aveiro 

Secção Autónoma de Ciências Sociais, Jurídicas e Políticas 
 

“A motivação profissional e as expectativas de liderança dos professores” 
 

 
 
Caro(a) colega, 
 
 

 O presente inquérito realiza-se no âmbito de um estudo sobre a motivação dos docentes e as 

suas expectativas de liderança. A pesquisa decorre no universo de professores(as) e educadoras do 

Agrupamento de Escolas José Saraiva, pelo que a sua participação é muito importante. 

 

 Se puder conceder-me 10 minutos para responder ao questionário, ficar-lhe-ei muito grata.

  

 As suas respostas são completamente anónimas. Por favor, não escreva o seu nome em lado 

algum. No final, peço-lhe, ainda, que coloque o inquérito dentro do envelope, que anexo, e feche 

este. 

 

 Se estiver interessado(a) em conhecer os resultados da presente pesquisa, tenho todo o gosto 

em lhos facultar. Pode contactar-me através do seguinte endereço electrónico: 

irenevieira@lycos.com. No caso de um número significativo de docentes indicar o seu interesse nos 

resultados através da caixa de verificação apresentada no questionário, os mesmos serão divulgados 

em todo o Agrupamento.  

 

 

 Agradeço, desde já, a sua colaboração: muito obrigada! 

 

 

            Irene Vieira 
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Secção A – Dados biográficos 

Os dados biográficos são muito importantes para a caracterização da população focada pelo estudo. 

Os dados obtidos são anónimos e a confidencialidade dos mesmos será rigorosamente respeitada. 

Instruções:  

1. Indique o número de anos para a idade e para o tempo de serviço;  

2. Assinale com uma cruz (X) o género (F=feminino; M=masculino); 

3. Coloque uma cruz (X) no quadrado à esquerda da opção correcta para situação profissional, ciclo de 

ensino e formação profissional; 

 

Secção B – Motivação profissional 
Instruções: 
  Abaixo estão listadas diversas afirmações. De acordo com a escala aqui representada, escreva, por 

favor, no espaço à esquerda de cada item o algarismo que melhor traduz o seu grau de concordância com 

cada afirmação. 
 
 
                                                   1                          2                          3                          4                               5 
            DISCORDO COMPLETAMENTE                         DISCORDO                  NEUTRO                CONCORDO                             CONCORDO PLENAMENTE 
 
 

Idade ______anos Situação profissional Ciclo de ensino 

 
 

Formação profissional 

Tempo de serviço_____anos  Contratação  Pré-escolar  Habilitação suficiente 

Género:    F __     M__  Destacamento/Requisição  1º Ciclo  Bacharelato 

  QZP  2º Ciclo  Licenciatura 

 QE  3º Ciclo   Mestrado 

   Doutoramento 

  1. Levo o tempo que for necessário para realizar uma tarefa ou actividade o melhor possível. 
  2. Quero ser reconhecido(a) pelos meus êxitos profissionais.  
  3. Aprecio trabalhar com pessoas novas e diferentes. 
  4. Tenho um plano para alcançar os meus objectivos profissionais. 
  5. Acredito quando me dizem que estou a fazer um bom trabalho. 
  6. Tenho objectivos realistas. 
  7. Gosto de correr riscos (realizar acções cujo resultado final não é completamente conhecido). 
  8. Conheço os meus pontos fortes (aquilo que faço melhor). 
  9. Conheço as minhas fraquezas (as coisas que faço menos bem). 
 10. Quero que os meus êxitos profissionais sejam reconhecidos pelos superiores hierárquicos. 
 11. Concebo formas melhores de realizar o trabalho. 
 12. Pergunto a colegas que respeito a sua opinião sobre o meu desempenho profissional. 
 13. Ocupo o meu tempo livre com actividades relacionadas com a minha profissão. 
 14. Sou capaz de lidar com qualquer problema de trabalho que possa surgir. 
 15. Mantenho relacionamentos amistosos com docentes de todos os ciclos de ensino. 
 16. Aprecio a realização de formação/cursos para progredir na carreira. 
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Por favor, continue na página seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17. Sou capaz de me adaptar a situações novas. 
 18. Tenho objectivos profissionais específicos 
 19. Avalio o meu desempenho profissional de acordo com os meus padrões pessoais em vez de comparar 

com o que os outros fazem. 
 20. Gostaria de estar numa posição de liderança. 
    21. Os meus objectivos profissionais foram revistos ou mudados depois de ter tido conhecimento de 

informações novas relativas a mim próprio(a) ou à minha situação 
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Secção C – Expectativas de liderança  
Instruções: 

As afirmações apresentadas na coluna central da tabela seguinte descrevem comportamentos de 
liderança. A coluna esquerda da tabela destina-se à caracterização dos comportamentos de liderança que 
considera adequados num representante do seu ciclo de ensino (pré-escolar, 1º, 2º ou 3ºciclos) no Conselho 
Executivo (CE). Na coluna direita serão caracterizados os comportamentos de liderança esperados de um 
presidente de CE.  

De acordo com a escala abaixo representada, por favor assinale na tabela, com uma circunferência, 
o algarismo que melhor expressa a sua concordância com o exercício do comportamento descrito, 
relativamente ao representante de ciclo (à esquerda) e ao presidente de um CE (direita).  

Note que a sua opinião se refere a comportamentos de líderes ideais. 

 
 
  
                                                        1                          2                          3                          4                               5  
           DISCORDO COMPLETAMENTE                         DISCORDO                  NEUTRO                CONCORDO                             CONCORDO  PLENAMENTE 

Representante de 

ciclo no CE 
Comportamentos de liderança Presidente do 

CE 
1  2  3  4  5  1. Ser exemplar em termos profissionais. 1  2  3  4  5  

 1  2  3  4  5  2. Não hesitar em apontar os erros ou falhas que exigem a sua intervenção. 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  3. Tomar decisões considerando as opiniões dos docentes. 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  4. Incentivar a apresentação e implementação de iniciativas e projectos por 
parte dos docentes. 

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  5. Encorajar os docentes a expressar as suas ideias/sugestões. 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  6. Fornecer aos docentes feedback sobre o trabalho realizado. 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  7. Ouvir as ideias/sugestões do meu ciclo de ensino. 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  8. Empenhar-se no objectivo colectivo de cumprir a nossa missão como 
docentes. 

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  9. Mostrar consideração pessoal pelos docentes. 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  10. Apoiar os docentes no relacionamento com os encarregados de 
educação. 

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  11. Apresentar desafios e projectos inovadores. 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  12. Esclarecer regras e procedimentos adoptados na escola/agrupamento. 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  13. Tratar os professores como seus iguais. 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  14. Informar os docentes do que devem fazer para que os seus esforços 
sejam premiados. 

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  15. Dispor de tempo para discutir calmamente as preocupações dos 
docentes. 

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  16. Dar respostas justas e honestas aos docentes. 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  17. Acreditar na capacidade dos docentes para ultrapassar obstáculos. 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  18. Estabelecer linhas de actuação para a resolução rápida de problemas. 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5   19. Conhecer o trabalho desenvolvido por cada docente. 1  2  3  4  5  
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 Muito obrigada pela sua colaboração!  

 

Se deseja tomar conhecimento dos resultados deste estudo, assinale a caixa de verificação em frente.  

1  2  3  4  5  20. Revelar talento e capacidade para negociar a tomada de decisões. 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  21. Dar sugestões para melhorar o desempenho dos professores do meu 
ciclo de ensino.                                                  

1   2  3  4  5  

1  2  3  4  5  22. Organizar e distribuir o serviço com equidade. 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  23. Contribuir para o desenvolvimento de relações inter-pessoais positivas 
entre os docentes. 

1  2  3  4  5  
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Tabela 4.1 – Motivação profissional: dimensão INSIGHT 
 

CICLO DE ENSINO 
  

Tenho um plano para 
alcançar os meus 

objectivos 
profissionais. 

Tenho objectivos 
realistas. 

Conheço os meus 
pontos fortes (aquilo 

que faço melhor). 

Conheço as minhas 
fraquezas (as coisas 

que faço menos 
bem). 

Tenho objectivos 
profissionais 
específicos 

PRÉ-ESCOLAR Nº Válidos 11 11 11 11 11 
   Sem resposta 0 0 0 0 0 
  Quartil 25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
  Mediana 50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
  Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 
1º CICLO Nº Válidos 29 29 29 29 29 
   Sem resposta 0 0 0 0 0 
  Quartil 25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
  Mediana 50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
   Quartil 75 4,00 4,50 5,00 5,00 5,00 
2º CICLO Nº Válidos 27 27 27 27 27 
   Sem resposta 0 0 0 0 0 
  Quartil 25 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 
  Mediana 50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
  Quartil 75 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 
3º CICLO Nº Válidos 29 29 29 29 29 
  Sem resposta 0 0 0 0 0 
  Quartil 25 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 
  Mediana 50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
  Quartil 75 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 
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Tabela 4.2 – Motivação profissional: dimensão IDENTIDADE 
 

 

CICLO DE ENSINO

Quero ser 
reconhecido(a) 

pelos meus 
êxitos 

profissionais. 

Quero que os 
meus êxitos 
profissionais 

sejam 
reconhecidos 

pelos 
superiores 

hierárquicos. 

Pergunto a 
colegas que 

respeito a sua 
opinião sobre 

o meu 
desempenho 
profissional. 

Ocupo o meu 
tempo livre 

com 
actividades 

relacionadas 
com a minha 

profissão. 

Aprecio a 
realização de 
formação/curs

os para 
progredir na 

carreira. 

Gostaria de 
estar numa 
posição de 
liderança. 

Os meus 
objectivos 

profissionais 
foram revistos ou 
mudados depois 

de ter tido 
conhecimento de 

informações 
novas relativas a 
mim próprio(a) ou 
à minha situação 

PRÉ-ESCOLAR Nº Válidos 11 11 11 11 11 11 11 
    Sem resposta 0 0 0 0 0 0 0 
  Quartil 25 2,00 3,00 3,00 2,00 4,00 2,00 3,00 
  Mediana 50 3,00 4,00 3,00 3,00 5,00 3,00 4,00 
  Quartil 75 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 3,00 5,00 
1º CICLO Nº Válidos 28 29 28 29 29 29 28 
    Sem resposta 1 0 1 0 0 0 1 
  Quartil 25 3,00 3,00 3,00 2,50 4,00 2,00 3,00 
  Mediana 50 4,00 4,00 3,00 3,00 5,00 3,00 4,00 
   Quartil 75 4,75 4,00 4,00 4,00 5,00 3,00 4,00 
2º CICLO Nº Válidos 27 27 27 27 27 27 27 
    Sem resposta 0 0 0 0 0 0 0 
  Quartil 25 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 
  Mediana 50 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 2,00 4,00 
  Quartil 75 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 
3º CICLO Nº Válidos 29 29 29 29 29 29 29 
   Sem resposta 0 0 0 0 0 0 0 
  Quartil 25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 
  Mediana 50 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 
  Quartil 75 5,00 5,00 4,00 4,00 4,50 3,00 4,00 
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Tabela 4.3 – Motivação profissional: dimensão RESILIÊNCIA 
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PRÉ-
ESCOLAR 
  
  
  
  

Nº Válidos 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
  Sem resposta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quartil 25 3,00 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Mediana 50 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Quartil 75 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 

1º CICLO Nº Válidos 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
    Sem resposta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Quartil 25 3,50 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 
  Mediana 50 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
   Quartil 75 5,00 5,00 4,00 4,00 4,50 4,00 4,00 4,50 4,50 
2º CICLO Nº Válidos 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
    Sem resposta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Quartil 25 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 
  Mediana 50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
  Quartil 75 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 
3º CICLO Nº Válidos 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
   Sem resposta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Quartil 25 4,00 3,00 3,50 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 
  Mediana 50 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
  Quartil 75 5,00 4,50 4,00 4,00 4,50 4,00 4,00 4,50 5,00 
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Tabela 4.4 – Expectativas sobre comportamentos de liderança transformacional do presidente do conselho executivo 
 

CICLO DE ENSINO 
  

Ser 
exemplar 

em termos 
profissionais 

Incentivar a 
apresenta-

ção e 
implementa-

ção de 
iniciativas e 
projectos 
por parte 

dos 
docentes. 

Empenhar-
se no 

objectivo 
colectivo de 
cumprir a 

nossa 
missão 
como 

docentes. 

Mostrar 
considera- 

ção pessoal 
pelos 

docentes. 

Apresentar 
desafios e 
projectos 

inovadores. 

Dar 
respostas 
justas e 

honestas 
aos 

docentes. 

Acreditar na 
capacidade 

dos 
docentes 

para 
ultrapassar 
obstáculos. 

Revelar 
talento e 
capacidade 
para 
negociar a 
tomada de 
decisões.  

 
PRÉ-ESCOLAR 
  
  
  
  

Nº Válidos 11 11 11 11 11 11 11 11 
  Sem resposta 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quartil 25 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Mediana 50 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
 Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

1º CICLO Nº Válidos 28 28 28 28 28 28 28 28 
    Sem resposta 1 1 1 1 1 1 1 1 
 Quartil 25 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 
  Mediana 50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 
   Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
2º CICLO Nº Válidos 27 27 27 27 27 27 27 27 
    Sem resposta 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Quartil 25 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 
  Mediana 50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
   Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
3º CICLO Nº Válidos 29 29 29 29 29 29 29 29 
    Sem resposta 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Quartil 25 4,00 4,00 4,00 4,50 4,00 5,00 4,00 4,00 
  Mediana 50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
   Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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Tabela 4.5 – Expectativas sobre comportamentos de liderança transformacional do representante de ciclo 

 

CICLO DE ENSINO 
  

Ser 
exemplar 

em termos 
profissionais 

Incentivar a 
apresenta- 

ção e 
implementa- 

ção de 
iniciativas e 
projectos 
por parte 

dos 
docentes. 

Empenhar-
se no 

objectivo 
colectivo de 
cumprir a 

nossa 
missão 
como 

docentes. 

Mostrar 
considera-

ção pessoal 
pelos 

docentes. 

Apresentar 
desafios e 
projectos 

inovadores. 

Dar 
respostas 
justas e 

honestas 
aos 

docentes. 

Acreditar na 
capacidade 

dos 
docentes 

para 
ultrapassar 
obstáculos. 

Revelar 
talento e 
capacidade 
para 
negociar a 
tomada de 
decisões.  

 
PRÉ-ESCOLAR 
  
  
  
  

Nº Válidos 10 10 10 10 10 10 10 10 
  Sem resposta 1 1 1 1 1 1 1 1 
Quartil 25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
 Mediana 50 4,00 4,50 5,00 5,00 4,50 5,00 4,50 4,50 
 Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

1º CICLO Nº Válidos 29 29 29 29 29 29 29 29 
    Sem resposta 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Quartil 25 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 
   Mediana 50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
   Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
2º CICLO Nº Válidos 27 27 27 27 27 27 27 27 
    Sem resposta 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Quartil 25 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 
   Mediana 50 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 
   Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
3º CICLO Nº Válidos 29 28 29 29 28 28 28 29 
    Sem resposta 0 1 0 0 1 1 1 0 
  Quartil 25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 
   Mediana 50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 5,00 4,00 
   Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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Tabela 4.6 – Expectativas sobre comportamentos de liderança transaccional do presidente do conselho executivo  

 

CICLO DE ENSINO 
  

Não hesitar 
em apontar os 
erros ou falhas 
que exigem a 

sua 
intervenção. 

Fornecer aos 
docentes 
feedback 
sobre o 
trabalho 

realizado. 

Apoiar os 
docentes no 

relacionamen-
to com os 

encarregados 
de educação. 

Esclarecer 
regras e 

procedimen- 
tos adoptados 

na escola/ 
agrupamento. 

Informar os 
docentes do 
que devem 

fazer para que 
os seus 
esforços 
sejam 

premiados. 

Estabelecer 
linhas de 

actuação para 
a resolução 
rápida de 

problemas. 

Organizar e 
distribuir o 

serviço com 
equidade. 

PRÉ-ESCOLAR 
  
  
  
  

Nº Válidos 11 11 11 11 11 11 11 
  Sem resposta 0 0 0 0 0 0 0 
Quartil 25 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 5,00 5,00 
 Mediana 50 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 
 Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

1º CICLO Nº Válidos 27 28 28 28 28 28 28 
    Sem resposta 2 1 1 1 1 1 1 
  Quartil 25 4,00 5,00 4,00 4,25 3,00 5,00 5,00 
   Mediana 50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 5,00 
   Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
2º CICLO Nº Válidos 27 27 27 27 27 27 27 
    Sem resposta 0 0 0 0 0 0 0 
  Quartil 25 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 
   Mediana 50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
   Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
3º CICLO Nº Válidos 29 29 29 29 29 29 29 
    Sem resposta 0 0 0 0 0 0 0 
  Quartil 25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 
   Mediana 50 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 
   Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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Tabela 4.7 – Expectativas sobre comportamentos de liderança transaccional do representante de ciclo 
 

CICLO DE ENSINO 
  

Não hesitar em 
apontar os 

erros ou falhas 
que exigem a 

sua 
intervenção. 

Fornecer aos 
docentes 
feedback 
sobre o 
trabalho 

realizado. 

Apoiar os 
docentes no 

relacionamen- 
to com os 

encarregados 
de educação. 

Esclarecer 
regras e 

procedimentos 
adoptados na 

escola/ 
agrupamento. 

Informar os 
docentes do 
que devem 

fazer para que 
os seus 

esforços sejam 
premiados. 

Estabelecer 
linhas de 

actuação para 
a resolução 
rápida de 

problemas. 

Organizar e 
distribuir o 

serviço com 
equidade. 

PRÉ-ESCOLAR Nº Válidos 10 10 10 10 10 10 10 
    Sem resposta 1 1 1 1 1 1 1 
  Quartil 25 4,00 4,00 4,00 4,00 1,75 4,00 4,00 
  Mediana 50 4,00 5,00 4,00 4,00 3,50 4,50 5,00 
  Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
1º CICLO Nº Válidos 29 29 29 29 28 29 29 
    Sem resposta 0 0 0 0 1 0 0 
  Quartil 25 4,00 5,00 4,50 4,00 3,25 4,50 4,50 
  Mediana 50 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 
  Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
2º CICLO Nº Válidos 27 27 27 27 27 27 27 
    Sem resposta 0 0 0 0 0 0 0 
  Quartil 25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
  Mediana 50 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
  Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
3º CICLO Nº Válidos 29 29 28 28 28 28 29 
    Sem resposta 0 0 1 1 1 1 0 
  Quartil 25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
  Mediana 50 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 
   Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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Tabela 4.8 – Expectativas sobre comportamentos de liderança partilhada do presidente do conselho executivo  
 

CICLO DE ENSINO 
  

Tomar 
decisões 

consideran- 
do as 

opiniões dos 
docentes. 

Encorajar os 
docentes a 

expressar as 
suas ideias/ 
sugestões. 

Ouvir as 
ideias/ 

sugestões 
do meu ciclo 
de ensino. 

Tratar os 
docentes 

como seus 
iguais. 

Dispor de 
tempo para 

discutir 
calmamente 
as preocupa-

ções dos 
docentes. 

Conhecer o 
trabalho 

desenvolvido 
por cada 
docente. 

Dar 
sugestões 

para 
melhorar o 

desempenho 
dos 

docentes do 
meu ciclo de 

ensino. 

Contribuir 
para o 

desenvolvi- 
mento de 
relações 

inter-
pessoais 
positivas 
entre os 

docentes. 
PRÉ-ESCOLAR 
  
  
  
  

Nº Válidos 11 11 11 11 11 11 11 11 
  Sem resposta 0 0 0 0 0 0 0 0 
Quartil 25 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 5,00 
 Mediana 50 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 
 Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

1º CICLO Nº Válidos 28 28 28 27 28 28 28 28 
    Sem resposta 1 1 1 2 1 1 1 1 
  Quartil 25 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 
   Mediana 50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 
   Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
2º CICLO Nº Válidos 27 27 27 27 27 27 27 27 
    Sem resposta 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Quartil 25 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 
   Mediana 50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 
   Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
3º CICLO Nº Válidos 29 29 29 29 29 29 29 29 
    Sem resposta 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Quartil 25 4,00 4,00 4,00 5,00 4,50 4,00 3,50 4,00 
   Mediana 50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 
   Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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Tabela 4.9 – Expectativas sobre comportamentos de liderança partilhada do representante de ciclo 
  

CICLO DE ENSINO 
  

Tomar 
decisões 

consideran- 
do as 

opiniões dos 
docentes. 

Encorajar os 
docentes a 

expressar as 
suas ideias/ 
sugestões. 

Ouvir as 
ideias/ 

sugestões 
do meu ciclo 
de ensino. 

Tratar os 
docentes 

como seus 
iguais. 

Dispor de 
tempo para 

discutir 
calmamente 

as 
preocupa- 
ções dos 
docentes. 

Conhecer o 
trabalho 

desenvolvi- 
do por cada 

docente. 

Dar 
sugestões 

para 
melhorar o 

desempenho 
dos 

docentes do 
meu ciclo de 

ensino. 

Contribuir 
para o 
desenvolvi- 
mento de 
relações 
inter-
pessoais 
positivas 
entre os 
docentes.  

 
PRÉ-ESCOLAR Nº Válidos 10 10 10 10 10 10 10 10 
    Sem resposta 1 1 1 1 1 1 1 1 
  Quartil 25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
  Mediana 50 4,50 4,50 5,00 4,50 5,00 4,50 5,00 5,00 
  Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
1º CICLO Nº Válidos 29 29 29 28 29 29 29 29 
    Sem resposta 0 0 0 1 0 0 0 0 
  Quartil 25 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 
  Mediana 50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 
  Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
2º CICLO Nº Válidos 27 27 27 27 27 27 27 27 
    Sem resposta 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Quartil 25 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 
  Mediana 50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
  Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
3º CICLO Nº Válidos 28 28 28 29 28 28 28 29 
    Sem resposta 1 1 1 0 1 1 1 0 
  Quartil 25 4,00 4,00 4,25 5,00 4,25 4,00 4,00 4,00 
  Mediana 50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
   Quartil 75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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