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 “Não basta ensinar ao Homem uma especialidade, porque se tornará assim numa máquina 

utilizável e não numa personalidade. É necessário que adquira um sentimento, senso 

prático daquilo que vale a pena ser aprendido, daquilo que é belo, do que  

é moralmente correto”.  

 

(Albert Einstein) 
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Resumo 

Esta investigação centra-se no estudo da liderança do diretor (de escola ou de 

agrupamento de escolas) e respetivo impacto na motivação no trabalho e no 

comprometimento dos professores, no âmbito do contexto educativo público português. 

Delimitaram-se três grandes objetivos de investigação: (i) identificar o tipo de liderança 

(transformacional, ética e moral) predominante nessas instituições de ensino, as 

competências necessárias no perfil de liderança, assim como as estratégias e práticas de 

promoção da motivação aí desenvolvidas e implementadas; (ii) analisar as relações entre os 

constructos de liderança ética, a motivação no trabalho e o comprometimento 

organizacional dos professores; (iii) adaptar e validar instrumentos de medida, passíveis de 

operacionalizar e medir os constructos da liderança transformacional, ética e moral, da 

motivação no trabalho e do comprometimento organizacional para o contexto educativo 

português.  

Em termos metodológicos, enveredou-se por uma perspetiva de investigação mista, 

com um desenho de investigação não experimental e de natureza transversal. A recolha de 

dados foi realizada através do método do inquérito, com recurso às técnicas do 

questionário de autorrelato e da entrevista semiestruturada. 

Os procedimentos aplicados permitiram evidenciar qualidades psicométricas 

adequadas dos instrumentos de medida adaptados e validados, bem como concluir por um 

grau aceitável de confiança na sua aplicação. Concluiu-se que o Questionário de Liderança 

Ética foi o que apresentou melhores indicadores de medida.                 

Atendendo aos resultados obtidos, constatou-se que a liderança dos diretores de 

escola oscila entre os tipos transacional e transformacional enquanto predominantes. 

Verificou-se que as práticas promotoras da motivação desenvolvidas fomentam mais 

frequentemente a motivação de natureza extrínseca, mais concretamente da regulação 

introjetada e identificada, em detrimento da motivação intrínseca. 

Quanto à análise da relação entre a liderança ética, o comprometimento 

organizacional e a motivação no trabalho, foi possível verificar que a liderança ética é 

detentora de efeitos positivos e de uma relação positiva com a motivação intrínseca e com 

o comprometimento. Apurou-se ainda que o comprometimento apresenta um efeito 

mediador na relação entre a liderança ética e a motivação intrínseca. 



Resumo 

VI 

 

Finalmente, considera-se a pertinência e a relevância deste estudo na redefinição e 

na avaliação das práticas de liderança do diretor e na melhoria dos processos de tomada de 

decisão no contexto educativo português. 

 

Palavras-chave: liderança transformacional; liderança ética; liderança moral; 

comprometimento organizacional; motivação no trabalho; instituições do ensino público 

obrigatório português; diretores de escola; professores. 
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Abstract 

 

The present research focuses on the study of school director’s leadership, its impact 

in motivation at work and teachers’ commitment within Portuguese public education 

schools. Three main research goals were defined: (i) to identify the type of leadership 

(transformational, ethical and moral) most prevalent in those institutions, the necessary 

skills in the leadership profile, as well as the strategies and practices of motivation 

promotion developed and implemented there; (ii)  to analyze the relationships between 

ethical leadership, motivation at work and the organizational commitment of teachers; (iii) 

to adapt and validate measurement instruments, capable of operationalizing and measuring 

the constructs of transformational, ethical and moral leadership, motivation at work and 

organizational commitment in the context of Portuguese education system. 

As to the methodology adopted, a mixed research method was chosen, with a non-

experimental research design, of a transversal nature. Data collection was done through 

survey research, using self-administered questionnaires and semi-structured interviews. 

The procedures applied made clear the adequate psychometric qualities of the 

adapted and validated measurement instruments that were used, as well as an acceptable 

degree of confidence in its application. It was also made clear that the Ethical Leadership 

Questionnaire presented the best measurement indicators. 

Given the results obtained, it was found that school director’s leaderships oscillate 

predominantly between the transactional and transformational types. It was also verified 

that the motivational practices, developed by school leaders for teachers, more often 

promote extrinsic motivation, more specifically introjected and identified regulation, than 

intrinsic motivation. 

As to the analysis of the relationship between ethical leadership, organizational 

commitment and motivation at work, it was verified that ethical leadership has a positive 

correlation with intrinsic motivation and commitment. In addition, it was found that 

commitment has a mediating effect between ethical leadership and intrinsic motivation. 

Finally, we consider the application and relevance of this study to the redefinition 

and evaluation of the director's leadership practices and in the improvement of the 

decision-making processes in the Portuguese educational context. 
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Résumé 

 

Cette recherche porte sur l'étude du leadership du directeur scolaire (d’une école ou 

d’un groupe d’écoles) et de son impact dans la motivation au travail et l'engagement des 

professeurs, au sein du système de l'enseignement public portugais. On a donc délimité 

trois grands objectifs de recherche: (i) identifier le type de leadership (transformationnel, 

éthique et morale) prédominant dans ces institutions éducatives, les compétences 

nécessaires dans le profil de leadership, ainsi que les stratégies et les pratiques qui visent 

promouvoir la motivation  y développées et mises en œuvre; (ii)  analyser les relations du 

leadership éthique avec la motivation au travail et l'engagement organisationnel des 

enseignants; (iii) adapter et valider les instruments de mesure, capables d'opérationnaliser 

et de mesurer les constructions de leadership transformationnel, éthique et morale, de la 

motivation au travail et de l'engagement organisationnel dans le contexte 

éducatif  portugais. 

Sur le plan méthodologique, on a utilisé une perspective de recherche mixte, avec 

une conception de recherche non expérimentale et transversale. La recueille des données a 

été réalisée en utilisant la méthode d'enquête, avec les techniques de questionnaire d’auto 

récit et des interviews semi-structurées.  

Les procédures suivies ont mis en évidence les adéquates qualités psychométriques 

des instruments de mesure adaptés et validés, aussi bien qu’elles ont permis de conclure un 

degré de confiance acceptable dans son application. On a conclu que le Questionnaire de 

Leadership Éthique a montré les meilleurs indicateurs de mesure. 

Compte tenu des résultats, on a constaté que le leadership des directeurs d'école 

varie entre les types transactionnels et transformationnels, comme les plus répandus. On a 

également constaté que les pratiques qui contribuent à la motivation favorisent le plus 

souvent la motivation extrinsèque, en particulier la régulation introjectée et identifié, au 

détriment de la motivation intrinsèque.  

En ce qui concerne l'analyse de la relation entre le leadership éthique, l'engagement 

organisationnel et la motivation au travail, on a constaté que le leadership éthique tient une 

relation positive avec la motivation intrinsèque et l'engagement. En outre, on a vérifié que 

l'engagement a un effet médiateur sur la relation entre le leadership éthique et la motivation 

intrinsèque. 
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Pour terminer, nous considérons la convenance et la pertinence de cette étude dans 

la redéfinition et l'évaluation des pratiques de leadership des directeurs et dans 

l'amélioration des processus de prise de décision dans le contexte éducatif portugais. 

. 

 

Mots-clés: leadership transformationnel; leadership éthique; leadership moral; engagement 

organisationnel; motivation au travail; institutions portugaises d’enseignement obligatoire; 

directeurs d'école; enseignants. 
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 A presente dissertação está centrada no estudo da liderança, da motivação no 

trabalho e do comprometimento dos professores, considerando aqui as instituições do 

sistema educativo público obrigatório português como um contexto organizacional de 

investigação.  

 As transformações de carácter económico, político, social, ambiental e 

tecnológico que foram emergindo e que delimitaram as principais características da 

sociedade atual criaram inevitavelmente mudanças nos paradigmas de gestão das 

organizações e dos processos de trabalho. Face à complexidade e ambiguidade dos 

contextos de operacionalização, a natureza estratégica das decisões e (re)ações passou a 

fazer parte integrante da realidade quotidiana das organizações, incluindo do papel 

desempenhado pelos líderes. Atendendo, assim, às dimensões sistémicas e contingenciais 

que definem e caracterizam cada organização, e em concreto as organizações educativas, o 

exercício da função de líder e as competências exigidas foram sendo alvo de contínuas 

redefinições, de forma a que permanecesse com um contributo ativo e determinante da 

contínua melhoria na eficácia e eficiência do desempenho do sistema organizacional no seu 

todo. Neste âmbito, a liderança transformacional tem vindo a ser destacada e retratada na 

literatura como um fator diferenciador de sucesso nas organizações, detendo relações 

positivas com os diferentes níveis de desempenho – individual, grupal e organizacional 

(e.g., Judge & Piccolo, 2004; Wang, Oh, Courtright, & Colbert, 2011).  

 Associadas ainda às inúmeras mudanças e turbulências do meio, surgem 

igualmente as dimensões ética e moral que interferem no exercício da liderança. A 

liderança deve, pois, basear-se quer no estabelecimento de uma ligação emocional enérgica 

e potenciadora entre o líder e os liderados, quer em princípios morais e éticos, social e 

institucionalmente aceites e expressos através da cultura organizacional existente, bem 

como dos valores, crenças e ideais criados e expandidos dentro das organizações.  

 Atendendo à relevância da ética e moral nas organizações e dos fatores cruciais 

que subjazem à sua construção, Maier (2002) referiu que a liderança se encontra entre 

aqueles que mais contribui para esse desiderato. O autor salientou ainda a responsabilidade 

dos líderes no desenvolvimento do caminho a seguir e na promoção de estratégias 

promotoras de confiança, encorajamento e reforço de desempenhos de excelência no clima 

organizacional, de forma a contribuir para que as organizações que dirigem se revistam de 
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um caráter mais humano, sejam respeitadoras, responsáveis e éticas, sendo um verdadeiro 

exemplo de altruísmo – servir primeiramente o outro. 

 No âmbito das considerações introdutórias tecidas, é importante destacar o contexto 

organizacional no qual a presente investigação foi desenvolvida, ou seja, as instituições do 

sistema educativo público obrigatório português. Efetivamente, este sistema de ensino tem 

sido tradicionalmente caracterizado por mecanismos de gestão fortemente centralizados. 

Todavia, os diretores escolares e os professores têm testemunhado e vivenciado uma 

mudança que reporta a uma autonomia imposta, agregando em si a exigência de uma maior 

flexibilidade na abordagem ao currículo escolar facultado pelas escolas. Neste sentido, 

estas deixaram de ser percebidas como “agências de prestação de currículo” para se 

assumirem e desenvolverem enquanto “centros educacionais” (Estrela, 2001). 

 Adicionalmente, o campo mais concreto do exercício da profissão de professor tem 

sido muito afetado ao longo dos anos pela crescente burocratização dos procedimentos e 

processos de trabalho, pela maior responsabilização incutida por parte dos diversos atores e 

partes interessadas do sistema educativo e até mesmo pelo escrutínio e desmérito público 

(Day, 1999; Estrela, 2001; Helsby, 2000). Em conjunto, estes fatores de mudança têm 

vindo, inevitavelmente, a contribuir para um decréscimo da motivação dos professores, da 

identificação com a profissão docente e do comprometimento face às suas escolas, bem 

como para a sua, cada vez mais, generalizada insatisfação no trabalho (Day, 1999; Estrela, 

2001; Helsby, 2000). 

Na medida em que o principal contributo profissional do professor é largamente 

resultante de uma construção social (Helsby, 1995), esta é inevitavelmente marcada pela 

ambiguidade e complexidade do contexto cultural, político e histórico em que se enquadra. 

Deste modo, compreender o seu significado implica atender ao facto de se tratar de um 

conceito em processo de construção contínua (Helsby, 1995; Gimeno, 1995) e sujeito a 

várias formas de interpretação e análise, baseadas em diversos esforços políticos, 

profissionais e institucionais (Helsby, 2000; Hargreaves, 2000).  

Adicionalmente, é também no domínio escolar que o líder (i.e., o diretor escolar) 

articula, incentiva e mobiliza os profissionais com quem trabalha para a concretização dos 

objetivos que se prendem com a construção de uma educação de qualidade, da melhoria 

das competências adquiridas e das classificações escolares atingidas pelos discentes. 

Consequentemente, é mais do que expectável e compreensível a identificação de 
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dificuldades e desafios específicos do exercício da liderança escolar e na profissão de 

professor. 

Ao longo da última década, tem sido difundida, por todo o mundo, uma diversidade 

de publicações dedicada ao tema da liderança no campo das instituições educativas, uma 

vez que a liderança é considerada como uma das variáveis fundamentais para a evolução 

positiva dos professores e das escolas. Neste domínio, destaca-se o trabalho desenvolvido 

na Austrália por Crowther (1999), o estudo comparativo entre Portugal e Inglaterra de Day, 

Flores e Viana (2007, os trabalhos nos EUA de Liberman e Miller (2004), de Gordon, 

Jacobs e Solis (2013),  a investigação desenvolvida no Reino Unido por  Frost (2012), de 

Frost e Durrant (2003), no Reino Unido por Muijs e Harris (2006), no Brasil por Polon 

(2011) bem como o estudo da evolução histórica da temática realizado por Lück (2011) e 

de Bass (2008). 

Na verdade, quando a missão institucional está concentrada no desenvolvimento 

quer de crianças quer de jovens ao nível da sua formação e educação, o exercício de uma 

liderança não só transformacional como também ética e moral assume uma relevância mais 

significativa, com efeitos evidentes na sociedade em geral. De referir, neste sentido, que as 

dimensões ética e moral da atividade organizacional têm vindo a destacar-se como uma 

preocupação para os políticos, investigadores e outros atores sociais devido às suas 

consequências (Robertson, Crittenden, Brady & Hoffman, 2002), podendo assumir 

particular relevância quando estas se reportam ao contexto educativo. Por conseguinte, 

consideramos que os efeitos da conduta das instituições e dos seus líderes nas relações 

interpessoais que se estabelecem com os professores determinam o bem-estar psicossocial 

de todos os participantes do processo educativo e formativo. 

Atendendo à perspetiva de Deci e Ryan (1985) e aos princípios que circunscrevem 

a teoria da autodeterminação, as lideranças escolares poderão evidenciar-se na promoção 

de contextos com baixo nível de controlo que estimulem a autonomia, onde cada indivíduo 

possa enveredar por escolhas próprias, bem como internalizar e integrar normas e valores 

(e.g., Deci & Ryan, 1985; Brown & Ryan, 2003; Reeve, 2006a, 2006b). Por conseguinte, 

no âmbito deste domínio conceptual, enfatizam-se como ferramentas predominantes o 

desenvolvimento de um sentido de responsabilidade para as atividades a realizar ou 

desafios a enfrentar e a criação de possibilidades e de oportunidades para participar nas 

tomadas de decisão, onde a compreensão de eventuais situações negativas ou mesmo de 

tarefas com um nível de dificuldade mais elevada são potenciadoras da emergência de 
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emoções negativas. Ou seja, os líderes escolares têm o poder e o dever de potenciar a 

criação de climas organizacionais que contribuam para a promoção da realização das 

necessidades de autonomia e do relacionamento interpessoal positivo entre os professores. 

Através desta via, estes líderes poderão aumentar a motivação intrínseca bem como a 

capacidade de internalizar a motivação extrínseca dos próprios professores e desenvolver o 

comprometimento afetivo especificamente com a sua escola (Bogler & Somech, 2004) e 

possibilitarem a concretização de um desempenho eficaz  nas atividades que os professores 

realizam, a satisfação no trabalho que desenvolvem, o bem-estar psicológico percebido e, 

consequentemente desencadearem atitudes positivas face ao trabalho (e.g., Bono & Judge, 

2003; Brown & Ryan, 2003; Gagné & Deci, 2005).  

Neste sentido, a literatura destaca os estilos da liderança como fatores promotores do 

comprometimento afetivo e da ligação que é possível o professor estabelecer à sua escola 

(e.g., Bogler, 2001; Nguni, Sleegers & Denessen, 2006) e facilitadores do clima 

organizacional de escola e do apoio proporcionado aos professores (e.g., Day, Flores & 

Viana, 2007; Day, 2008; Stronge & Jones, 1991; Winter & Sweeney, 1994; Whitaker, 

2000).  

Para além da liderança dos diretores das escolas, destacam-se outros fatores 

significativos que têm vindo a ser apontados como catalisadores ou inibidores do 

comprometimento dos professores, demarcando-se, pela sua relevância, o comportamento 

dos alunos. Adicionalmente, o apoio administrativo percecionado, as exigências 

apresentadas pelos pais em cada nível de ensino e as políticas nacionais de educação 

adotadas poderão contribuir positivamente para o comprometimento dos professores (Day, 

2000; Louis, 1998; Riehl & Sipple, 1996; Tsui & Cheng, 1999).  

Efetivamente, ao longo do tempo, o comprometimento organizacional tem 

constituído uma expressão frequentemente utilizada pelos professores para se 

autodescreverem assim como para se referirem aos colegas de profissão (Nias, 1989), 

revelando e caracterizando uma parte da sua vida profissional (Elliott & Crosswell, 2001).  

A presente investigação aborda, assim, teórica e empiricamente, o exercício da 

liderança, ética, transformacional e moral no contexto educativo português e analisa 

especificamente os efeitos da liderança ética na motivação no trabalho e no 

comprometimento organizacional dos professores, bem como a relação estabelecida entre 

liderança ética, a motivação e o comprometimento dos professores. Considera, em 
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concreto, as instituições do sistema educativo público obrigatório português, focando-se no 

papel dos diretores de escolas enquanto líderes e dos professores enquanto liderados.  

 

1.1. Problema de investigação 

Atendendo ao contexto organizacional alvo da componente empírica da presente 

investigação (i.e., sistema educativo público obrigatório português), consideramos muito 

relevante salientar os processos profundos de reestruturação e de mudanças sistemáticas e 

continuadas que o contexto educativo tem sofrido ao longo dos últimos anos, como 

consequência das orientações formuladas pelo Ministério da Educação português. Neste 

contexto, a temática da liderança parece-nos que tem, igualmente, vindo a assumir um 

papel determinante, sendo reconhecida como um dos pilares fundamentais das instituições 

educativas, no sentido de catalisar mudanças de melhoria na eficácia, eficiência e 

qualidade da sua missão educativa e formativa, bem como dos sistemas e processos de 

gestão no seu global. A este propósito, lembramos os princípios descritos por Perrenoud 

(2003) como necessários para a promoção da eficácia dos sistemas educativos, de entre os 

quais destacamos a necessidade de a liderança profissional dos sistemas educativos ir além 

de um mero exercício de “controlo burocrático” dos mesmos (p. 105). Considerando o 

“ritmo crescente de mudanças consideráveis e estruturantes existentes nas escolas”, 

também Whitaker (2000, p. 89) destacou a liderança como sendo um fator essencial para o 

crescimento e evolução destas instituições.  

 Por conseguinte, a presente tese incide na problemática da mudança no modo de 

governo através da liderança das escolas, nomeadamente no contexto da transição inédita 

no nosso sistema educativo de uma perspetiva de liderança colegial para uma liderança 

unipessoal dependente do conselho geral. Enquadrada na definição do Decreto-Lei (DL) 

137/2012, de 02 de julho, o objetivo é proceder-se à definição do processo eleitoral do 

diretor, enquanto um órgão unipessoal dependente da competência do conselho geral e 

reforçar a legitimidade dos requisitos exigidos para a função. Coloca-se, portanto, o foco 

do problema em estudo na figura central do diretor e no conteúdo das competências 

necessárias para a liderança das escolas, bem como na sua responsabilidade de governo de 

um território verticalizado de níveis de ensino. Isto é, o diretor terá de desenvolver as 

competências que lhe permitam representar e gerir hierarquicamente todos os serviços 

técnicos e administrativos da sua escola ou agrupamento, bem como assegurar a qualidade 

do ensino no (s) vário(s) estabelecimento(s) e o seu respetivo património e equipamentos  



Capítulo I – Introdução 

 

11 

 

(Decreto-Lei 137/2012).  Estas competências enquadram-se ainda na prestação de contas 

ao conselho geral mas também às autarquias, através da sua representação neste orgão bem 

como à administração educativa central e local. 

 Esta centralidade que a figura do diretor tomou e a consequente responsabilização 

da sua atuação acentuam a necessidade de avaliar a sua conduta enquanto líder. Ainda que 

as dimensões ética, transformacional e moral constituam uma componente que tem vindo a 

ser identificada como determinante para o exercício da liderança nos diversos contextos 

organizacionais e institucionais, onde se incluem igualmente as instituições educativas, tem 

vindo a ser identificada, na literatura, a necessidade e preocupação em estudar estas 

mesmas dimensões, no sentido de aprofundar a compreensão do seu papel e relevância 

para os líderes, assim como dos seus efeitos nos comportamentos e atitudes dos liderados 

(Bass & Steidlmeier, 1999; Howell & Avolio, 1992; Brown & Treviño, 2006; Brown, 

Treviño & Harrison, 2005).  

 A verdade é que as investigações desenvolvidas e centradas na liderança não têm 

contemplado nos seus objetivos a exploração da ética e da moral no seu exercício em 

contexto educativo. Ora, é precisamente devido a este vazio na investigação que o presente 

estudo pretende dar resposta e aprofundar, quer teórica quer empiricamente, a liderança, 

destacando em particular o papel das dimensões ética, transformacional e moral no seio do 

exercício da liderança em contexto educativo, bem como os efeitos da liderança ética nas 

atitudes e comportamento dos professores. Deste modo, partindo das perceções dos líderes 

ou diretores escolares, pretende-se identificar: (i) o tipo de liderança (ética, 

transformacional e moral) preponderante nas escolas do sistema educativo público 

obrigatório português; (ii) as competências necessárias para o perfil de liderança do diretor 

escolar; e (iii) as estratégias e práticas desenvolvidas e implementadas pelos líderes ou 

diretores escolares para a promoção da motivação no exercício da liderança. 

Adicionalmente, o presente estudo considera ainda quais os efeitos da liderança ética sobre 

a motivação no trabalho e no comprometimento organizacional dos professores.  
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1.2. Justificação da investigação 

 

Com a mudança no modo de governo das escolas e no que se entende por escola, e, 

nomeadamente com a transição de uma perspetiva de liderança colegial para uma liderança 

unipessoal, a presente investigação toma particular relevância e delimita-se na necessidade 

de aferir uma maior e mais clara compreensão, quer teórica quer empírica, acerca do papel 

da liderança do diretor no contexto das instituições do serviço público obrigatório 

português de educação, em particular das suas dimensões ética, transformacional e moral, 

no comprometimento e na motivação dos professores. Coloca-se, assim, o foco do 

problema nas competências do diretor, necessárias para a liderança de cada um dos níveis 

de ensino, desde a base do ensino do pré-escolar até ao ensino secundário. 

A investigação levada a cabo procurou, deste modo, colmatar esta lacuna 

identificada na literatura, contribuindo para a afirmação e avanço do conhecimento 

científico neste campo, em particular no que se prende com as dinâmicas e processos 

desenvolvidos e operantes nas instituições alvo do estudo.  

Os estudos realizados no presente trabalho de investigação e os resultados obtidos 

permitirão certamente a construção de uma perspetiva mais ampla e profunda sobre a 

perceção que os líderes das escolas do ensino público obrigatório português têm acerca de 

qual o tipo de liderança predominante no seio destas instituições. Adicionalmente, os 

estudos desenvolvidos contribuirão para a definição das competências e tendências em 

destaque no exercício da liderança em contexto educativo, bem como das estratégias e 

práticas de motivação por eles desenvolvidas e implementadas.  

No seguimento da estrutura do presente trabalho, o quadro conceptual descrito é 

complementado pela componente empírica, onde são apresentados os efeitos da liderança 

ética sobre a motivação no trabalho e no comprometimento organizacional dos professores, 

bem como do papel mediador do comprometimento na relação entre a liderança ética e a 

motivação. De salientar ainda os procedimentos metodológicos realizados no sentido de 

apresentar e disponibilizar, às comunidades científicas e profissionais, instrumentos de 

medida passíveis de medir de forma válida e fiável os constructos de liderança ética, 

transformacional e moral, de motivação no trabalho e de comprometimento organizacional 

para o contexto das instituições do sistema educativo público obrigatório português.  

No seu cômputo geral, os estudos apresentados constituem, igualmente, um 

contributo para a delimitação e operacionalização de futuras investigações desenvolvidas, 
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não apenas no contexto das instituições educativas como também no abrangente contexto 

organizacional público e privado.  

A estrutura da presente dissertação está, assim, dividida em cinco capítulos com os 

seguintes objetivos: 

Capítulo I: centra-se na introdução da temática em estudo, que visa o estudo da liderança, 

da motivação no trabalho e do comprometimento dos professores, considerando as 

instituições do sistema educativo público português como contexto organizacional de 

investigação. Contempla ainda o objeto e justificação da investigação bem como a 

apresentação da estrutura organizativa da dissertação; 

Capítulo II:  apresenta o enquadramento concetual a partir do qual o trabalho de 

investigação foi desenhado e operacionalizado. A fundamentação teórica elaborada 

baseou-se na abordagem aos três pilares conceptuais principais do estudo desenvolvido: a 

liderança, a motivação e o comprometimento organizacional, reportando-nos, 

respectivamente, aos constructos em estudo da liderança ética, transformacional e moral 

dos diretores de escola, à motivação no trabalho e ao comprometimento organizacional dos 

professores. Neste capítulo, procurou-se ainda tecer uma compreensão aprofundada acerca 

da relação estabelecida entre a liderança dos diretores, a motivação e o comprometimento 

dos professores, no contexto institucional alvo de investigação, ou seja, as instituições do 

ensino público obrigatório português; 

Capítulo III: tem como objetivo explicitar em termos gerais as relações estabelecidas entre 

a componente teórica e os estudos empíricos. Deste modo, apresentam-se os objetivos de 

investigação delimitados em cada estudo e clarificam-se os processos e os instrumentos 

metodológicos adotados para a operacionalização da investigação, bem como para a 

obtenção dos resultados empíricos, atendendo igualmente aos procedimentos e estratégias 

de análise de dados aplicados;  

Capítulo IV: centra-se na apresentação do conjunto de resultados obtidos, sendo que, tendo 

em conta a natureza da construção e apresentação da presente dissertação, em formato de 

artigos, os resultados são apresentados sequencialmente através dos cinco artigos 

submetidos para publicação, construídos, cada um, com características metodológicas 

específicas; 

Capítulo V: tem como propósito elaborar uma síntese analítica dos resultados, atendendo à 

ligação entre as principais orientações conceptuais seguidas e apresentadas ao longo da 

componente teórica e os resultados obtidos. Focaliza-se ainda nas conclusões e reflexões 
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finais do trabalho desenvolvido, que remetem para os principais contributos teóricos, 

empíricos e práticos, bem como para as principais limitações da presente investigação e 

orientações para futuras investigações.  
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 O presente capítulo centra-se na construção do enquadramento teórico a partir do 

qual o trabalho de investigação apresentado foi desenhado e operacionalizado.  

 A sua fundamentação foi elaborada a partir da abordagem aos constructos em 

estudo, que integra, respetivamente, a liderança ética, a liderança transformacional, a 

liderança moral, a motivação no trabalho e o comprometimento organizacional. Neste 

âmbito, procura-se tecer uma compreensão sustentada acerca da relação entre a liderança 

dos diretores de escola e seus efeitos na motivação e no comprometimento dos professores 

com a escola. Atendemos igualmente ao contexto institucional alvo da presente 

investigação, ou seja, as instituições do ensino público obrigatório português. Levantam-se 

ainda algumas questões às quais pretendemos dar resposta como a diferenciação entre os 

estilos de liderança, designadamente da liderança ética, transformacional ou moral. O que 

medem? Como se diferenciam? Quais as competências percecionadas na literatura como 

necessárias para o perfil de liderança dos diretores no contexto educativo em estudo? Quais 

as competências mais importantes para os diretores no atual contexto educativo? Quais as 

estratégias que os autores descrevem como promotoras da motivação pelos líderes no 

âmbito das suas práticas de liderança? Qual a visão que os diretores apresentam sobre a 

escola? Qual o impacto da liderança no comprometimento dos professores? Qual a relação 

que é possível estabelecer entre a liderança dos diretores, a motivação e o 

comprometimento dos professores? Qual o enquadramento legal que justifica as alterações 

mais recentes no contexto educativo e que interferem na perceção da liderança dos 

diretores acerca da criação dos agrupamentos e da definição dos rankings?  

 O enquadramento teórico que se apresenta seguidamente contempla a análise 

destas e de outras questões. 

 

2.1. Liderança e lideranças nas e das organizações 

 Podemos observar que, em diversas culturas e na história da humanidade, e 

mesmo considerando a origem etimológica1 da palavra, o líder é quem guia, aquele que 

                                                 
1 Reportando-nos à origem etimológica, a palavra “liderança” tem origem inglesa em 

leader, “guia, chefe” e do Inglês arcaico laedan deriva “guiar, chefiar”. Do Germânico 

laithjan, “chefiar,” advieram ainda as palavras “liderar” e “líder”.  
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mostra o caminho a ser seguido e que se destaca como chefe de um grupo, sendo estudado 

sucessivamente o seu pragmatismo no desempenho ou a eficácia da sua metodologia nos 

liderados.  

 Na verdade, a liderança nas e das organizações tem vindo a afirmar-se como um 

tema central no âmbito das ciências sociais que se dedicam ao estudo e compreensão do 

comportamento organizacional e da sua eficácia, sendo questionável a adoção deste 

excessivo pragmatismo atribuído à liderança em contextos mais específicos (i.e., contexto 

educativo), onde os saberes e competências do líder vão além dos saberes tradicionalmente 

definidos e terão de ser alimentados pela cultura própria desse contexto educativo. 

 Consideramos que a valorização da eficácia da liderança é ainda mais relevante 

face às condições contextuais em que atualmente operam as organizações, marcadas pela 

forte agressividade competitiva e desempenho diferenciador, pelas contínuas e 

significativas evoluções dos mercados, bem como pelas mudanças rápidas e incertas que se 

verificam nos processos e métodos de trabalho assim como nas tecnologias. Estes e outros 

fatores adicionais impelem cada vez mais as organizações a conceber novos métodos de 

planeamento e organização do trabalho. Para além disto, “um desempenho bem sucedido 

num determinado domínio tenderá a aumentar as crenças de autoeficácia, fortalecendo, os 

interesses e os objetivos dos indivíduos” (Vieira, Maia & Coimbra, 2007, p.2), neste caso 

dos líderes nesse mesmo domínio. Aqui, fatores como a delegação, o trabalho em equipa, a 

definição de objetivos progressivamente mais rigorosos e a capacidade para apresentar 

respostas rápidas e eficazes aos problemas e desafios delimitam a diferença entre as 

organizações serem bem sucedidas ou serem organizações que apresentem algum tipo de 

dificuldade ao nível da sua continuidade ou da sua subsistência no mercado (Bass & 

Avolio, 1999). 

 Num sentido genérico e, independentemente do modelo teórico subjacente, 

acreditamos que o papel da liderança é o de construir capital humano, isto é, empenhar-se 

na construção e desenvolvimento dos conhecimentos, competências, comprometimento e 

motivações, a fim de elevar o valor dos recursos humanos de uma organização. A gestão 

de pessoas possibilita a construção desse capital humano e social nas organizações. 

Todavia, liderar é ter igualmente a capacidade para motivar as pessoas para a mudança, 

bem como comprometê-las com essa mudança. 

 Num sentido mais específico, a compreensão tecida sobre o constructo e o 

exercício da liderança é pautada, na literatura, por um conjunto diverso de definições 
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correntes e modelos teóricos. Já desde 1967 que Fiedler afirmava até que se poderia 

considerar na literatura acerca da temática que existem tantas definições quantos os 

investigadores que se dedicaram ao seu estudo.  

 Na nossa perspetiva, será importante mencionar as definições que mais consensos 

têm reunido na literatura. Barrow (1977), enquanto um dos autores que tem permitido a 

criação de fortes consensos na literatura, perpetiva a liderança enquanto um processo de 

natureza comportamental que consiste na capacidade de influenciar individualmente ou de 

forma grupal para se atingirem os objetivos propostos. Apesar da sua natureza geral, a 

definição apresentada é útil quer do ponto de vista conceptual quer operacional, pois 

apresenta as dimensões caracterizadoras do tema. Destaca-se aqui a preponderância 

exercida pelo líder, com vista à concretização de determinados objetivos seja ao nível 

grupal ou social  (Hollander, 1985).  A título exemplificativo das dimensões 

caracterizadosras da liderança podemos destacar o conjunto das normas e  das regras que  

determinam o modo de funcionamento das relações interpessoais dentro da equipa, as 

estratégias e as técnicas motivacionais mais relevantes, a descrição dos comportamentos de 

feedback, as estratégias definidas dentro do grupo para serem alcançados os resultados 

desejáveis e, por fim, os processos de tomada de decisão (Horn, 1992). 

 Adicionalmente, o  constructo poderá ser enquadrado na dinâmica processual da 

interação entre os atributos de quem está a chefiar e dos colaboradores que fazem parte 

desta interação assim como da natureza da situação (Richards & Greenlaw, 1966). A 

liderança só existe se se concretizarem as condições seguintes concomitantemente: a 

existência de duas ou mais pessoas enquanto grupo, a definição de pelos menos uma tarefa 

partilhada entre todos e a diferenciação das responsabilidades atribuídas (Stodgill, 1974). 

Será que basta, então, a descrição das dimensões envolvidas no processo de liderança para 

a sua melhor compreensão? 

 Poder-se-á acrescentar a influência da realização de um “contrato psicológico” 

baseado nas compensações que os elementos do grupo têm a expetativa de obter por serem 

seguidores das ideias de um líder (Schein, 1970). Subjacente a esta orientação, reside ainda 

a reflexão sobre as razões que fundamentam e explicam a adesão dos indivíduos às ideias, 

diretrizes e tomadas de decisões dos seus líderes. A eficácia das interações estabelecidas 

entre as duas partes (líderes e liderados) pode ser explicada e compreendida precisamente a 

partir do contrato psicológico estabelecido, no qual ficam mais ou menos implícitas as 

recompensas recebidas pelos membros do grupo e/ou organização, e que poderão assumir 
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o formato de remuneração, de regalias ou de privilégios, ao aceitarem as diretivas 

propostas pela liderança (Schein, 1970). De forma a completar a compreensão do conceito, 

é determinante ainda a compreensão das perceções e avaliações construídas pelos próprios 

liderados face ao poder exercido pelos respetivos líderes (Andrews & Field, 1998).  

 Atendendo aos modelos teóricos subjacentes à concetualização do constructo de 

liderança, identificam-se três paradigmas principais na sua concetualização (Vecchio, 

1995). Um primeiro paradigma centra-se no estudo dos traços distintivos de personalidade 

que descrevem o líder. Neste âmbito, o foco de estudo concentra-se na identificação e 

caracterização de atributos pessoais, por forma a serem definidos padrões da personalidade 

que diferenciam os líderes daqueles que não o são. Um segundo paradigma tem como 

objetivo analisar o comportamento dos líderes no desempenho das suas tarefas e atividades 

quotidianas, tendo como objetivo identificar, determinar e diferenciar os comportamentos 

promotores da liderança eficaz. Por último, um terceiro paradigma tem como foco a 

identificação das variáveis situacionais que contribuem para o acréscimo da eficácia da 

liderança.  

 Neste âmbito, defende-se uma concetualização da liderança de natureza 

contingencial e privilegia-se uma observação dos fatores do ambiente que podem 

condicionar ou facilitar o exercício da mesma. De referir que, no domínio deste paradigma, 

tal como descrito por Yukl (1989), coexistem duas orientações distintas. Por um lado, 

existe o foco e o interesse na compreensão de fatores externos fundamentais que 

contribuem para influenciar a liderança e, por outro, existe a preponderância na 

identificação dos fatores situacionais que mais contribuem para se estabelecer uma relação 

entre a definição dos traços que descrevem a personalidade do líder e a explanação dos 

comportamentos relacionados com a eficácia no exercício da liderança. 

 Nas décadas mais recentes, surgiu um novo movimento paradigmático, integrado 

na orientação dos fatores situacionais. Este centra-se nas características intrínsecas do 

líder, como os seus traços de personalidade e o seu carisma, que, associados à eficácia da 

sua atuação, poderão demonstrar a sua capacidade transformacional e estabelecer entre os 

membros de um grupo uma interação positiva, conduzindo a organização para níveis mais 

elevados de desempenho (Rego, 1998). Seguidamente veremos com mais pormenor esta 

perspetiva. 
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2.1.1. A liderança transformacional: delimitação concetual e dimensões 

caracterizadoras 

 

            Perspetivamos que o conceito de liderança transformacional, contextualizado no 

âmbito das novas abordagens referidas anteriormente, emergiu de um interesse e 

necessidade em aprofundar o conhecimento acerca dos processos subjacentes às relações 

entre líder e liderados, procurando ir além das explicações baseadas nas características de 

personalidade ou nos comportamentos observados na estruturação das tarefas (Avolio & 

Bass, 1988; Bass & Avolio, 1990a). Estas duas valências de análise eram claramente 

insuficientes para a construção de uma compreensão mais profunda sobre a abrangência de 

comportamentos que, pelos seus resultados, podiam ser entendidos com o mesmo nível de 

eficácia individual nos líderes (Seltzer & Bass, 1990). Neste sentido, surgiu a preocupação 

com a observação de líderes capazes de provocar transformações bem como no modo 

como os liderados são motivados para ultrapassar as expetativas iniciais na sua dedicação 

ao trabalho. Este ponto é particularmente relevante na dinâmica do contexto educativo, 

especialmente no contexto público, uma vez que existem poucas formas de recompensar os 

indivíduos.  

O conceito de liderança transformacional foi apresentado inicialmente com o 

objetivo de diferenciar aqueles indivíduos que se distinguem no exercício da sua ação 

comparativamente com os outros líderes, em particular face aos líderes transacionais 

(Downton, 1973 & Burns, 1978). Deste modo, o processo de definição da liderança 

transformacional tem sido também equivalente ao desenvolvimento de esforços no sentido 

de diferenciá-la da liderança transacional. Segundo a concetualização proposta por Burns 

(1978), pode concluir-se que as lideranças transacional e transformacional representam, 

respetivamente, formas menos e mais eficazes de liderar e podem ser entendidas como dois 

polos extremos de um mesmo continuum, pelo que, face à utilização de um tipo de 

liderança, tende a corresponder a uma menor utilização do outro tipo de liderança, o que é 

visível mesmo na atualidade (Burns, 1978). 

No que se refere ao líder transacional, enquanto forma menos eficaz de liderar, a 

literatura tem definido este tipo de liderança como aquela que recorre e valoriza a 

consecução dos objetivos definidos, a instauração do pressuposto da anuência e da 

validação das propostas do líder, assim como do controlo exercido sobre o cumprimento do 

desempenho e das tarefas previamente definidas no contexto.  
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Para promover e controlar o desempenho ao nível dos objetivos são utilizados os 

reforços, as recompensas e as punições. Através destas estratégias essenciais será possível 

o envolvimento e a dedicação dos colaboradores, assim como o esclarecimento da 

definição dos papéis e dos requisitos das tarefas dos liderados (Kinicki & Kreitner, 2006). 

Este tipo de líder poderá ser descrito como um líder que é capaz de promover a motivação 

e conduzir os seus próprios liderados na transação recompensa/desempenho (Kinicki & 

Kreitner, 2006).  

A relação entre o líder transacional e os seus liderados está dependente ainda  das 

alterações dos seus interesses, podendo manifestar-se em flutuações de esforço e empenho, 

em função do tipo de reforços antecipados. Desta forma, o líder legitima a autoridade e o 

reconhecimento da mesma em termos formais como modo de exercício do seu poder, 

promovendo, como práticas mais comuns, a afirmação das regras assim como das normas 

que são determinadas ao nível superior.  

Em contraste e no que se refere ao líder transformacional, enquanto forma mais 

eficaz de liderança, está focado, sobretudo, nos processos de motivação e de mudança de 

atitudes dos seus liderados a partir do desenvolvimento de valores morais bem como a 

definição de ideais superiores que deverão transcender os interesses individuais. Pode 

considerar-se que os líderes transformacionais são focos de confiança que procuram 

desenvolver essa liderança no seio do seu grupo, exemplificam o autossacrifício e 

assumem-se como precussores da moralidade. Desta forma, permitem que os liderados se 

foquem em alcançar objetivos que suplantem as exigências do grupo em que se 

enquandram e ao nível do trabalho que desenvolvem (Dumdum, Lowe & Avolio, 2002, p. 

38). Assim, o líder transformacional assenta a sua visão na capacidade para formular a 

inspiração dos seus liderados na conquista e na concretização de objetivos comuns e 

constituir-se como uma visão perfilhada por todos e merecedora de reconhecimento, 

confiança e de apoio. Pressupõe-se que se ultrapasse a satisfação de necessidades 

individuais, perseguindo a construção de um sentido de identidade comum, baseado num 

propósito ou ideal coletivo. A liderança transformacional integra para além da 

reciprocidade dos objetivos e dos meios partilhados pelos elementos que integram a 

relação entre líder e liderados, também uma elevação das partes que concordamos ser uma 

transformação e uma mudança pela positiva. Assim sendo, torna-se, em última instância, 

num líder moral, na medida em que possibilita a elevação do nível da conduta e do 
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comportamento humano e a procura da aspiração moral do líder e do liderado que terá 

como ganho o efeito transformador de ambos.  

Os líderes transformacionais utilizam e aperfeiçoam um conjunto de quatro 

competências (Bass,1990; Bennis & Nanus, 1985). A primeira refere-se à capacidade de 

formular e partilhar uma visão, que poderá representar um objetivo, um plano ou um 

conjunto de prioridades. A segunda é relativa à capacidade de transmitir a forma de 

realização da visão. A terceira competência permite a capacidade de construção de um 

ambiente de confiança assente na justiça e na coerência em que a sua persistência 

ultrapassa as barreiras e os problemas. Por último, apresentam uma autoestima positiva e 

esforçam-se por estimular o desenvolvimento das suas capacidades bem como as dos 

outros de forma a ser possível alcançar-se o sucesso. 

Em suma, o que distingue os dois tipos de liderança referidos – transformacional e 

transacional – é a natureza das relações de troca ou de reciprocidade que se estabelecem 

entre o líder e os liderados. As relações, neste âmbito, são pautadas por dimensões que 

facultam níveis mais elevados de pressão no seio do grupo e/ou resistência e resiliência 

face à emergência de situações problemáticas ou organizações através de, por exemplo, 

satisfação de necessidades individuais ou, em oposição, de níveis elevados de 

comprometimento e ajuda mútua para uma elevação moral dos envolvidos. 

Adotando um modelo mais integrativo de liderança, e que se pressupõe mais 

completo e abrangente, encontramos, na perspetiva de Bass (1985), a referência a 

princípios base que nos afastam da conceptualização proposta por Burns (1978), com a 

apresentação de três domínios principais de particular relevância para o avanço da 

literatura nesta área (Bass, 1985). Decorrente deste processo, surgiu uma primeira versão 

do modelo apresentado por Bass (1985), com algumas alterações introduzidas em 

publicações apresentadas posteriormente (Bass, 1998; Bass & Avolio, 1993).   

Em primeiro lugar, e em contraste com a perspetiva de Burns (1978), podemos 

considerar a importância que a dimensão transformacional e transacional da liderança não 

fazem parte de um mesmo continuum, pelo que os líderes mais eficazes demonstram 

comportamentos associados às duas dimensões (Bass, 1985). Podemos considerar que a 

base da liderança transformacional é a construção a partir dos resultados obtidos no 

desempenho que a liderança transacional gera e dos níveis de esforço e empenho que 

superam o desempenho obtido na abordagem transacional dos liderados (Robbins, 2002). 

De referir ainda que ambas as lideranças poderão considerar-se igualmente eficazes em 
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situações distintas (Bass, 1985), ou seja, a liderança transformacional torna-se relevante em 

períodos de mudança, fundação ou criação organizacional e a liderança transacional poderá 

distinguir-se como mais eficaz em ambientes relativamente estáveis e em períodos de 

evolução mais lenta (Rego & Cunha, 2004). Esta premissa poderá também aplicar-se, em 

particular, ao contexto educativo em diferentes fases de mudança e de redefinição de 

regulamentos e reorganização de estruturas e estratégias educativas.  

Em segundo lugar, a diferença entre as perspetivas dos dois autores não se limita 

meramente aos princípios conceptuais, na medida em que traz implicações evidentes e 

práticas para o foco onde é colocada a avaliação das transformações impulsionadas por 

quem é o agente de poder. Daí que, relativamente aos efeitos advindos de uma liderança 

transformacional, a tónica deve estar na tipologia de impacto alcançado, 

independentemente de as consequências dos mesmos poderem ser percebidas como 

positivas ou negativas para os liderados (Burns, 1978). Destaca-se também a necessidade 

de diferenciar a existência de um ideal partilhado e benéfico para todos os liderados que 

constitua a base das ações tomadas pelo líder transformacional, podendo, deste modo, ser 

apontado como um exemplo de modelo social a seguir (Rego & Cunha, 2004; Burns, 

1978).  

Em terceiro lugar, salienta-se a necessidade de elaborar e de facultar uma 

compreensão da liderança que atendesse não só à abrangência, como ao aprofundamento 

das especificidades das variáveis implicadas em cada uma dessas dimensões transacional e 

transformacional (Bass, 1985).  

O modelo em questão, que adotamos no presente estudo aplicado ao contexto 

educativo propõe um conjunto de sete dimensões de liderança (Bass, 1985), 

concretamente: (i) a “influência nos ideais ou carisma” (dimensão da liderança 

transformacional); (ii) a “motivação inspiradora” (dimensão da liderança 

transformacional); (iii) a “estimulação intelectual” (dimensão da liderança 

transformacional); (iv) a “consideração individual” (dimensão da liderança 

transformacional); (v) o “reforço contingente” (dimensão da liderança transacional); (vi) o 

“nível de intervenção em crise” (dimensão da liderança transacional); e (vii) “liderança 

laissez-faire” (ou ausência de liderança ou evitamento do exercício da liderança). De 

referir que estas dimensões foram propostas a partir dos resultados alcançados com versão 

inicial do Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), tendo sido divididas nas suas duas 

principais dimensões, nomeadas respetivamente de “liderança ativa” (dimensões que 
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compõem as lideranças transformacional e transacional) e “liderança passiva” (dimensão 

que compõe a liderança laissez-faire).  

No entanto, esta dupla formulação não substitui o entendimento que deve ser feito 

individualmente de cada uma das dimensões (Bass & Avolio, 1993; Avolio, 1999). 

Considera-se de elevada relevância que o modelo incorpore princípios adotados por 

propostas definidas anteriormente, centradas na identificação e no reconhecimento dos 

comportamentos de quem está na liderança, mas acrescente concomitantemente a 

integração de novos conhecimentos relacionados com o domínio da liderança 

transformacional (Bass & Avolio, 1999). Nesta perspetiva, todas as dimensões do modelo 

têm uma relevância particular e intrínseca em termos conceptuais (Bass, 1997a, 1997b, 

1998, 1999a), na medida em que permitem a descrição pelos colaboradores de um conjunto 

de comportamentos de liderança (e.g., Avolio, 1999; Bass, 1985; Bass & Avolio, 1993, 

1999).  Não se pretende, por isso, identificar uma nova teoria de dois fatores para o estudo 

e compreensão da liderança, o que seguiria a lógica das abordagens mais tradicionais.  

Atendendo à descrição de cada dimensão definida, podemos considerar que a 

dimensão designada de “influência nos ideais” constitui o nível de liderança 

transformacional mais elevado e traduz a perceção do líder como modelo de liderança a 

adotar e que representa confiança, admiração, persistência e respeito no que concerne à sua 

imagem (Bass & Avolio, 1993). O líder é reconhecido como sendo uma pessoa com 

capacidades qualificadas como extraordinárias e de grande determinação no seu trabalho. 

Esta dimensão reflete-se igualmente numa forte identificação entre os liderados e o seu 

líder, pois os ideais perseguidos e que movem o seu comportamento são entendidos como 

intenções de agir pautadas por elevados padrões éticos e morais e em função daquilo que é 

o melhor para todos.  

A “dimensão da motivação inspiradora” é descrita como sendo a capacidade de o 

líder criar, desafiar e transmitir um sentido e um estímulo para a realização das tarefas a 

efetuar pelos liderados, no sentido de contribuir para a motivação e inspiração dos 

elementos do grupo. Esta faceta caracteriza-se pelo desenvolvimento de valências como o 

fomento da coesão do grupo e da afirmação como equipa e pela capacidade de resistir à 

adversidade de forma positiva. Neste âmbito, o líder tende a ser percecionado como um 

foco de capacidade de iniciativa e de elevada energia, que demonstra confiança e otimismo 

quanto a  uma evolução positiva do grupo.  
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A “dimensão da estimulação intelectual” traduz a capacidade de o líder incentivar 

os seus liderados a desenvolverem um trabalho de melhoria contínua, pondo em causa  os 

princípios adotados, sugerindo novas estratégias sobre a realização de cada uma das tarefas 

e para a reformulação da perspetiva dos problemas que surjam. Para tal, os líderes devem 

promover a criatividade e a utilização de estratégias inovadoras. A originalidade é 

considerada e promovida pelo líder como um valor importante, pelo que o seu 

comportamento se manifesta em reações espontâneas face ao surgimento e elaboração de 

propostas distintas das sua, enfatizando, especialmente, a diversidade que se encontra na 

génese da dualidade. Assim, a dimensão em questão traduz também a existência de um 

clima de abertura a novas e melhores ideias e propostas. 

A “dimensão da consideração individual” remete para as relações interpessoais 

estabelecidas entre o líder e os liderados e representa as manifestações de preocupação do 

líder com as necessidades de realização e de crescimento, pessoal e profissional, dos seus 

liderados. No âmbito do modelo em análise, o líder é designado de transformacional se 

apresentar igualmente comportamentos promotores de um contexto de trabalho onde 

existam de facto oportunidades de desenvolvimento e se reconheçam e aceitem as 

diferenças individuais ao nível de ambições e necessidades. A aceitação da dimensão 

individual do liderado implica a adoção de comportamentos diferenciados e adaptados às 

características de cada indivíduo que integra o grupo, proporcionando, por exemplo, a 

autonomia crescente dos mais experientes e que revelam mais conhecimento acerca da 

execução das tarefas ou facultando maior encorajamento e detalhe nas instruções a quem 

inicia uma função. Deste modo, é valorizada pelo líder a capacidade de comunicar 

abertamente com todo o grupo e a capacidade de delegar tarefas. 

A “dimensão do reforço contingente” traduz a utilização por parte do líder de um 

sistema estratégico de reforço e de atribuição de recompensas face ao desempenho dos 

seus liderados e o cumprimento (ou não) dos objetivos estabelecidos. A utilização de 

reforços positivos pode traduzir uma dimensão da eficácia da liderança, mas não se 

considera que apresente os mesmos ganhos, quando comparada com as quatro dimensões 

apresentadas anteriormente. Tal facto deve-se, essencialmente, a que esta ação de liderança 

se baseia num ato de recompensa do desempenho do liderado (aproximando-se do conceito 

de liderança transacional), não sendo considerada como uma transformação dos ideais ou 

de valores entre os liderados e o líder. Assim, a relação entre as partes envolvidas (i.e., 

líder e liderados) é definida em função das tarefas e dos objetivos pretendidos, bem como 
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da possibilidade de reforçar e premiar o cumprimento de objetivos e dos níveis de 

desempenho definidos anteriormente. Para que seja possível retirar o máximo partido dos 

comportamentos representados por esta dimensão, o líder deve procurar a compreensão das 

necessidades dos liderados, de modo a proceder a um ajustamento entre os reforços 

positivos e o que é valorizado por estes últimos e assegurar que estão reunidas as 

condições essenciais que garantem que os padrões de desempenho previstos sejam 

atingidos.  

A “dimensão da intervenção em crise” (tradução do original “management-by-

exception”) representa o comportamento dos líderes que apenas atuam quando ocorre uma 

não concretização de objetivos ou quando ocorrem desempenhos que não correspondem 

(ou se distanciam dos) aos padrões inicialmente definidos. As ações de intervenção podem 

ocorrer a partir de uma de duas atitudes: (i) intervenção em crise ativa, ou seja, com o 

propósito de antecipar eventuais desvios, erros ou enganos na execução das tarefas por 

parte dos liderados ou (ii) intervenção em crise passiva, ou seja, uma postura que se 

apresente reservada pelo líder, que define medidas para a resolução dos problemas apenas 

quando efetivamente estes ocorrem. De referir que ambas têm efeitos similares nos 

liderados, reportando um baixo nível de motivação para assumir riscos e inovar, na medida 

em que receiam as represálias e reações negativas por parte do líder. Em termos de eficácia 

na liderança, esta dimensão do líder tende a contribuir para a apresentação de piores 

resultados comparativamente com a dimensão do reforço contingente, assim como face a 

todas as dimensões que compõem a liderança transformacional.  

Poderão ainda existir situações onde é mais adequada a adoção de comportamentos 

de intervenção em crise (Bass, 1998). A título de exemplo destacam-se as situações de 

liderança de um número elevado de colaboradores que desempenham tarefas muito 

rotineiras e estandardizadas onde não é possível a sua individualização ou recetividade a 

propostas alternativas de execução das tarefas. Neste contexto, os líderes sentem-se mais 

seguros ao diminuírem a margem de liberdade às ações dos seus liderados e, desta forma, 

colocando a ênfase na concretização das tarefas e desenvolvimento de um ambiente de 

trabalho segundo os métodos, lógicas e procedimentos prévios existentes (Avolio (1994); 

Bass e Avolio (1999a)). 

Por último, a “dimensão de laissez-faire” preconiza o evitamento ou a ausência do 

desempenho da liderança por parte do líder o que, por norma, se traduz em ineficácia de 

resultados obtidos. Define-se pela faceta de um líder que não define nem assume um plano 



 

Capítulo II – Componente teórica 

 

27 

 

de ação e adia as tomadas de decisão. Negligencia as suas responsabilidades e não exerce o 

poder nem a autoridade que lhe são devidas. A “dimensão laissez-faire” é uma inversão da 

própria liderança por oposição às dimensões da liderança transformacional e transaccional 

(Bass & Avolio, 1999), na medida em que este líder não exerce a liderança. 

 Segundo Avolio e Bass (1990), as dimensões da liderança enquadram-se em dois 

eixos: (i) nível de eficácia dos desempenhos apresentados e dos resultados obtidos e (ii) 

nível de envolvimento do líder. Deste modo, o acréscimo no envolvimento das tarefas e na 

prossecução dos objetivos contribuirá para a melhoria dos resultados e para o desempenho 

final (i.e. demonstrando o desempenho inerente a cada uma das dimensões da liderança 

transformacional referidas anteriormente). A “dimensão reforço contingente” representa o 

ponto que marca a diferença entre os líderes passivos (i.e. dimensão laissez-faire) e os 

líderes mais ativos (i.e. “dimensão intervenção em crise”) e integra um elevado número de 

comportamentos representativos das restantes dimensões.  

Tendo em consideração os estudos que foram realizados ao nível dos Estados 

Unidos da América (EUA) e em outros países (e.g., Áustria, China, Espanha, Índia, Japão, 

Singapura, etc.), o fenómeno dos estilos de liderança apresenta efeitos diferenciais nas 

várias publicações. A título de exemplo, foi realizada uma associação entre cada um dos 

sete fatores do modelo e as medidas referentes ao esforço, à eficácia e à satisfação e que foi 

nomeada como hierarquia de correlações (Bass e Avolio, 1993). Verificou-se que quanto 

mais os líderes assumirem uma liderança transformacional com os seus liderados, mais 

será provável que apresentem um desempenho superior às expectativas previstas (Bass, 

1985). Adicionalmente verifica-se ainda a possibilidade de o líder transformacional 

desenvolver e fomentar outras capacidades e potencialidades como as competências de 

liderança nos restantes colaboradores, desencadeando um efeito multiplicador do topo para 

a base da hierarquia da organização (Bass, 1985). 

 Assim sendo, atendendo ao modelo em análise, o perfil ótimo de liderança, ou seja, 

aquele que se traduz em maiores e melhores níveis de eficácia, satisfação e esforço extra, 

caracteriza-se por baixos níveis da dimensão laissez-faire, níveis mais elevados das 

dimensões transacionais e níveis significativamente superiores das dimensões 

transformacionais, que constituem o núcleo principal das ações da liderança (Avolio, 1999; 

Avolio & Bass, 1990). 

Uma nota final de referência ao modelo em análise refere-se ao facto de que, 

independentemente do contexto cultural, quando as pessoas descrevem os indivíduos que 
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nelas deixaram marcas mais profundas e positivas, há a tendência de serem enaltecidas as 

qualidades dos líderes transformacionais e carismáticos (e.g., Avolio & Bass, 1991; 

Offerman, Kenney & Wirtz, 1994). A título exemplificativo, podemos referir um estudo 

realizado com gestores de empresas dos setores químico e petrolífero, em diferentes países, 

a propósito do tipo de liderança eleito com maior contributo para desempenhos 

excecionais. Como resultados, concluiu-se acerca das áreas mais distintivas no 

desempenho dos gestores, que valorizam as dimensões transformacionais e transacionais 

como sendo a visão do trabalho a desenvolver (89%); a estimulação intelectual (80%); a 

formação e o trabalho de equipa (73%); e o reforço e reconhecimento de bons 

desempenhos (62%) (Boehnke, Bontis, Distefano & Distefano, 2003). 

Em síntese, os líderes transformacionais distinguem-se pela capacidade de 

apresentarem comportamentos positivos promotores de mudança em quatro áreas distintas: 

(i) estimulação dos liderados à criação e adoção de novas perspetivas, ideias e valores 

comuns acerca do trabalho; (ii) estimulação à missão e visão partilhada e de envolvimento 

comum; (iii) criação de um sentido de eficácia e maior competência no trabalho e (iv) 

disponibilidade acrescida para exibirem comportamentos de autossacrifício e de 

sobreposição de interesses próprios (Bass & Avolio, 1989; Conger, 1999).  

Reportando-nos à teoria do autoconceito e à capacidade de promoção de estratégias 

motivacionais por parte do líder transformacional (Shamir; House & Arthur, 1993), poderá 

ser identificado um conjunto de três estratégias principais aplicadas pelos líderes 

transformacionais: (i) aumento da autoeficácia (i.e., transmite uma visão e sentido de 

direção; expressa expectativas de desempenho elevadas e confiança elevada na capacidade 

dos seus liderados); (ii) facilitação da identificação social dos membros com o seu grupo 

(i.e., implica o processo pelo qual os indivíduos se identificam com um grupo, sentem 

orgulho nessa pertença e percecionam a participação no grupo como um aspeto importante 

da sua identidade ou autoconceito); e (iii) aproximação dos valores de trabalho com os 

valores da organização (i.e., interiorização do valor do trabalho e do autoenvolvimento 

com o trabalho). Neste sentido, o comprometimento torna-se possível quando um papel ou 

ação é consistente e capaz de expressar o autoconceito de um indivíduo. Assim, as 

atividades de trabalho não só representam  meramente o trabalho, mas a pessoa que faz o 

trabalho. Adicionalmente, os líderes transformacionais enfatizam as recompensas 

intrínsecas, tais como autoexpressão, a autoconsistência e autoeficácia, em detrimento das 

recompensas extrínsecas. 
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2.1.2. A ética e a moral na liderança 

Podemos considerar que o constructo da liderança transformacional integra os 

valores e a ética enquanto conceitos (Rego & Cunha, 2004). Acresce que a dimensão ética 

considerada na liderança transformacional é, em si, vista como moralmente neutra (Bass & 

Steidlmeier, 1999), na medida em que os líderes transformacionais poderão, pois, atuar de 

forma quer ética quer antiética e, nesta medida, estão dependentes dos valores que tenham 

sido incorporados na sua visão e planificação estratégicas, conforme já foi verificado 

empiricamente (Howell & Avolio, 1992). A avaliação ética e moral da liderança não pode, 

pois, esgotar-se na análise dos resultados da liderança em si mesma, ainda que os seus 

efeitos sejam positivos, segundo outros critérios. Torna-se, por isso, necessário diferenciar 

o caráter moral do líder e ter esse pressuposto integrado na conceptualização da liderança 

bem como a legitimidade da ética dos seus valores inerentes à sua visão na relação com a 

moralidade dos comportamentos e processos de tomada de decisão. Em última instância, 

podemos ver dois líderes com comportamentos de liderança transformacional idênticos e 

com consequências idênticas dos seus comportamentos, mas com princípios morais de 

conduta e regras de aplicação dos príncipios completamente distintos (diferenciando-se a 

ética e a moral dos comportamentos). 

Reportando-nos à diferenciação destes conceitos, e no que concerne à ética, 

enquanto subdisciplina filosófica, ela refere-se ao estudo dos códigos de valores universais 

ou quase universais que definem o comportamento do ser humano e que determinam as 

suas decisões num contexto específico. Constitui adicionalmente uma reflexão e um 

questionamento socrático sobre a moral desses mesmos comportamentos. Consideramos, 

portanto, que a principal distinção entre a ética e a moral é que a ética se preocupa com os 

princípios morais e a moral com as normas e as regras contextualizadas de aplicação desses 

princípios. 

Os códigos de valores, por sua vez, assentam num conjunto de princípios morais 

consensuais, de acordo com a perspetiva do que se considera certo ou errado na conduta 

em determinado contexto. No ambiente organizacional, a ética pressupõe o conjunto de 

códigos morais que norteiam os processos de tomada de decisão, tendo por base os direitos 

e deveres, aceites socialmente, quer a nível individual quer a nível coletivo, na adoção de 

determinado comportamento. Nas organizações identificadas como éticas, a conduta é 

considerada como socialmente responsável e as políticas vigentes reconhecem-se em 
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equilíbrio com a moral adotada, submetendo previamente à reflexão ética quaisquer 

atividades e estratégias realizadas de forma a serem valorizadas socialmente (Brown, 

Treviño, & Harrison, 2005; Clegg, Kornberger & Rhodes, 2007). As organizações deverão, 

assim, assumir a responsabilidade social de encontrar estratégias reparadoras de problemas 

sociais causados pelo seu impacto, sendo socialmente responsáveis na adoção, difusão e 

desenvolvimento dos seus valores éticos nesse contexto (Drucker, 1999). Tal conduta 

torna-se particularmente relevante nas organizações educativas que veiculam códigos de 

valores e onde deveria ser incentivada a necessidade de reflexão sobre o comportamento 

moral de toda a comunidade educativa. 

Assim, e no que diz respeito à moral, podemos considerar que uma conduta 

fundamentada nos princípios morais deverá respeitar o ambiente envolvente e os valores 

do contexto organizacional e os responsáveis organizacionais deverão preocupar-se 

progressivamente com as consequências sociais da conduta dos seus trabalhadores. Na 

sociedade globalizante em que vivemos, torna-se, pois, incontornável a capacidade de 

compreensão das diferenças nas motivações éticas e morais de cada comportamento dos 

líderes organizacionais para garantir o seu sucesso (Priem & Shaffer, 2001). 

No seguimento da distinção dos conceitos de ética e de moral na liderança, têm 

emergido conceptualizações adicionais com o objetivo de estreitar o foco da natureza das 

suas questões subjacentes e daí surgir na literatura a fundamentação conceptual e 

operacional dos constructos da liderança ética e moral. Adicionalmente, têm sido 

incrementados esforços, em particular, no sentido do entendimento dos efeitos dos líderes 

éticos e morais sobre os seus liderados (Brown & Treviño, 2006; Brown, Treviño & 

Harrison 2005).  

A liderança ética surge integrada no constructo de liderança (Brown & Treviño, 

2006) e constitui um campo de investigação ainda pouco explorado no domínio da gestão 

das organizações. Adotamos no presente trabalho de investigação a perspetiva de que a 

liderança ética pode ser definida pelo modo como os líderes se devem comportar, em 

oposição à forma como efetivamente atuam (Brown et al., 2005; Clegg, Kornberger, & 

Rhodes, 2007). 

Adicionalmente, o constructo de liderança ética pode definir-se como a conduta que 

se manifesta como “normativamente adequada através das ações pessoais e das relações 

interpessoais, assim como a promoção de tal conduta para os seguidores através de uma 
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comunicação bidirecional, reforço e tomada de decisão” (Brown et al., 2005, p. 120; 

Neves, Jordão, Pina e Cunha, Vieira & Coimbra, 2016, p.168-169).  

Com base em investigações realizadas (e.g., Treviño, Brown & Hartman, 2003) e 

na definição de Brown et al. (2005), os líderes éticos foram descritos como apresentando 

os atributos de solidários, honestos, confiáveis e justos, cujas atitudes e comportamentos 

são norteados pela ética, por forma a criarem e fomentarem tomadas de decisão justas nos 

ambientes de trabalho. Estes líderes contrastam com os líderes despóticos que apresentam 

objetivos e atitudes orientadas para a sobreposição dos seus benefícios individuais face aos 

da organização e dos restantes membros e comportamentos autoritários, de exploração e de 

domínio interpessoal (Aronson, 2001).  

Neste seguimento, a liderança ética é particularmente importante devido aos 

resultados e impacto que a conduta do líder poderá ter na organização e nos seus membros, 

bem como no desempenho organizacional (Clegg, Carter, Kornberger, Messner, & Laske, 

2007; Treviño, Brown & Hartman, 2003), o que integra, também, fatores de dimensão 

cultural e social (Priem & Shaffer, 2001; Robertson et al., 2002).  

O conceito de liderança ética pode ser avaliado através das quatro dimensões 

seguintes: (i) a moralidade e justiça, que avalia a “honestidade”, a “confiabilidade” e os 

“altos padrões éticos do líder” bem como o “tratamento mais atencioso e justo” do líder 

com os liderados; (ii) a partilha de poder, que avalia a capacidade de o “líder permitir que 

os liderados possam participar nas tomadas de decisão”; (iii) o esclarecimento do papel, 

que define o “compromisso do líder em relação à abertura à comunicação” assim como a 

“clarificação de responsabilidades e expectativas” e (iv) a liderança despótica, que se 

traduz num “comportamento autoritário que serve o interesse individual do próprio líder”, 

traduzindo-se em egocentrismo, insensibilidade e na exploração dos outros (De Hoogh & 

Den Hartog, 2008, 9. 298-311; Neves et al, 2016, p.168-169 ). Adotamos no presente 

trabalho uma abordagem multidimensional da liderança ética onde se defende e assume a 

conceção antagónica dos constructos de liderança ética (avaliada pelas três primeiras 

dimensões) e de liderança despótica (avaliada pela última dimensão) (De Hoogh & Den 

Hartog, 2008; Neves et al, 2016). O constructo de liderança ética traduz a forma como os 

líderes se deveriam comportar, em oposição à forma como se comportam na prática. Já o 

constructo de liderança despótica, em oposição, reflete o comportamento autoritário que 

serve os interesses individuais do líder, bem como o seu egocentrismo e insensibilidade. 

Embora se identifique uma continuidade entre ambos, podemos considerar o seu estudo 
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como constructos independentes, que são correlacionados negativamente e poderão ser 

medidos através das dimensões mencionadas (De Hoogh & Den Hartog, 2008; Treviño, 

Brown & Hartman, 2003; Neves et al, 2016).  

O estudo da ética na liderança tem focado os atributos dos líderes éticos e dos 

líderes antiéticos destacando as qualidades pessoais dos líderes éticos e a definição dos 

fatores contextuais (e.g., cultura organizacional) que são promotores de comportamentos 

éticos ou antiéticos. A literatura dedicada à liderança ética tem sido, assim, marcada por 

uma abordagem dual: (i) perspetiva positiva e (ii) perspetiva negativa, baseada numa 

análise retrospetiva e em estudos de caso, nomeadamente, com impacto público. 

 A perspetiva positiva é focada nos líderes e nas organizações éticas, com uma 

orientação normativa (i.e., focada no comportamento adequado dos líderes). Já a perspetiva 

negativa é centrada numa análise mais pessimista, focando os casos de mau 

comportamento organizacional em que a ética é ignorada pelos líderes e pelos liderados 

(Ackroyd & Thompson, 1999).  

Intimamente vinculada à ética nas organizações e nas suas lideranças, encontra-se 

ainda o conceito de juízo ou raciocínio moral do líder. Este conceito tem sido defendido 

como a capacidade de diferenciar o certo do errado, de possuir fortes convicções morais e 

de ter comportamentos ajustados, integrando o modo como os princípios universais são 

aplicados aos valores, objetivos e desempenho (Lennick & Kiel, 2011). Este raciocínio 

remete-nos ainda para o constructo de liderança moral (Olívar, 2003) que se baseia no 

pressuposto de que a dimensão moral da liderança é entendida como a racionalidade 

normativa do que consideramos ser bom (Olívar, 2003, p.326).  

A este nível podemos diferenciar duas perspetivas de análise da liderança moral 

(West-Burnham, 1997). A primeira é descrita como liderança espiritual e está relacionada 

com o reconhecimento de uma perspetiva de ordem superior, quase como uma afiliação 

religiosa (West-Burnham, 1997; Olívar, 1997). A segunda designa-se por liderança moral 

confiável e envolve a capacidade de o líder ser consistente com um sistema ético, assim 

como demonstrar a consistência entre a teoria e a prática, aplicar os princípios a novas 

situações, criar uma linguagem comum, explicar e justificar as decisões em termos morais, 

sustentar os princípios no tempo e reinterpretar ou restabelecer, se necessário, esses 

mesmos princípios (West-Burnham, 1997; Olívar, 1997). Consideramos esta perspetiva 

particularmente relevante na medida em que os líderes moralmente mais competentes 

revelam maior consistência nos seus comportamentos e maior alinhamento com os 
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princípios morais, valores e crenças, o que resulta em consequências positivas para os 

liderados e para a organização no seu todo (Lennick & Kiel, 2008). Segundo os autores, a 

competência moral define-se por quatro dimensões, concretamente: (i) integridade (agir de 

forma consistente com os princípios universais e com as crenças e valores pessoais, ser 

verdadeiro, preservar o que se considera correto e manter as promessas); (ii) 

responsabilidade (autorresponsabilização pelas suas escolhas pessoais, admitindo os seus 

erros e falhas e assumindo a responsabilidade pelos seus liderados); (iii) compaixão 

(preocupação com os outros); (iv) perdão (perdoar os seus erros, bem como as falhas dos 

seus liderados). 

 Efetivamente, a competência e juízo ou raciocínio moral do líder poderão 

representar um impacto determinante no conjunto de valores da organização que aquele 

está a liderar (García, 2001) e no nível estrutural dominante  de desenvolvimento ou 

raciocínio moral (García, 2001). Tendo como base o modelo (Kohlberg, 1981) que 

preconiza a existência de três níveis de desenvolvimento do raciocínio ou juízo moral, 

desde a fase da infância até à idade adulta (Kohlberg, 1981), poderão diferenciar-se o nível 

de raciocínio moral pré-convencional, o nível de raciocínio moral convencional e o nível 

de raciocínio moral pós-convencional.  

No que concerne ao raciocínio moral do líder (Kohlberg, 1981), podemos 

considerar o nível de raciocínio moral pré-convencional como sendo o pensamento das 

crianças numa faixa etária mais baixa, que avaliam aquilo que está correto tendo em conta 

os seus interesses individuais imediatos, ou seja, o comportamento correto ou adequado é 

aquele que é motivado pelo evitamento ao castigo e que vai ao encontro das diretrizes 

procedidas da autoridade que lhe vai proporcionar um benefício mais imediato. O 

raciocínio moral convencional enquadra os comportamentos adotados e suas questões 

morais de acordo com as normas definidas, das expectativas concebidas, dos interesses 

defendidos e da ordem social instituída, pelo que o líder convencional é considerado como 

um gestor da situação em que se encontra a organização ou os liderados e não chega a ser 

um verdadeiro líder. Por sua vez, o líder pós-convencional será distintivo ao nível do 

impacto dos seus comportamentos na organização e nos liderados, sendo capaz de 

estabelecer critérios, diferenciar as normas do seu meio circundante, definir quais os 

valores considerados como instrumentais e quais são os princípios e valores éticos que 

deverão ser defendidos de uma forma universal e, consequentemente, serem aplicados a 

toda organização e pelos liderados, como valores últimos (García, 2001). O líder pós-
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convencional é considerado como alguém transformacional nos seus pensamentos e nas 

suas atitudes e menos convencional nos grupos de referência, pois atua de acordo com o 

seu próprio juízo ou raciocínio moral baseado em valores e crenças e nas questões éticas 

subjacentes com implicações práticas. Este líder tem, assim, um perfil humanamente 

evoluído e não se cinge às regras, convicções ou crenças estabelecidas no contexto, mas 

assume uma visão diferenciadora do mundo, manifestando uma capacidade transformadora 

do meio, da sua vida e dos outros. Desta forma consegue inspirar e legitimar diálogos 

promotores de relações de confiança, liberdade e sensibilidade ao próximo. É aquele que 

tem a necessidade de combater a inércia e contrariar o discurso intimidatório acerca das 

mudanças, das normas, das regras que não são defensáveis para a humanidade (García, 

2001). 

Partindo do princípio de que os valores são o resultado das crenças internalizadas 

sobre o modo como devemos atuar, a liberdade humana remete-nos, antes de mais, para a 

capacidade básica de distinguir e diferenciar o bem do mal (Dolan, García & Navarro, 

2002).  

Em conclusão, a importância do raciocínio moral do líder remete-nos para a 

relevância do desenvolvimento de um perfil de liderança pós-convencional nas 

organizações educativas, com elevada capacidade de transformação do seu meio, da sua 

vida e que potencie o desenvolvimento de toda a comunidade educativa.  

 

2.2. Motivação no trabalho: delimitação concetual 

A motivação no trabalho representa um constructo e variável tradicionalmente 

estudada, com uma longa história de desenvolvimento e maturidade científica. Em termos 

gerais, a motivação é definida como a força ou energia que impulsiona o comportamento 

(e.g., Scholl, 2002). Neste âmbito, define-se a questão sobre o que determina um 

comportamento ou padrão de comportamentos nos indivíduos e qual o nível de esforço 

aplicado. Adicionalmente, a motivação integra uma orientação do comportamento, ou seja, 

define o que determina as preferências dos indivíduos e como estes escolhem entre linhas 

de ação alternativas e conflituantes. Por fim, integra ainda a persistência ou 

comportamento sustentado, ou seja, define o que determina o início, a manutenção e o 

término de um comportamento. 
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No contexto das organizações de trabalho, podemos caracterizar a motivação como 

o “conjunto de forças energéticas” que poderão ter origem dentro ou fora do indivíduo, 

para dar início ao comportamento enquadrado no trabalho e que “determina a sua forma, a 

sua direção, intensidade e duração” (Latham & Pinder, 2005, p. 486).  

A motivação no trabalho (Ferreira, Neves, José & Caetano, 2001) poderá 

concretizar-se na vontade de atingir elevados níveis de desempenho para se concretizarem 

os objetivos organizacionais e permitir que esses esforços possibilitem a satisfação das 

necessidades individuais (Ferreira, Neves, José & Caetano, 2001, p. 260). Estes autores 

consideraram ainda como elementos fundamentais da sua definição o esforço, que 

representa a medida da intensidade ou do impulso para a concretização do objetivo; a 

necessidade, que corresponde ao estado interno do indivíduo e que determina o grau de 

atração que representa um resultado; e o objetivo, que expressa a meta para onde são 

orientados os comportamentos.  

A literatura atual acerca das teorias sobre a motivação humana assenta ainda em 

duas premissas básicas (Dahlgaard & Dahlgaard, 2003). Em primeiro lugar, o ser humano 

é uma entidade biológica que dedica grande parte das suas atividades à satisfação de 

necessidades decorrentes desta condição. A necessidade de alimento, de abrigo e de 

proteção, bem como a necessidade de evitar a dor e a morte são algumas das necessidades 

biológicas que podem ser identificadas. Em segundo lugar, 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 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 dessas necessidades. 

Atendendo particularmente às teorias da motivação no trabalho, estas categorizam-

se em função de três grupos principais: (i) “teoria de conteúdo”; (ii) “teorias de processo e 

contingenciais”; e (iii) “teorias de resultado”.  

As “teorias de conteúdo” focalizam o objeto da motivação e a compreensão. 

Focam-se na identificação dos fatores internos aos indivíduos (i.e., a estrutura inata das 

necessidades humanas) que se constituem como forças condutoras da motivação. Neste 

âmbito, encontram-se as propostas da “teoria das necessidades” de Maslow  (1943; 1954); 

a “teoria bifatorial” de Herzberg (1966); a “teoria dos motivos” de McClelland (1961) e a 

“teoria ERG” (existence, relatedness, growth) de Alderfer (1972), a meta-teoria de Deci e 
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Ryan da “autodeterminação” (2000) e a teoria denominada de “avaliação cognitiva” de 

Deci (1975). 

As “teorias de processo” abordam as diferentes formas de expressão da motivação, 

procurando explicar a motivação humana pela caracterização de modelos situacionais que 

integram diferentes variáveis e as inter-relações entre elas. Consideram que a conduta dos 

indivíduos nem sempre vai ao encontro das suas necessidades e diferem quanto às suas 

motivações, sendo que estas variam ao longo do tempo. Neste âmbito, enquadram-se, a 

título exemplificativo e como representação do estudo da evolução do conceito ao longo do 

tempo, a “teoria das expetativas” de Vroom (1964) e Lawler (1986), a teoria designada de 

“equidade” de Adams (1965). 

Por último, as “teorias de resultado” focalizam as razões que subjazem à 

manutenção de comportamentos motivacionais. Procuram compreender o comportamento 

motivacional, atendendo aos fatores que podem ser controlados e que contribuem para 

predizer o desempenho no trabalho. Como exemplo deste grupo, está enquadrada a “teoria 

da fixação de objetivos” de Drucker (1954) e Locke (1968). 

Atendendo aos objetivos definidos para a presente investigação em contexto 

educativo, bem como à população alvo de investigação (e.g. professores e diretores de 

escolas), o ponto seguinte perspetiva a “teoria da motivação” adotada, ou seja, a “meta-

teoria da autodeterminação” de Deci e Ryan (2000),  

 

2.2.1. A teoria da autodeterminação  

A teoria da autodeterminação é uma macro teoria da motivação humana, que 

descreve o desenvolvimento da personalidade e do bem-estar de acordo com os seus 

pressupostos básicos e concebe que os seres humanos apresentam uma tendência natural 

para o crescimento pessoal e para a integração psicológica (Ryan & Decy, 1995, 2009). 

Deste modo, é nas teorias psicológicas organísmicas e holísticas que se inscreve a 

teoria da autodeterminação (Ryan & Decy, 1995, 2009) que assume que todo o ser humano 

é um organismo ativo por natureza que se encontra direcionado para o crescimento, para o 

desenvolvimento e para a integração das experiências intrapsíquicas e interpessoais, onde o 

predomínio é a construção inata de um sentimento de self unificado, ainda que possa ser 

determinado por fatores ambientais  e culturais (Deci & Ryan, 1985, 2000a, 2008). Esta 

teoria centra-se no estudo da volição, que é definida pelos seus autores (Deci & Ryan, 
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1985, 2000a, 2000b, 2008) pela vontade própria ou autodeterminação, que é conduzida 

pelo sentimento de liberdade de escolha e de competência.  

Esta teoria é descrita como uma macro teoria da motivação humana porque é 

composta por cinco mini teorias com um forte sentido de integração e complementaridade, 

que sustentam empiricamente a Teoria da Autodeterminação: a  teoria da avaliação 

cognitiva, a teoria da integração organística, a teoria das orientações causais, a teoria dos 

conteúdos dos objetivos e a teoria das necessidades psicológicas básicas (Deci & Ryan, 

1985, 2000; Ryan & Deci, 2000b). 

A teoria da avaliação cognitiva foi a primeira teoria a ser desenvolvida focando 

principalmente a observação da influência do contexto social e das interações interpessoais 

na motivação intrínseca. Esta teoria destaca a importância e o efeito que as necessidades 

psicológicas básicas de autonomia, competência e de proximidade representam na 

motivação intrínseca (Deci et al., 1991).  

Já a teoria da integração organísmica descreve as diferentes formas de motivação 

extrínseca bem como os fatores contextuais que contribuem para uma regulação mais 

autodeterminada através dos processos de internalização e integração. 

A teoria das orientações causais enuncia como os diferentes aspetos do contexto 

estão responsáveis pela regulação do comportamento e quais as diferenças individuais na 

motivação. Pressupõe-se que são as diferenças individuais e as características internas que 

explicam o envolvimento do sujeito nas tarefas e na forma como o seu comportamento é 

orientado (autonomia vs controlo).  

A teoria dos conteúdos dos objetivos diferencia os objetivos intrínsecos dos 

objetivos extrínsecos e o impacto destes na satisfação e no bem-estar dos indivíduos. 

Finalmente, a teoria das necessidades psicológicas básicas defende que a motivação 

intrínseca é o resultado da satisfação de três necessidades psicológicas básicas e inatas do 

ser humano, a necessidade básica de autonomia, a competência e a proximidade. 

A “meta-teoria da autodeterminação” (Deci & Ryan, 2000) adotada na presente 

investigação, pressupõe uma abordagem multidimensional sobre a motivação no trabalho e 

diferencia como poderão ser promovidos ou desencorajados os diferentes tipos de 

motivação humana. Deste modo, esta teoria considera especificamente que a motivação 

integra três dimensões principais: (i) “amotivação”; (ii) “motivação intrínseca” e a (iii) 

“motivação extrínseca”. A “amotivação” traduz a inexistência de vontade para realizar uma 

atividade ou ação. A “motivação intrínseca” é descrita como a capacidade de o sujeito 
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realizar a atividade por sua própria iniciativa, uma vez que a considera prazerosa para si 

próprio. Já a “motivação extrínseca” está relacionada com a escolha de atividades que 

dependem de recompensas instrumentais e punições, evitando a aprovação ou 

desaprovação e visando promover a autoestima ou atingir um objetivo valorizado pelo 

próprio sujeito (Deci & Ryan, 2000). 

 No que concerne às tipologias de motivação extrínseca a “teoria de 

autodeterminação” pode subdividir-se em 4 subtipos, em função de como são 

internalizadas as razões instrumentais subjacentes ao comportamento: “regulação externa”, 

“regulação introjetada”, “regulação identificada” e a “regulação integrada”. Na perspetiva 

da “teoria de autodeterminação”, o processo de internalização é descrito como uma forma 

de regular internamente uma ação que foi previamente determinada externamente através 

de recompensas ou punições. Deste modo, a “regulação externa” surge como um primeiro 

formato de “motivação extrínseca”, que não se encontra completamente internalizada, 

demonstrando-se na realização de atividades em que se pretende a obtenção de 

recompensas (Ryan & Connell, 1989; Deci & Ryan, 2000).  

Na “regulação introjetada”, o comportamento está dependente de fatores internos 

como o próprio ego, a vergonha ou a culpa constituírem agentes de pressão no sentido da 

sua realização e funcionarem como uma forma de controlo interno (Ryan & Connell, 

1989).  

Por último, a “regulação identificada” observa-se nas atividades em que existe a 

identificação de um valor ou de um significado, aceite como sendo um valor ou significado 

pessoal. A “identificação” distingue-se da “motivação intrínseca” sobretudo na dimensão 

em que as atividades não são realizadas pela satisfação interna que poderia trazer, mas 

antes pelas recompensas que poderão daí advir.  

Torna-se relevante ainda destacar a “regulação introjetada” como uma forma de 

regulação do comportamento que justifica grande parte dos resultados positivos e 

desejáveis ao nível dos afetos, das atitudes e, consequentemente, do comportamento (Deci 

& Ryan, 2008). Dependendo da questão de investigação, às vezes, é preferível a utilização 

da primeira ordem de fatores (isto é, considerar a “amotivação”, a “motivação intrínseca” e 

a “motivação extrínseca”), porquanto os subtipos motivacionais têm diferentes resultados 

ao nível da atitude em determinados domínios e contextos (Pelletier, Tuson, Green-

Demers, Noels, & Beaton, 1998) (Koestner, Losier, Vallerand, & Carducci, 1996).  
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Finalmente, considerando, em termos gerais, as relações entre a motivação e a 

liderança, as investigações desenvolvidas por London (1988, 1993) sugeriram que a 

motivação no trabalho está positivamente associada, por exemplo, ao grau em que o líder 

apoia o desenvolvimento profissional e cria estruturas para a realização do trabalho que 

permitam a autonomia dos seus colaboradores. O mesmo autor aponta a partilha do poder 

(capacitação) e os processos decisórios dos líderes como sendo fatores de motivação para 

os liderados. Consideramos, adicionalmente, que existem outros fatores que podem 

influenciar a motivação no trabalho e o desenvolvimento profissional, designadamente o 

comprometimento organizacional (Trang, Armanu, Sudiro & Noermijati, 2013), que 

desenvolveremos seguidamente dada a sua relevância na literatura.  

No seguimento dos vários conceitos explanados neste trabalho até ao momento, 

podemos considerar ainda a perspetiva de que se estabelecem relações positivas entre os 

constructos de liderança, de comprometimento organizacional e da motivação para o 

(Trang, Armanu, Sudiro & Noermijati, 2013), cuja natureza veremos em maior detalhe, e, 

em concreto na sua aplicação no contexto educativo. 

 

2.3. Comprometimento organizacional: delimitação concetual e principais dimensões 

constituintes 

O comprometimento organizacional afirmou-se na literatura como uma das 

principais variáveis associadas ao estudo do comportamento organizacional (Hislop, 2003; 

Morgan & Hunt, 1994; Meyer & Allen, 1997). O percurso consolidado que foi sendo 

traçado teórica e empiricamente conduziu a que este constructo se encontre entre os mais 

estudados no domínio das ciências sociais, cujo foco de investigação se concentra na 

compreensão dos fatores humanos que atuam no contexto organizacional (Mathieu & 

Zajac, 1990). 

Trata-se de um conceito consensualmente definido como a vinculação que os 

colaboradores têm face à organização de que fazem parte (Mowday, Porter & Steers, 

1982), delimitando-se através de três principais descritores: (i) a crença na organização e 

na aceitação das suas normas, objetivos e valores; (ii) a aspiração de exercer o empenho e 

o esforço necessário em prol da organização onde está integrado e (iii) o desejo convicto 

de continuar a participar como elemento da organização (Allen & Meyer, 1990; Fields, 

2002; Morgan & Hunt, 1994).  
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O comprometimento organizacional poderá definir-se, no presente trabalho, na sua 

conceptualização em três componentes que, embora se diferenciem entre si, se encontram 

relacionadas e não são mutuamente exclusivas (Allen & Meyer, 1990; Meyer & Allen, 

1991). Reporta-se, neste âmbito, o “comprometimento afetivo” (i.e., desejo), o 

“comprometimento normativo” (i.e., dever e obrigação) e o “comprometimento de 

continuidade” ou “comprometimento calculativo” (i.e., necessidade). Atendendo 

primeiramente ao “comprometimento afetivo”, este pode ser definido pelo sentido da 

orientação emocional dos colaboradores face à organização, ou seja, pelo sentimento 

fortalecido de pertença e de identificação  emocional dos colaboradores face à organização. 

 Representa o orgulho e a satisfação dos colaboradores por fazerem parte e serem 

membros participantes de uma dada organização. Assumindo elevados níveis de 

“comprometimento afetivo”, os colaboradores apresentam um forte desejo de dedicação e 

de envolvimento nas atividades da organização que integram, estando impulsionados para 

a concretização dos objetivos da organização e no sentido da mesma, uma vez que nela 

revêem igualmente os seus objetivos individuais. Ou seja, os colaboradores que 

apresentam um elevado “comprometimento afetivo” são aqueles que se mantêm numa 

organização porque almejam dedicar-se e envolver-se na mesma. 

O “comprometimento normativo” representa o sentido de dever e de obrigação dos 

colaboradores permanecerem na organização onde trabalham devido, essencialmente, aos 

valores e normas comuns e partilhadas. Representa a lealdade e a internalização do dever 

moral de continuidade, assim como o desenvolvimento de ações conducentes à realização 

dos interesses e objetivos organizacionais, independentemente do estatuto alcançado ou da 

satisfação obtida ao longo dos anos. Os colaboradores com níveis mais altos de 

“comprometimento normativo” são os que se mantêm numa determinada organização têm 

essa obrigação e porque sentem que a devem ter. 

Por último, o “comprometimento de continuidade” é definido pelo desejo de os 

colaboradores permanecerem numa organização com base na ponderação que elaboram 

dos custos e dos benefícios da sua continuidade enquanto membros participantes de uma 

organização, não estando aqueles relacionados com dimensões afetivas ou emocionais de 

vinculação. Representa, assim, os custos percecionados com a  saída da organização (e.g., 

perda de regalias ligadas à antiguidade ou exposição a salários mais baixos do mercado de 

trabalho). As necessidades extrínsecas e financeiras constituem os pilares nos quais se 
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encontra ancorada esta forma de comprometimento (Mavondo & Rodrigo, 2001). Os 

colaboradores com índices mais altos de “comprometimento de continuidade” apenas 

permanecem vinculados à organização devido à inexistência, no momento presente em que 

estejam, de oportunidades de emprego com benefícios iguais ou similares. Ou seja, os 

colaboradores com elevado comprometimento de continuidade com a organização são os 

que permanecem sobretudo porque precisam. 

Face ao exposto, o comprometimento organizacional permite avaliar a força ou o 

sucesso da relação que os colaboradores mantêm com uma determinada organização, 

refletindo o efeito de outras variáveis (e.g., liderança), assim como exercendo um efeito 

importante sobre outras, nomeadamente o desempenho profissional (Allen & Meyer, 1990; 

Meyer, Stanley, Herscovitch, & Topolnytsky, 2002). A revisão da literatura permitiu ainda 

identificar o estabelecimento de uma relação positiva entre as variáveis assiduidade e o 

comprometimento organizacional e analisar uma relação inversa entre o comprometimento 

organizacional e a intenção de rotatividade organizacional (Nguni et al., 2006; Bogler & 

Somech, 2004; Balfour & Wechsler, 1996; Porter, Steers, Mowday, & Boulian,1974). 

Em síntese, na literatura, o constructo de “comprometimento organizacional” tem 

sido referenciado ao longo do tempo enquanto “variável de resultado” (Bogler & Somech, 

2004) e concomitantemente como “estatuto de uma variável que possibilita a mediação” da 

relação entre a liderança (Bono & Judge, 2003; Gagné & Deci, 2005; Brown & Ryan, 

2003), a satisfação com o trabalho e o clima organizacional (Choi, Tran & Park, 2015; 

Demirtas & Akdigan, 2015; Lyndon & Rawat, 2015; Mahmoud, 2008). Isto permite-nos 

questionar em que medida o comprometimento, enquanto variável mediadora de resultado, 

terá  um efeito mediador, nomeadamente na relação entre a liderança e a motivação dos 

professores em contexto educativo.  

 

2.4. Liderança(s), motivação e comprometimento no contexto educativo: o contexto 

do ensino público português e a integração de conceitos 

No seguimento das secções anteriores, que apresentam e delimitam 

conceptualmente as valências nucleares em estudo consignadas à liderança 

transformacional, ética e moral, à motivação no trabalho e ao comprometimento 

organizacional, este ponto tem como objetivo a integração e a aplicação destes mesmos 
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constructos ao contexto das instituições do ensino público obrigatório em Portugal, 

considerando particularmente os papéis desempenhados pelos diretores escolares, enquanto 

líderes e pelos professores, enquanto liderados. Neste âmbito, são tecidas considerações 

acerca de algumas das dimensões caracterizadoras do contexto alvo de estudo, levantam-se 

algumas questões acerca da relação estabelecida entre as variáveis em estudo – liderança, 

motivação e comprometimento – e apresentam-se os principais fundamentos que poderão 

ser considerados para o estudo das relações entre as mesmas. 

 

2.4.1. O contexto das instituições do ensino público português: evoluções e 

transformações 

No que diz respeito às instituições do sistema educativo em Portugal torna-se 

importante referir que elas foram, até 1974, marcadas por uma liderança unipessoal, 

resultante de nomeação governamental e política, corporizada na figura do reitor ou 

diretor. Já a partir da revolução de abril, as escolas começaram a eleger de entre os seus 

professores um órgão colegial designado por conselho diretivo e, posteriormente, por 

conselho executivo que, de forma democrática, tomavam as decisões de forma partilhada, 

cuja função era representativa dos órgãos de decisão centrais. 

Só recentemente assistimos a uma revisão deste conceito hierárquico e diretivo da 

liderança, considerada declaradamente como uma das medidas mais prementes de 

reestruturação da regulamentação da administração escolar, quando, no Preâmbulo do 

Decreto-Lei (DL) nº 75/2008, de 22 de abril, surge a necessidade de serem criadas 

condições para serem fortalecidas as lideranças das escolas e ainda para se estabelecerem 

os pressupostos necessários para que se destaquem as lideranças mais eficazes e 

indulgentes. Pretende-se que, em cada escola, se evidencie o rosto de alguém com 

responsabilidade preponderante e dotado de reconhecida autoridade para contribuir para o 

crescimento do seu “projeto educativo” específico e para a implementação local das 

medidas e alterações que surjam à política educativa  (DL 75/2008, de 22 de abril). 

Ao longo dos anos, foram reforçadas com frequência três condições necessárias 

para a designação de uma escola com qualidade: a “deter um projeto educativo de 

relevância”, a “força da liderança” e a permanência/ continuidade dos docentes (Neto, 

2002, pp. 50-52). Neste seguimento, em 2012, surge o Decreto-Lei 137/2012, de 02 de 
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julho, que constitui uma revisão ao Decreto-Lei 75/2008 de 22 de abril. Com esta 

alteração, confere-se uma maior autonomia nomeadamente na gestão de recursos humanos, 

diferenciação da oferta educativa das escolas, organização do currículo bem como na 

constituição das turmas e uma maior responsabilidade atribuída aos órgãos de gestão na 

atribuição de funções aos docentes e aos requisitos necessários para a sua eleição e 

designação dos docentes coordenadores de departamento curricular (cf. artigo 43º a 46º, in 

DL 137/2012). 

 O DL 137/2012 de 02 de julho procedeu também à reestruturação da rede escolar, 

criando o conceito de agrupamento e de agregação de escolas, como uma forma de reforço 

da coerência e da consistência do “projeto educativo” e dos critérios de qualidade ao nível 

da pedagogia de cada uma das escolas bem como dos estabelecimentos desde a educação 

pré-escolar que estão integrados no mesmo. Para além disto, o diploma constituiu uma 

forma de se proporcionar aos alunos um percurso articulado e sequencial numa 

determinada área geográfica e, de facultar, consequentemente, a transição mais apropriada 

entre diferentes níveis ou ciclos de ensino. Atendendo à sua importância, o DL 137/2012 

permitiu a “autonomia” dos órgãos de gestão da escola  (p. 3350), mas reforçando a 

“competência do conselho geral”, “atenta a sua legitimidade” (p. 3341) e aumentando a sua 

legalidade e validade como órgão que possibilita a representação dos pais e encarregados 

de educação, assim como dos agentes de ensino e outros representantes da comunidade 

local. Com o diploma, procedeu-se ainda ao reajuste do processo eleitoral do diretor de 

escola e, com isso, conferiu-se maior legitimidade ao processo de eleição com o acréscimo 

da exigência na definição dos critérios necessários para o o seu desempenho. Foram 

consagrados mecanismos de responsabilização e de profissionalismo dos vários níveis de 

gestão intermédia e dos cargos da direção, nomeadamente do conselho pedagógico com 

constituição restrita aos docentes. 

Adicionalmente, o DL 137/2012, de 02 de julho, veio acrescentar importância à 

definição dos requisitos da avaliação de desempenho docente (mormente detalhadas no DL 

41/2012 de 21 de fevereiro),  bem como dos requisitos de formação o que acabou por 

resultar num reforço “musculado” da  legitimidade da eleição do coordenador de 

departamento. 

Já com o DL 41/2012 de 21 de fevereiro definiram-se as linhas orientadoras para o 

regime de avaliação do desempenho docente. O modelo proposto pretendeu apresentar 

propostas que possibilitem o melhoramento do desempenho dos alunos e da aprendizagem 
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realizada, assim como do decréscimo do abandono escolar. Pretendeu ainda estimular o 

desenvolvimento profissional dos docentes, reconhecendo e premiando as boas práticas, 

que sejam consideradas como essenciais para se dignificar e reconhecer a profissão e 

estimular a motivação. Deste modo, o novo regime de avaliação docente  assenta na 

restruturação cultural das escolas e no acréscimo do comprometimento profissional dos 

professores, com o aumento do número de indicadores de avaliação do desempenho 

docente que definem as premissas deontológicas de enquadramento da dimensão 

profissional, a social e a ética do trabalho dos professores (DL 41/2012 de 21 de fevereiro). 

Esta referência vem fortalecer ainda mais a necessidade da integração da dimensão ética no 

desempenho dos professores, de particular relevância para o presente estudo, quer das 

competências dos professores nomeadamente nos cargos de direção, lideranças intermédias 

e coordenação dos departamentos.  

A preocupação crescente com a qualidade dos processos educativos e nos sistemas 

educativos, bem como das aprendizagens construídas pelos alunos, contribui para a 

emergência de um contexto de procura das reformas políticas que priorizam a eficácia e a 

eficiência das práticas e das políticas educativas. É visada, pois, a qualidade crescente bem 

como a transparência da educação, onde a ética e os valores que determinam a moralidade 

dos comportamentos de liderança influenciam todo o processo decisório no contexto 

educativo. Os rankings das escolas poderão considerar-se como um instrumento de escolha 

de escola que influenciam cada vez mais a responsabilização da liderança na optimização 

da aprendizagem dos alunos e traduzem precisamente a tentativa de procura crescente 

eficiência, eficácia e qualidade crescentes na educação.  

A criação do conceito de rankings escolares baseia-se em indicadores de base 

numérica que vão contribuir para a segmentação da realidade escolar, partindo-se de 

variáveis relativas aos resultados individuais dos alunos e que refletem apenas o seu 

desempenho cognitivo (Santiago, Correia & Tavares, 2004).  

Deste modo, a sustentação das “listas ordenadas” (Santiago et al., 2004, p.6) dos 

rankings escolares assentam no destaque atribuído à componente cognitiva e limitam-se 

apenas a indicadores com base numérica, homogéneos e desgarrados dos seus contextos ao 

nível social e cultural (Santiago et al., 2004).  

Os rankings poderão ainda ser considerados como uma visão mais simplificada da 

realidade escolar, baseada apenas no desempenho dos alunos, através dos quais não é 

possível retirar conclusões acerca da qualidade dos processos de aprendizagem das escolas 
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ou mesmo da sua liderança, se não considerarmos um conjunto de outros fatores essenciais 

para melhorar a sua compreensão, designadamente o trabalho dos professores (Santiago et 

al., 2004, p.6).  

Atendendo ao fenómeno de que o ato educativo se assume como sendo de elevada 

complexidade, para o qual convergem inúmeras variáveis, não é possível o 

estabelecimento de uma relação de causalidade, em exclusividade,  entre o conceito de 

ranking e o de qualidade da escola ou do processo de aprendizagem desenvolvido pelos 

alunos. 

Neste quadro, o conceito de professor, enquanto um conceito socialmente 

construído (Helsby, 1995; Helsby, 2000; Hargreaves, 2000), tornou-se marcado pela 

ambiguidade e complexidade da conjuntura histórica, cultural e política imbuída de 

interpretações diferenciadas e sujeita a diferentes esforços enraízados ao nível político, 

profissional e institucional (Helsby, 2000; Hargreaves, 2000). Consequentemente, não só 

os professores têm vindo a deparar-se com dificuldades no desempenho do seu papel de 

educadores, como também os diretores escolares no exercício da sua liderança, onde 

concordamos ser-lhes cada vez mais exigido um papel central na promoção e na 

manutenção de níveis elevados de comprometimento e motivação dos professores (e.g., 

Bono & Judge, 2003; Gagné & Deci, 2005; Brown & Ryan, 2003). 

Por conseguinte, a qualidade de cada escola depende da liderança de cada diretor, 

bem como da sua gestão participativa e intermédia. As mudanças verificadas no sistema 

educativo público português trouxeram, pois, à discussão a liderança como um tema 

central, como se desenvolverá no próximo ponto do presente trabalho de investigação. 

 

2.4.2. Liderança(s) dos diretores das e nas instituições do ensino público  

A liderança é considerada na literatura como uma dimensão diferenciadora de 

qualquer organização e, em especial, nas organizações educativas. A liderança das e nas 

instituições educativas é sucessivamente defendida ao longo do tempo como uma 

dimensão determinante para a ocorrência das transformações necessárias à reorganização 

dos sistemas educativos (Timperley, 2005) e que possibilitem quer o desenvolvimento quer 

o contributo de outros atores organizacionais como o pessoal administrativo e pessoal 
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técnico no sentido da melhoria profissional e da inovação das práticas educacionais 

(Katzenmeyer & Moller, 2009). 

  Por conseguinte, a eficácia da liderança no contexto educativo, constitui um dos 

conceitos mais emergentes no domínio de investigação do contexto educativo, associado à 

definição de critérios de desempenho das lideranças escolares (Becker, 2018). A 

valorização acrescida da preponderância da liderança no desempenho quer docente quer 

discente poderá ainda possibilitar a compreensão de diferentes práticas e estratégias de 

liderança no sistema educativo e contribuir para a diversificação e diferenciação de 

respostas educacionais alternativas. 

De entre os desafios vivenciados por diretores e professores incluem-se: o 

individualismo e o isolamento dos professores; a mudança das dinâmicas processuais entre 

direção e os professores; a gestão da incerteza dos processos e procedimentos e a 

integração de comportamentos segundo padrões e princípios éticos e morais; o tempo 

necessário para o desenvolvimento de comunicação e de práticas colaborativas, assim 

como para a criação de relações interpessoais dos professores, a falta de estímulos e 

recompensas motivacionais e a tipologia de estratégias de comprometimento promovidas 

(York-Barr & Duke, 2004). 

A revisão da literatura tem destacado o estilo de liderança do diretor (e.g., Bogler 

2001; Bogler & Somech, 2004; Nguni et al., 2006) como assumindo um contributo 

favorável ao comprometimento afetivo do professor com a escola, em particular através do 

apoio que a figura de diretor poderá facultar aos professores na escola na construção de um 

clima mais positivo (e.g., Day, 2008; Stronge & Jones, 1991; Winter & Sweeney, 1994; 

Whitaker, 2000). Os líderes têm, pois, a responsabilidade acrescida de inspirar a 

construção  de um caminho da mudança e de desenvolvimento do clima organizacional que 

seja promotor de confiança, encorajamento e compensação dos outros,  com uma 

orientação altruísta, respeitadora, responsável e ética, de forma a servir os outros em 

primeiro lugar (Maier, 2002).  

A responsabilidade dos líderes escolares recai, portanto, na promoção de climas 

organizacionais facilitadores de satisfação e do suprimento das necessidades de autonomia 

e de relacionamento dos professores, potenciando deste modo a sua motivação, bem como 

o desempenho eficaz e positivo, o comprometimento com a escola e a perceção do bem-

estar psicológico por parte dos professores (e.g., Bono & Judge, 2003; Gagné & Deci, 

2005; Brown & Ryan, 2003).  
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O líder escolar é responsável por articular, incentivar e mobilizar toda a 

comunidade escolar na otimização dos critérios de qualidade do sistema educativo e do 

desempenho dos alunos (Day, 2008; Bogler & Somech, 2004) e contribuir, para o 

acréscimo da motivação e do comprometimento dos professores com a escola. A título de 

exemplo, o estudo longitudinal inglês Vitae reforçou a preponderância do estilo de líder do 

diretor no comprometimento e envolvimento docente, bem como no desempenho destes 

sobre os resultados relativos aos alunos (Day, 2008; Day, Stobart, Sammons, Kington, Gu, 

Smees & Mujtaba, 2006). Neste estudo longitudinal de quatro anos, o principal objetivo 

prendeu-se com a investigação das dimensões que mais contribuem para a variação da 

eficiência dos professores, considerando concretamente a dimensão pessoal, a dimensão 

profissional e a dimensão situacional. Os resultados revelaram que o equilíbrio entre estas 

três dimensões constitui um dos fatores que mais contribuem para a eficiência do professor 

ao nível do progresso e dos resultados atingidos pelos alunos (Canrinus, Lorenz, Beijaard, 

Buitink, & Hofman, 2012).  

Poderá, pois, defender-se que deve existir um diálogo progressivo entre as 

organizações empresariais e as educativas, na medida em que as lideranças aí existentes 

partilham dimensões em comum (e.g., Fullan, 200) e consideramos que são possíveis 

diferentes conceções de liderança da escola enquanto organização pedagógica (Costa, 

2000). No entanto, as especificidades e particularidades da liderança em contexto 

educativo são diferenciadoras (e.g., Estêvão, 2002; Sergiovanni, 2004a, 2004b), 

nomeadamente com o mapa conceptual de Bush (2011) da descrição dos trabalhos de 

investigação desenvolvidos no âmbito da liderança em contexto educativo. Neste sentido, 

de entre os quadros teóricos mais utilizados para a sua diferenciação, encontra-se a 

proposta apresentada por Bush (2011), que adotamos na presente investigação, com a 

apresentação de seis modelos de gestão, a partir dos quais foram identificados seis tipos de 

liderança das organizações escolares - formal,  colegial,  político, subjetivo, ambíguo e 

colegial (cf. Costa, Figueiredo e Castanheira, 2013).  De referir que o quadro teórico de 

Bush (2011) foi elaborado no seguimento da proposta desenvolvida por Leithwood, Jantzi 

e Steinbach (2003), enquanto proposta de mapa conceptual integrativo.  

O quadro teórico de Bush (2011) aparece organizado em função do nível de 

determinação dos objetivos da gestão, da relação entre os objetivos definidos e as decisões 

tomadas, da natureza processual da tomada de decisão, da natureza da estrutura da gestão e 

da ligação ao ambiente, modelo de liderança definido e estilo de liderança adotado. 
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Refletindo acerca deste quadro teórico, podemos concluir que, na definição do modelo 

formal, as organizações educativas são consideradas como sistemas hierárquicos em que os 

líderes educativos, personificados na figura dos diretores, consideram os processos 

racionais para atingirem os objetivos. Neste modelo, os líderes apresentam autoridade e 

poder, validados pelas posições formais que assumem na organização, e, por isso, os 

resultados do seu desempenho e das atividades da escola são apresentados aos organismos 

que a tutelam ou financiam. 

No “modelo colegial” considera-se que as organizações educativas estão 

preocupadas com a definição de um processo de discussão que conduza a consensos na 

política de tomada de decisões. São os membros que apresentam um entendimento 

partilhado dos objetivos da organização que também compartilham o poder sobre a mesma. 

Neste âmbito, os líderes estão mais preocupados em corresponder às necessidades dos 

liderados, pelo que se constituem como elementos facilitadores de um processo mais 

participativo e pesquisam oportunidades de criação de novas iniciativas políticas. Assim, a 

autoridade do líder é o resultado da experiência, distinguindo-se da autoridade resultante 

de um cargo de liderança formal. 

Já no “modelo político”, coexistem grupos definidos com base em alianças de 

interesses que visam a prossecução de objetivos particulares, sendo que o conflito é 

considerado como um processo natural nas relações e o poder não é da exclusividade da 

liderança formal, mas aparece concedido às alianças preponderantes. Para os modelos 

políticos, aparece veiculada na liderança a ambiguidade, a contestabilidade e a 

instabilidade na transmissão dos objetivos organizacionais sendo que as decisões resultam 

de um processo negocial em que o foco se encontra na atividade e nos interesses grupais, 

em detrimento da instituição como um todo. O líder poderá ser considerado 

simultaneamente como um participante-chave no processo negocial, com os seus valores, 

interesses e objetivos individuais e, adicionalmente, assume a responsabilidade na 

manutenção da exequibilidade da própria organização e de um ambiente propulsor de 

diferentes políticas passíveis de serem experimentadas e apoiadas pelos grupos existentes 

(Costa, 1996). 

No que concerne ao “modelo subjectivo”, o foco incide nos significados, perceções 

e crenças individuais que os membros das organizações atribuem aos acontecimentos. A 

atribuição de significado diferenciado por cada membro depende do contexto, da sua 

experiência e dos valores individuais que se sobrepõem à definição dos objetivos gerais 
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(cuja existência é negada). Aqui a estrutura da organização não é assumida como algo 

estanque e pré-definido mas como um resultado da interação humana. Aqui, todos os 

membros da organização procuram alcançar individualmente os objetivos que definiram 

para si, mas o líder destaca-se por ocupar uma posição formal que legitima o poder e a 

imposição da sua interpretação face aos restantes elementos da organização educativa. 

  Para o “modelo de ambiguidade”, a imprevisibilidade e a turbulência dos processos 

organizacionais, bem como a falta de clareza e de compreensão sobre os processos e 

objetivos são uma constante característica das organizações educativas. Os membros 

poderão optar ou não por participar nas tomadas de decisão e, por conseguinte, a 

participação é espontânea no processo de elaboração das políticas. Neste âmbito, a 

imprevisibilidade das organizações acrescentam dificuldade aos líderes, contribuindo para 

a perceção ambígua das experiências, dos objetivos e do poder exercido. 

Finalmente, o “modelo cultural” preconiza as crenças, os valores bem como a 

ideologia dos seus membros como parte integrante das organizações. Os significados 

partilhados, os valores e as crenças são posteriormente representados ao nível de rituais e 

de cerimónias de carácter cultural. Os líderes assumem a responsabilidade principal de 

criação e difusão da cultura bem como a comunicação dos valores e das crenças de base à 

organização no seu todo. 

Integrado no quadro teórico apresentado (Bush, 2011), em particular no modelo de 

gestão colegial, destaca-se, nesta investigação, o papel da liderança transformacional nas 

suas dimensões ética e moral. Efetivamente, vários autores têm vindo a enfatizar as 

dimensões da ética e da moral no contexto educativo, uma vez que a integridade ética e 

moral do líder tem sido igualmente referida como um importante preditor do 

comportamento dos liderados, da sua motivação, satisfação e empenho (Mamede, Ribeiro, 

Gomes & Rego, 2014; Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter, 1990; Wayne & Green, 

1993).  

Neste sentido, a escola enquanto uma organização sui generis, em contraste com 

outro tipo de organizações sem missão educativa, apresenta uma liderança também ela 

peculiar, que poderá ser designada essencialmente como uma liderança moral e onde os 

valores das pessoas e da comunidade educativa se assumem particularmente como marcas 

distintivas (Sergiovanni, 2004a, 2004b). 

Numa reflexão sobre a liderança nas e das escolas, atendendo às mudanças 

permanentes de cultura e de realidade operante, Fullan (2003) elaborou uma aproximação 
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às perspetivas de Sergiovanni (2004a, 2004b), reforçando as valências que reportam ao 

diálogo e às relações. Destaca-se nesta perspetiva a importância dada ao objetivo moral da 

organização escola enquanto componente da mudança organizacional. Aqui, o papel das 

pessoas e da liderança escolar deve movimentar-se num plano moral (Bolívar, 2003), onde 

acrescem as questões relativas aos valores e à ética enquanto aspetos centrais neste tipo de 

processos de liderança (Costa, 2000). Alguns aspetos em destaque para o desenvolvimento 

necessário na escola são precisamente os referentes à liderança colegial, estratégica e 

transformacional, à necessidade de um projeto de escola, do desenvolvimento de valores 

morais e de comportamentos éticos (Costa, 2000). Consideramos que as práticas de 

liderança deverão envolver, pois, valores universais que são incompatíveis com a 

competição, com o individualismo ou a impessoalidade, implicando a necessidade de uma 

partilha harmoniosa de valores por parte dos professores, tais como a cooperação, a 

reciprocidade, a responsabilidade mútua, a solidariedade, o respeito e a confiança mútua 

(cf. Sanches, 2000).  

Ainda na mesma linha de reflexão, a adoção de princípios da liderança institucional 

pelos líderes escolares traduz-se em efeitos positivos na motivação, autoeficácia e auto-

estima dos professores e fundamenta-se na promoção do diálogo reflexivo e no 

desenvolvimento profissional dos professores (Blase & Blase, 1999, 2002b). Destacam-se 

os efeitos devastadores da má liderança, exercida sem os parâmetros éticos que devem 

estruturar os comportamentos de qualquer líder, particularmente no caso dos líderes 

educativos (Blase & Blase, 2002a). Neste âmbito, é ainda relevante referir a importância 

do desenvolvimento de competências de liderança no processo formativo dos diretores 

escolares (Kelley & Finnigan, 2003) para que estes se consciencializem do seu impacto nos 

vários processos da vida da comunidade escolar, nomeadamente no comprometimento e 

motivação dos professores (Bogler, 2001; Kelley & Finnigan, 2003). 

Nesta abordagem à (s) liderança (s) das e nas escolas, destaca-se o trabalho de 

investigação de Leithwood (1994), particularmente quando as escolas se encontram em 

processos ou com iniciativas de reestruturação. A título exemplificativo podemos 

considerar um conjunto de dimensões passíveis de serem construídas a partir de uma 

liderança transformacional, concretamente: (i) a definição de uma visão de escola; (ii) a 

definição dos objetivos específicos para a escola; (iii) a capacidade de facultar e fomentar a 

estimulação intelectual; (iv) a capacidade de facultar o apoio individual; (v) a modelação 

de boas práticas e de valores organizacionais importantes; (vi) a demonstração de elevadas 
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expectativas de desempenho; (vii) a criação de uma cultura escolar produtiva; e (vii) o 

desenvolvimento de estruturas que facilitem a participação nas tomadas de decisão. Deste 

modo, os líderes transformacionais terão um contributo positivo e determinante na 

mudança do contexto educativo, na medida em que este tipo de liderança contribui para 

fomentar a elevação da motivação intrínseca, da confiança, do comprometimento e da 

lealdade por parte de todos os envolvidos no sistema escolar (Leithwood,1994). 

 Por último, importa salientar que a literatura ao nível nacional e internacional tem 

enfatizado também a importância do tipo de liderança dos professores ao nível formal e 

não formal do exercício das suas funções e o seu carácter decisório na inovação e no 

desenvolvimento do crescimento sistémico da escola a todos os níveis das suas práticas 

(e.g. Day, Harris & Hadfield, 2001; Ferreira & Flores, 2002; Flores, 2014; Hargreaves & 

Fink, 2005; Sergiovanni, 2004). 

 

2.4.3. Liderança dos diretores de escola e a motivação e comprometimento dos 

professores: (inter)relações no ensino público  

No que se refere aos tipos de liderança mais referenciados na literatura e seus 

efeitos no contexto educativo, destaca-se a liderança transformacional como 

consensualmente apontada com efeitos mais positivos num conjunto de atitudes e 

comportamentos dos liderados, nomeadamente na motivação, comprometimento, 

satisfação, cidadania organizacional e desempenho (e.g., Avolio, 1999; Avolio & Bass, 

1995; Bass, 1985; Bass, 1990; Bogler, 2001; Bono & Judge, 2003; Bogler & Somech, 

2004; Castanheira & Costa, 2011; Fuller, Patterson, Hester, & Stringer, 1996; Leithwood 

& Jantzi, 1990; Leithwood, Jantzi & Fernandez, 1994; Lowe, Kroeck, & Sivasubramanian, 

1996; Nguni et al., 2006). 

 Este tipo de liderança tem emergido nos estudos como sendo o mais eficaz quanto 

aos resultados coletivos que produz, por comparação com outros, nomeadamente em 

comparação com a liderança transacional, que se baseia na aplicação de estratégias 

motivacionais de natureza extrínseca (Avolio, 1999; Bass, 1998; Castanheira & Costa, 

2011).  

O líder transformacional é descrito como um elemento do grupo ou organização 

que é respeitado, que inspira confiança, que motiva os liderados, em suma, um exemplo a 

seguir pela proatividade que revela na concretização da sua visão e missão e pela atenção 
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que presta às necessidades dos seus liderados. No contexto das instituições educativas, os 

estudos realizados permitiram ainda verificar que a cultura local, nacional e as políticas 

educativas condicionam o desenvolvimento da liderança transformacional (Leithwood & 

Jantzi, 1990; Leithwood et al., 1994). Todavia, reúne em si o potencial de afetar 

positivamente os objetivos e cultura da escola, o desempenho dos professores, bem como 

os níveis de comprometimento destes com a escola e a mudanças de estratégias 

(Leithwood et al., 1994; Leithwood & Jantzi, 1990). Por exemplo, estudos efetuados em 

escolas secundárias canadianas (Leithwood et al., 1994) verificaram empiricamente que os 

comportamentos mais importantes da liderança transformacional se prendem com a 

definição da visão de escola, conceção de expectativas elevadas de desempenho, criação de 

consensos à volta dos objetivos do grupo e desenvolvimento de um clima intelectualmente 

estimulante. Contudo, tal como referido previamente no presente trabalho, apesar das 

consequências e efeitos positivos que tendem a produzir, alguns autores têm mencionado o 

facto de os líderes transformacionais poderem apresentar comportamentos quer éticos quer 

antiéticos, uma vez que a liderança transformacional é em si moralmente neutra (Bass & 

Steidlmeier, 1999; Howell & Avolio, 1992). É, assim, fundamental considerar a 

conceptualização e operacionalização dos constructos da liderança ética e da liderança 

moral (Blase & Blase, 1999, 2002b; Costa, 2000; Fullan, 2003; Mamede et al., 2014; 

Neves et al, 2016; Podsakoff et al., 1990; Sanches, 2000; Sergiovanni, 2004a, 2004b; 

Wayne & Green, 1993), em particular quando se trata da sua aplicação ao contexto 

educativo, tal como abordado anteriormente. 

 Quanto à motivação dos professores, a “teoria da autodeterminação” (Deci & 

Ryan, 1985), na literatura, enfatiza que as lideranças escolares são promotoras de 

motivação nos professores através da criação de contextos que estimulam a autonomia e 

que permitem internalizar e integrar normas (e.g., Brown & Ryan, 2003; Deci & Ryan, 

1985; Reeve, 2006a, 2006b). Desta forma, emerge a possibilidade de os professores 

integrarem as decisões e promoverem a sua compreensão perante eventuais emoções 

negativas face a tarefas difíceis, assim como a atribuição de um sentido sobre as atividades 

a realizar. Deste modo, a liderança educacional constitui-se como um propulsor de 

motivação (Winter & Sweeney, 1994) e um agente facilitador da motivação intrínseca 

(Lortie, 1975). Os diretores escolares podem, assim, constituir-se como agentes essenciais 

no apoio e motivação dos professores, no desenvolvimento da justiça e confiança, bem 

como na atenção que prestam às necessidades de desenvolvimento quer na dimensão 
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pessoal quer profissional dos seus liderados - os professores (Winter & Sweeney, 1994; 

Lortie, 1975; Bono & Judge, 2003; Gagné & Deci, 2005; Brown & Ryan, 2003). 

Atendendo às dimensões extrínseca e intrínseca da motivação, a literatura tem, 

como sempre, salientado a insuficiência dos fatores motivacionais (e respectivas medidas) 

baseado em recompensas extrínsecas para motivar os professores. Considera-se ainda que 

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

obediência e o puro conformismo (Konh, 1999; Sasse, 2001). No caso da atividade 

docente, os incentivos extrínsecos podem contribuir para um maior empenho na realização 

de tarefas menos importantes, como a correção de testes e outras tarefas de natureza mais 

burocrática (Jesus, 2000) em detrimento de outras tarefas que impliquem o envolvimento 

nas políticas educativas adotadas na escola, colaboração em planos de melhoria, iniciativas 

na participação de projectos ou relações colegiais, por exemplo.  

Já os principais fatores motivadores dos professores para a obtenção de 

desempenhos elevados prendem-se, pois, com variáveis de conteúdo, ou seja, relacionadas 

com a natureza do próprio trabalho (Frase, 1992). Os fatores de conteúdo na profissão 

docente reportam-se às oportunidades de desenvolvimento profissional, participação em 

projetos diversificados, reconhecimento do trabalho desenvolvido, autoridade assumida 

dentro da sala de aula, políticas educativas adotadas e apoio dos encarregados de educação 

(Frase, 1992; Frase & Sorenson, 1992). Destacam-se assim três grandes áreas relacionadas 

com a satisfação dos professores, designadamente (i) o feedback de desempenho (que 

surgiu como sendo o fator mais fortemente associado à satisfação docente); (ii) a 

autonomia (i.e., liberdade para criar relacionamentos colegiais e envolver-se em projetos) e 

(iii) a colegialidade (i.e., o envolvimento em atividades e projetos escolares estimulantes e 

a colaboração em planos de melhoria da escola) (Frase & Sorenson, 1992). Poderá ainda 

ter um impacto significativo a formação de professores, onde existe um reconhecimento 

amplamente consensual relativamente ao papel atrabuído aos formadores na determinação 

da qualidade da formação inicial dos professores (Caires, Moreira, Esteves & Vieira, 

2011). 

O documento publicado pelo Northwest Regional Educational Laboratory (NREL, 

2001), intitulado “Understanding Motivation and Supporting Teacher Renewal”, ilustra 

algumas conclusões interessantes que reforçam a existência de uma associação positiva 

entre o desempenho profissional dos professores e a sua motivação, condicionando a 

qualidade da educação. No entanto, tal como descrito neste relatório, fomentar a motivação 
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dos professores não tem sido uniformemente entendido como uma prioridade nas políticas 

nacionais e internacionais. O relatório descreveu ainda a motivação dos professores nos 

países em desenvolvimento como frágil e em declínio, enfatizando os níveis de baixa 

autoestima relativamente ao seu papel profissional, bem como de falta de respeito advinda 

da sociedade em geral face à profissão. Este estudo revela ainda que os fatores 

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

efetiva dos professores na determinação da sua satisfação e motivação individual como 

professores. De acordo com o estudo em análise, a remuneração dos professores deve 

refletir um estatuto digno e o reconhecimento da contribuição valiosa da profissão docente 

para a sociedade. Em oposição, a remuneração desadequada constitui, pois, um fator de 

erosão do comprometimento dos professores com a sua vocação, conduzindo igualmente à 

degradação crescente dos seus valores e objetivos educativos nas escolas (Fry, 2002). 

No contexto português, que consideramos no presente trabalho de investigação, o 

exercício da prática docente não facilita o reforço da motivação intrínseca, designadamente 

pela falta de reconhecimento da competência e esforço dos professores, nem o 

comprometimento com a profissão e com a  continuidade na mesma, sendo que já um 

estudo de Jesus (2000) realizado em 1996, reportava que apenas cerca de metade dos 

professores desejavam manter-se na profissão docente (Jesus, 2000). Adicionalmente, 

diversos estudos têm vindo a demonstrar o impacto da liderança educativa no nível de 

motivação dos professores e têm sido em menor número aqueles que consideraram as 

especificidades dos diferentes tipos de liderança, nomeadamente no que concerne às suas 

dimensões da ética e da moral.  

Assim, no seguimento das conceptualizações de liderança referidas, com ênfase nas 

suas dimensões éticas e morais, a presente investigação constitui-se como um contributo 

importante não só para a perceção da liderança exercida pelos diretores escolares, como 

também da perceção da liderança moral e da liderança ética, considerando particularmente 

os efeitos desta na perceção do comprometimento e da motivação dos professores. Baseia-

se ainda na premissa de que os líderes éticos agem como modelos morais e são promotores 

da conduta ética através do estabelecimento de normas éticas e de tomadas de decisão 

íntegras e justas, que os liderados podem observar e reproduzir. Desta forma, os líderes que 

estão comprometidos com o bem comum e que tratam os seus liderados de forma 

excecionalmente justa tendem a contribuir para uma elevação da motivação (Avolio, 1999; 

Bass, 1998; Castanheira & Costa, 2011), como também da consciência moral nos seus 
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liderados (Vianello, Galliani, & Haidt, 2010). Por sua vez, esta encontra-se relacionada 

com um aumento dos níveis de altruísmo e com o comprometimento organizacional afetivo 

(Vianello et al., 2010). 

O comprometimento organizacional dos professores destaca-se ainda como uma 

componente essencial da dimensão profissional da vida (Elliott & Crosswell, 2001). Aqui, 

fatores como as políticas públicas de educação, a liderança dos diretores, o apoio 

administrativo prestado, o comportamento dos alunos e as exigências dos pais terão, pois, 

um papel facilitador ou inibidor no desenvolvimento de níveis mais elevados de 

comprometimento organizacional (Day, 2000; Louis, 1998; Riehl & Sipple, 1996; Tsui & 

Cheng, 1999). Contudo, é escassa a literatura que relaciona o impacto da liderança dos 

diretores no comprometimento dos professores. 

 Efetivamente, o comprometimento dos professores tem sido nomeado como um 

dos fatores mais importantes e diferenciadores no sucesso da educação (Huberman 1997; 

Nias 1981; Day, 2005) assim como do seu desempenho na escola (Bono & Judge, 2003; 

Gagné & Deci, 2005; Brown & Ryan, 2003; Bryk et al., 1993; Howell & Dorfman, 1986; 

Kushman, 1992; Rosenholtz, 1991). Apresenta ainda contributos para a prevenção do 

burnout (Day, 2005) e assume uma influência determinante nos resultados cognitivos, 

sociais, afetivos e comportamentais apresentados pelos alunos (Firestone, 1996; Louis, 

1998; Day, 2004; Bogler & Somech, 2004). A este propósito, o impacto do 

comprometimento sobre o desempenho dos professores revela-se a partir de seis dimensões 

(Crosswell, 2006) que se enumeram seguidamente: (i) o comprometimento como paixão 

pelo ensino e enquanto fator significativo, intimamente associado à motivação e à 

definição da identidade (Day, 2004; Nias, 1996). Isto é, os professores que estejam 

comprometidos de forma apaixonada são os que adoram aquilo que fazem (Day, 2004; 

Nias, 1996); (ii) o comprometimento como investimento de tempo extra implica que seja 

considerado que o trabalho dos professores exige energia, tempo e a sua gestão emocional 

assim como o constante equilíbrio entre a vida pessoal e profissional para que seja possível 

a manutenção do comprometimento com a escola (Crosswell, 2006); (iii) o 

comprometimento como orientado para a realização do aluno e para o seu bem-estar 

pressupõe que os professores que demonstram vontade e habilidade para se relacionarem e 

conectarem com os alunos e estarem envolvidos em iniciativas e programas extra 

curriculares, são os que apresentam maior entusiasmo e comprometimento com os alunos e 

assumem uma postura mais empática com as suas necessidades emocionais e sociais; (iv) o 
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comprometimento como a responsabilidade de o manter implica que o professor esteja na 

disposição de continuar a desenvolver o seu trabalho e de se adaptar às mudanças 

constantes do ensino; (v) o comprometimento como veículo transmissor de conhecimentos 

e de valores, demonstra a representação dos valores e as crenças que os professores têm 

acerca do seu trabalho e na sala de aula. Essas crenças estão intimamente relacionadas com 

a forma de os professores agirem e falarem acerca do seu comprometimento com a escola 

(Crosswell, 2006). Finalmente, (vi) o comprometimento como o envolvimento com a 

comunidade escolar, que representa a forma como os professores estão orientados para 

definir o que vão ensinar e como vão ensinar.  

Em conclusão, os professores que se sintam motivados e apoiados e, 

simultaneamente, estejam comprometidos com a escola onde estão integrados assumem a 

crença duradoura de que podem  marcar a diferença no percurso de vida e de aprendizagem 

dos alunos através de quem são e da sua identidade. Assim, apresentam resultados 

positivos na transmissão de saberes (competências, conhecimentos, estratégias) e na forma 

como transmitem e expressam as suas crenças e valores pessoais e profissionais nas suas 

atitudes e nos seus comportamentos. De referir ainda que é possível relacionar o 

comprometimento e a emoção, interligando-se a relação afetiva de um professor com o 

contexto escolar onde está integrado e que poderá determinar o nível de investimento 

emocional e pessoal a dedicar por parte do professor na escola e nos alunos (Ebmeier & 

Nicklaus, 1999; Campos & Coimbra, 1991; Marcia, 1985). Esta ligação entre a experiência 

emocional e o investimento emocionale  o investimento afetivo  (Marcia, 1985) torna-se, 

pois, fundamental para a compreensão mais aprofundada das percepções construídas pelos 

professores acerca do seu trabalho, dos seus pares e da liderança educacional, assim como 

sobre a interação entre factores e as suas vidas pessoais (Crosswell, 2006). 
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3.1. Delimitação dos objetivos e questões de investigação  

A presente investigação, em termos gerais, encerra em si três principais objetivos 

de investigação, delimitando o núcleo central a partir do qual foram igualmente definidos 

os seus objetivos específicos, hipóteses e questões de investigação adicionais. Deste modo, 

partindo da perceção detida e elaborada pelos líderes ou diretores escolares, o primeiro 

objetivo centra-se na identificação: (i) do tipo de liderança (transformacional, ética e 

moral) preponderante em instituições do sistema educativo público obrigatório português; 

(ii) as competências necessárias e valorizadas no perfil de liderança do diretor no contexto 

educativo em estudo; e (iii) as estratégias e práticas de promoção da motivação 

desenvolvidas e implementadas pelos líderes escolares no exercício da sua liderança.  

No âmbito deste objetivo, delimitaram-se, assim, as seguintes questões de 

investigação: (i) qual o tipo de liderança predominante exercido pelos líderes/diretores 

escolares (transformacional, ética ou moral)?; (ii) quais as competências percecionadas 

como necessárias no perfil de liderança do diretor no contexto educativo em estudo?; (iii) 

quais as estratégias de promoção da motivação utilizadas pelo diretor escolar no âmbito 

das suas práticas de liderança?; (iv) qual a visão que os diretores apresentam sobre a 

escola?; (v) qual a posição dos diretores em relação aos agrupamentos escolares?; e (vi) 

qual a posição dos diretores face aos rankings nacionais das escolas?.  

O segundo objetivo de investigação prende-se com o desenvolvimento dos 

procedimentos de adaptação e validação de instrumentos de medida, passíveis de 

operacionalizar e medir os constructos de liderança transformacional, de liderança ética e 

de liderança moral, da motivação no trabalho e de comprometimento organizacional para o 

contexto das instituições do sistema educativo público obrigatório português. Neste 

âmbito, procuraram-se instrumentos de medida que permitissem uma mensuração válida e 

fidedigna dos constructos alvo de investigação no presente trabalho, atendendo, 

particularmente, ao contexto educativo em estudo.  

O terceiro objetivo traduz-se no estudo dos efeitos da liderança ética sobre a 

motivação no trabalho e no comprometimento organizacional dos professores com a 

escola, bem como no efeito mediador deste (i.e., comprometimento) na relação entre a 

liderança ética e a motivação. 
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3.2. Delimitação da ligação entre a teoria e as hipóteses de investigação  

No âmbito do terceiro objetivo, atendendo à revisão da literatura apresentada 

previamente no capítulo II, construiu-se um conjunto de oito hipóteses gerais de 

investigação, que apresentamos de seguida.  

 

Liderança ética, motivação e comprometimento 

 

Conforme é referido na literatura, os líderes escolares têm um papel determinante na 

estimulação e promoção das necessidades de autonomia e de desenvolvimento do 

relacionamento interpessoal, conduzindo à criação de condições para um contexto positivo 

e facilitador de progressão profissional. Desta forma, os líderes escolares promovem a 

“motivação intrínseca” dos professores e a possibilidade de ser internalizada de forma 

plena a “motivação extrínseca” e o “comprometimento afetivo” com a escola (e.g., Bono & 

Judge, 2003; Brown & Ryan, 2003; Gagné & Deci, 2005).  

Adicionalmente, em diversos estudos (Demirtas & Akdigan, 2015; Kim, 2014; 

Lyndon & Rawat, 2015; Mahmoud, 2008) são apontadas relações positivas entre as 

práticas de liderança e/ou os diversos tipos de liderança com o “comprometimento 

organizacional”, em concreto no contexto educativo (Nguni, Sleegers & Denessen, 2006), 

sendo demarcada ainda a influência positiva que a liderança pode exercer no 

comprometimento (Mayer et al., 2009; Hassan, Yukl, Mahsud & Prussia, 2013). 

 Uma vez evidenciado o contributo positivo que os estilos das lideranças assumem no 

“comprometimento afetivo” do professor com a escola (e.g., Bogler 2001; Bogler & 

Somech, 2004; Nguni et al., 2006; Trang et al., 2013), podemos considerar que a liderança 

ética poderá estar correlacionada positivamente com o “comprometimento afetivo” com a 

organização.  

 Ainda que os estudos sejam incipientes na análise da relação entre a “liderança ética” 

e o “comprometimento afetivo”, podemos apresentar a título de exemplo o estudo de 

Khuntia e Suar (2004) que demonstra uma relação positiva precisamente entre os 

constructos de “liderança ética” e de “comprometimento organizacional”.  

Hassan et al. (2013) e Mayer et al. (2009) reforçam ainda que é provável que a 

liderança ética tenha uma relação positiva com o “comprometimento afectivo” com a 

organização, o que nos permite colocar a Hipótese 1.  



 

Capítulo III- Componente empírica 

 

61 

 

Hipótese 1 – A perceção da liderança ética está correlacionada positivamente 

com o comprometimento organizacional 

 

Liderança despótica e comprometimento 

 

A “liderança ética” deriva do constructo de “liderança transformacional” (Brown & 

Treviño, 2006), sendo que a sua manifestação tem como resultado a obtenção de níveis 

mais elevados nas variáveis “motivação intrínseca”, “confiança organizacional”, 

“comprometimento organizacional” e “fidelidade” (York-Barr & Duke, 2004; Leithwood, 

1994).  

Como já foi anteriormente aludido, os estudos de Demirtas e Akdigan (2015), 

Lyndon e Rawat (2015), Kim (2014) e Mahmoud (2008) e de outros autores descrevem 

relações positivas entre diversos tipos de liderança bem como entre as práticas de liderança 

e o “comprometimento organizacional” que o professor estabelece com a escola (e.g., 

Bogler 2001; Bogler & Somech, 2004; Nguni et al., 2006; Trang et al., 2013). Por 

conseguinte, sendo provável que a liderança ética tenha um efeito positivo no 

comprometimento afetivo com a organização (Mayer et al., 2009; Hassan, Yukl, Mahsud 

& Prussia, 2013), também é provável concluir, por oposição, que a liderança despótica 

tenha um efeito negativo no comprometimento organizacional conforme se enuncia na 

hipótese seguinte:  

 

Hipótese 2 - A perceção da liderança despótica está correlacionada 

negativamente com o comprometimento organizacional. 

 

Liderança despótica e motivação   

 

Podemos sugerir que a “liderança ética” possa ter um efeito positivo na motivação, 

da mesma forma que os líderes escolares, ao promoverem a satisfação das necessidades 

dos professores, aumentam a sua “motivação intrínseca” (Bono & Judge, 2003; Brown & 

Ryan, 2003; Gagné & Deci, 2005). A abordagem multidimensional do constructo de 

“liderança ética” apresenta ainda um impacto diferenciador, tendo em consideração a 

extensão de fatores que se encontram envolvidos e que assentam na conceção antagónica 

dos constructos de “liderança ética” e “liderança despótica”. Para os autores, ainda que 
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exista um contínuo entre os constructos de “liderança ética” e de “liderança despótica”, são 

tratados como sendo conceitos independentes que se encontram correlacionados 

negativamente e medidos pelas dimensões: “moralidade e justiça”, “partilha de poder”, 

“esclarecimento do papel” e “liderança despótica” (De Hoogh & Den Hartog, 2008). Já a 

“liderança autocrática” (que se aproxima do constructo de “liderança despótica”), por 

oposição à “liderança ética”, poderá ser considerada como uma forma de liderança que 

permite motivar e conduzir os liderados através de processos de troca de desempenhos 

realizados por recompensas, ou seja, de transações (recompensa/desempenho) (Kinicki & 

Reitera, 2006), sendo provável que tenha um efeito positivo na designada motivação 

extrínseca (Rans & Cornell, 1989).   

Deste modo, partimos do pressuposto que é possível que a “liderança despótica” se 

relacione negativa e significativamente com a “motivação intrínseca” e que a “liderança 

despótica” possa relacionar-se positiva e significativamente com a “motivação extrínseca”. 

A “liderança despótica” poderá assim estar correlacionada com a motivação, como se 

enuncia na Hipótese 3 - A perceção de liderança despótica está correlacionada com a 

motivação, subdividindo-se em:  

 

Hipótese 3a - A perceção da liderança despótica está correlacionada negativamente 

com a motivação intrínseca  

Hipótese 3b- A perceção da liderança despótica está correlacionada positivamente 

com a motivação extrínseca 

 

 Tendo em consideração a abordagem multidimensional do constructo de 

“liderança ética”, como já foi referido, é provável que a “liderança ética” tenha um 

efeito positivo na motivação (Bono & Judge, 2003; Brown & Rans, 2003; Gagné & 

Deci, 2005) e, em concreto na “motivação intrínseca”, podendo enunciar-se a 

hipótese seguinte de investigação:  

 

Hipótese 4 - A perceção da liderança ética está correlacionada positivamente 

com a motivação (intrínseca e extrínseca). 
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Comprometimento e motivação 

 

A literatura é escassa a propósito da relação entre os constructos de “liderança ética”, 

“comprometimento organizacional” e “motivação” em contexto educativo. Contudo, 

assume-se que a “liderança ética”, uma vez derivada da “liderança transformacional”, que 

tenha uma relação positiva com o “comprometimento afectivo” com a organização (Mayer 

et al., 2009; Yukl, Mahsud, Hassan & Prussia, 2013), neste caso com a escola. Por seu 

lado, destaca-se o papel dos líderes escolares na promoção de climas organizacionais 

positivos e que sejam promotores do desenvolvimento da autonomia e do relacionamento 

interpessoal dos professores. Ao fazê-lo, os líderes educacionais (Costa & Figueiredo, 

2011) aumentam a satisfação com as necessidades intrínsecas e consequentemente com a 

sua motivação intrínseca e contribuem como já foi referido para ser internalizada a 

motivação extrínseca, através do comprometimento afetivo com a escola (e.g., Bono & 

Judge, 2003; Brown & Rans, 2003; Gagné & Deci, 2005). Por este motivo consideramos 

que existe uma relação positiva entre o comprometimento e a motivação dos professores, 

conforme se representa na hipótese seguinte: 

 

Hipótese 5 - O comprometimento organizacional está correlacionado 

positivamente com a motivação (intrínseca e extrínseca). 

 

Liderança ética, comprometimento e motivação 

O comprometimento organizacional tem sido estudado tanto como uma “variável de 

resultado” (Bogler & Somech, 2004) e ainda como sendo uma “variável mediadora” da 

liderança (Bono & Judge, 2003; Gagné e Deci, 2005; Brown & Rans, 2003) e a satisfação 

com o trabalho e com o clima organizacional (Choi, Tran & Park, 2015; Demirtas & 

Akdigan, 2015; Kim, 2014; Lyndon & Rawat, 2015; Mahmoud, 2008). A partir destas 

conclusões, podemos questionar em que medida o comprometimento, enquanto variável 

mediadora da liderança, poderá mediar o impacto da liderança em outras variáveis, como é 

o caso da motivação dos professores.  

Adicionalmente, como já foi referido os líderes educacionais são distinguidos pelo 

poder que exercem na promoção de contextos educativos que estimulem a internalização 

da motivação extrínseca e o comprometimento afetivo com a escola (e.g., Bono & Judge, 

2003; Brown & Rans, 2003; Gagné & Deci, 2005).  
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Finalmente, concluímos que existem relações positivas entre a liderança, o 

comprometimento organizacional e a motivação para o trabalho (Trang, Armanu, Sudiro e 

Noermijati, 2013), bem como o papel dos líderes educacionais na promoção de contextos 

escolares que colmatem as necessidades de autonomia e promovam o relacionamento 

interpessoal dos professores, porque, ao fazê-lo, aumentam a sua motivação intrínseca 

(e.g., Bono & Judge, 2003; Brown & Rans, 2003; Gagné & Deci, 2005).  

Parte-se do pressuposto de que controlando o mediador comprometimento haja 

interferência na motivação, o que pode ser representado nas hipóteses de investigação 

seguintes:  

 

Hipótese 6 - O comprometimento organizacional tem um efeito mediador na 

relação entre a liderança despótica e a motivação extrínseca. 

 

Hipótese 7 - O comprometimento organizacional tem um efeito mediador na 

relação entre a liderança ética e a motivação intrínseca. 

 

De forma a sistematizar as hipóteses em estudo, podemos representá-las graficamente na 

figura seguinte: 
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Figura 1a- Modelo de Hipóteses de Investigação 
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Figura 1c- Modelo de Hipóteses de Investigação 

 

 

 

 

 

 

3.3. Desenho de investigação 

Face aos objetivos que orientaram e delimitaram a concretização do presente 

estudo, enveredou-se por uma perspetiva de investigação mista (Creswell, 2003; Johnson 

& Onwuegbuzie, 2004), com um desenho de investigação não experimental e de natureza 

transversal (Alferes, 1997; Almeida & Freire, 2008). A investigação não envolveu, por 

isso, a manipulação de variáveis independentes nem a concretização de uma distribuição 

de sujeitos por condições experimentais, pelo que os dados recolhidos, quer quantitativos 

quer qualitativos, traduzem o contexto real e natural. A medição levada a cabo reporta, 

deste modo, a variáveis já existentes no contexto em estudo.  

A recolha de dados foi estruturada e realizada através do método do inquérito, com 

recurso às técnicas do questionário de autorelato e da entrevista semiestruturada (Alferes, 

1997; Moreira, 2004). 

 

3.4. Amostra  

A presente investigação foi desenvolvida e operacionalizada através de dados 

(quantitativos e qualitativos) recolhidos a partir de três populações-alvo distintas. Por um 

lado, foi constituída uma amostra de trabalhadores-estudantes (n=316) no sentido de se 

proceder à adaptação e validação do Questionário de Liderança Ética para a população de 

líderes portugueses. Por outro lado, contempla uma amostra constituída por professores 

que desempenham as suas funções profissionais em instituições do sistema educativo 

público obrigatório português nas regiões norte e centro de Portugal (n=672). Neste 
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âmbito, foi definida uma subamostra de professores (n=204) no sentido de implementar os 

procedimentos de validação dos instrumentos de medida que operacionalizam e avaliam os 

constructos de liderança transformacional, ética e moral, bem como de averiguação dos 

efeitos diretos e de mediação entre variáveis alvo de investigação (i.e., liderança ética, 

comprometimento organizacional e motivação no trabalho). Adicionalmente, uma outra 

subamostra de professores (n=468) permitiu a implementação dos procedimentos de 

validação da Escala Multidimensional de Motivação no Trabalho. Por último, foi 

constituída uma amostra de diretores de escolas secundárias e de agrupamentos de escolas 

(n=30), igualmente do ensino público obrigatório português, que permitiu a identificação 

do tipo de liderança predominante nas instituições em estudo, das competências 

percecionadas como necessárias para a liderança das e nas escolas, assim como das 

estratégias motivacionais praticadas no exercício da liderança. 

 

3.4.1. Procedimentos de constituição da amostra e recolha de dados 

O processo de constituição das amostras foi implementado a partir do método não 

probabilístico de amostragem por conveniência (Almeida & Freire, 2008).  

Em termos processuais, o trabalho de campo desenvolvido para a constituição e 

recolha de dados quantitativos das duas amostras para a presente investigação envolveu o 

recurso à plataforma eletrónica Google Docs, mediante a qual foram disponibilizados por 

via online os instrumentos de medida aos sujeitos respondentes. A construção do formato 

eletrónico dos instrumentos de medida utilizados e a sua disponibilização por via online 

traduzem um procedimento estratégico adotado por forma a colmatar as limitações de 

recursos (financeiros, humanos e de tempo), dificultadores de qualquer processo de recolha 

de dados. Como referem Varanda, Rego, Fontes e Eichner (2012), de entre as vantagens 

associadas ao inquérito online, encontram-se a sua facilidade de aplicação simultânea a um 

conjunto amplo de sujeitos e o seu baixo custo de execução. 

Face ao exposto previamente, o processo de constituição e de recolha de dados 

quantitativos para a primeira amostra (i.e., trabalhadores-estudantes; n=316) decorreu entre 

janeiro e maio de 2013. De referir que esta amostra foi constituída a partir de uma 

população de trabalhadores-estudantes devido à maior facilidade de acesso, assim como à 

obtenção de mais elevadas taxas de resposta por parte de sujeitos integrados no meio 

académico comparativamente aos que se encontram exclusivamente vinculados ao meio 
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empresarial. Neste âmbito, foram contactados para participar na investigação cerca de 

9000 trabalhadores-estudantes, de diversas faculdades, com funções de liderança (i.e., 

Faculdade de Engenharia, de Psicologia, de Economia e de Direito da Universidade do 

Porto, Universidade dos Açores, Universidade Nova de Lisboa e Instituto Politécnico de 

Leiria). Foram seleccionados apenas os endereços electrónicos dos alunos que 

apresentavam  o estatuto de trabalhador-estudante e funções de liderança para envio do 

pedido. Procedeu-se, adicionalmente, ao envio, por endereço eletrónico, do pedido de 

colaboração, acompanhado pela apresentação da investigação, respetiva equipa 

responsável e enquadramento institucional, assim como pela hiperligação de acesso online 

ao instrumento de medida, ou seja, ao Questionário Multicultural do Comportamento de 

Liderança (cf. artigo I). Adicionalmente, nas respetivas instituições de ensino superior, 

solicitou-se aos professores desses mesmos trabalhadores-estudantes, que procedessem a 

uma ação de divulgação e sensibilização dos mesmos no sentido de obtermos uma taxa de 

participação mais elevada. Neste sentido, foi uma vez mais divulgada a hiperligação de 

acesso online a partir do qual aqueles poderiam colaborar com as suas respostas na 

presente investigação. 

No que concerne ao processo de constituição e de recolha de dados quantitativos e 

qualitativos para a segunda e terceira amostras (i.e., professores e diretores escolares), este 

decorreu entre março e dezembro de 2015, tendo sido iniciado a partir da realização de 

reuniões presenciais com os diretores escolares de 30 escolas secundárias e de 

agrupamentos de escolas. No âmbito destas reuniões, explicitaram-se os objetivos da 

presente investigação, tendo sido solicitada a sua colaboração em duas vertentes. Por um 

lado, solicitou-se a sua participação enquanto líderes escolares para o preenchimento de 

três questionários (i.e., Questionário de Liderança Ética; Questionário de Liderança 

Transformacional e Questionário de Liderança Moral  ̶  cf. artigos I, II e III), cujo objetivo 

se prendeu com a identificação do tipo de liderança predominante exercido no contexto das 

instituições em estudo, bem como para a realização de uma entrevista semiestruturada (cf. 

artigo IV) com questões mais amplas sobre as escolas e as suas perceções (e.g., 

competências necessárias para a liderança; estratégias motivacionais). Por outro lado, foi 

pedida igualmente a sua colaboração para a divulgação da investigação junto dos 

professores das respetivas escolas. Essa ação de divulgação foi executada através do envio 

de uma carta de apresentação e pedido de colaboração, através de endereço eletrónico, a 

todo o corpo docente, na qual se explicitaram os objetivos de investigação e se procedeu ao 



 

Capítulo III- Componente empírica 

 

69 

 

envio da hiperligação de acesso online aos instrumentos de medida. Com o objetivo de 

reforçar a ação de divulgação e o pedido formal dos respetivos diretores escolares, foi 

ainda introduzida, no website de cada escola, uma nota informativa com a respetiva 

hiperligação de acesso online aos instrumentos de medida, garantindo-se as questões éticas 

e deontológicas relacionadas com a recolha de dados. 

A apresentação da informação sobre a investigação e o pedido de colaboração 

foram igualmente reforçados nas reuniões de abertura do ano letivo, onde todos os 

professores de cada um dos agrupamentos se encontravam presentes. Solicitou-se ainda aos 

professores que divulgassem a informação sobre a investigação em curso, bem como a 

respetiva hiperligação de acesso online aos questionários, a preencher com acesso 

individual, junto dos seus colegas professores. De referir que todos os participantes foram 

informados acerca de questões éticas e deontológicas relacionadas com a realização da 

investigação, especialmente no que respeita à sua participação totalmente voluntária e à 

confidencialidade e anonimato dos dados recolhidos. Deste modo, a sua integração nas 

amostras dependeu da sua aceitação ao pedido de participação realizado para a presente 

investigação. 

 

3.4.2. Caracterização da amostra 

A presente investigação integra em si três amostras distintas: trabalhadores-

estudantes; professores do sistema educativo público português das regiões norte e do 

centro de Portugal; e diretores de escolas secundárias e de agrupamentos de escolas, 

situadas igualmente nas regiões do norte e do centro do País.  

A amostra de trabalhadores-estudantes integra um total de 316 participantes, sendo 

que 52% (n=165) são do sexo masculino e 46% (n=151) do sexo feminino. De referir que 

um total de 7 (2%) participantes não responderam a esta questão de caracterização 

sociodemográfica. No que respeita à idade, 43.4% (n=137) dos participantes têm entre 20 e 

30 anos, 34.8% (n=110) entre 30 e 40 anos, 15.2% (n=48) entre 40 e 50 anos, 6.3% (n=20) 

entre 50 e os 60 anos e 0.3% (n=1) têm uma idade superior a 60 anos de idade. Atendendo 

às habilitações académicas, a maioria dos participantes detém o grau de licenciatura 

(n=162; 51.3%) ou de mestrado (n=102; 32.3%), enquanto 12.7% (n=42) possuem o 12º 

ano de escolaridade, 2.8% (n=9) são detentores do grau de doutoramento e apenas 0.9% 

(n=1) possuem o 9º de escolaridade. Ao nível das funções exercidas e de acordo com a 
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Classificação Nacional das Profissões (versão 2), podemos referir que os participantes se 

integravam no Grupo 1 – Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e 

Quadros Superiores de Empresas, Grupo 2 – Especialistas de Profissões Intelectuais e 

Científicas, Grupo 3 – Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio e Grupo 4 – Pessoal 

Administrativo e Similares. 

A presente investigação integra adicionalmente uma amostra constituída por um 

total de 672 professores, tendo esta sido dividida em duas subamostras. Uma primeira 

subamostra é composta por um total de 204 professores, sendo a sua larga maioria (n=156; 

76.5%) do sexo feminino. Relativamente à idade, 26 (12.7%) participantes apresentam 

idades até aos 40 anos, 87 (42.6%) estão entre os 40 e 50 anos e 91 (44.6%) estão entre os 

50 e 60 anos. No que diz respeito aos anos de experiência profissional, a maioria (n=98; 

48.0%) tem mais de 25 anos de experiência. 

A segunda subamostra integra um total de 468 professores, sendo a sua vasta 

maioria igualmente do sexo feminino (n=374; 79.9%). No que respeita à idade, 62 (13.2%) 

participantes apresentam idades até aos 40 anos, 214 (45.7%) encontram-se entre os 40 e 

50 anos e 192 (41.0%) estão entre os 50 e 60 anos. Relativamente aos anos de experiência 

profissional, a maioria (n=204; 43.6%) tem mais de 25 anos de experiência profissional. 

No que se refere às habilitações académicas, a larga maioria dos participantes (n=411; 

87.8%) são detentores do grau de licenciatura. 

Por último, a amostra de diretores de escolas é constituída por um total de 30 

participantes, sendo a maioria do sexo masculino (n=24; 80.0%) e com idades 

compreendidas entre os 50 e 60 anos (n=15; 50.0%). Ao nível da sua experiência 

profissional na função de diretor ou na direção de escolas, verifica-se que a percentagem 

mais elevada se situa no intervalo entre os 20 e os 25 anos (n=10; 33.3%), seguido dos 

intervalos com mais de 25 anos de experiência (n=9; 30.0%), entre 15 e 20 anos (n=6; 

20.0%) e até 15 anos de experiência (n=5; 16.7%). Relativamente à formação académica, a 

maioria dos participantes são detentores do grau de mestrado (n=15; 50.0%) ou de 

licenciatura (n=14; 46.7%), sendo que apenas 1 diretor de escola é detentor do grau de 

doutoramento (3.3%). 

 Apresenta-se, seguidamente, o quadro síntese das amostras do presente estudo: 
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Quadro 1- Quadro síntese de amostras consideradas na investigação: 

 

Amostra 1 

Trabalhadores 

Estudantes 

 316 trabalhadores-estudantes de diversas faculdades (Faculdades da 

Universidade do Porto: Faculdade de Engenharia, Faculdade de 

Psicologia, Faculdade de Economia e Faculdade de Direito, bem 

como para trabalhadores-estudantes com funções de liderança da 

Universidade dos Açores, Universidade Nova de Lisboa e Instituto 

Politécnico de Leiria). Do total obtido, 52 % pertenciam ao sexo 

masculino, 46% ao sexo feminino, com 7 participantes a não 

reportarem o seu género, i.e., 2% da amostra. 

Amostra 2 

Professores 

 

Subamostra 1 

 204 professores de 30 agrupamentos de escola distintos, destes 

participantes 156 (76.5%) são do sexo feminino e os restantes do 

sexo masculino. Relativamente à descrição da idade, 26 (12.7%) 

participantes apresentam idades até aos 40 anos, 87 (42.6%) estão 

entre os 40 e 50 anos e 91 (44.6%) estão entre os 50 e 60 anos. No 

que concerne aos anos de experiência, a maioria, 98 (48.0%), tem 

mais de 25 anos de experiência profissional. 

Subamostra 2 

 

 468 professores de 30 agrupamentos de escola distintos, destes 

participantes 374 (79.9%) são do sexo feminino e os restantes do 

sexo masculino. 

Relativamente à idade, 62 (13.2%) participantes apresentam idades 

até aos 40 anos, 214 (45.7%) estão entre os 40 e 50 anos e 192 

(41.0%) estão entre os 50 e 60 anos. No que diz respeito aos anos de 

experiência, a maioria, 204 (43.6%) tem mais de 25 anos de 

experiência profissional. Relativamente às habilitações académicas, a 

maioria dos participantes, 411 (87.8%), são licenciados. 

Amostra 3 

Diretores de 

agrupamentos de 

escola 

 

 

30 diretores de agrupamentos escolares. A maioria destes 

participantes é do sexo masculino, 24 (80.0%), e com idades entre os 

50 e 60 anos, 15 (50.0%). Ao nível da experiência profissional na 

função de diretor ou na direção de escola, verifica-se que 5 (16.7%) 

dos participantes têm até 15 anos de anos de experiência, 6 (20.0%) 

entre 15 e 20 anos, 10 (33.3%) entre 20 e 25 anos e 9 (30.0%) mais 

de 25 anos de experiência. Relativamente à formação académica, 

observa-se que 1 (3.3%) participante tem doutoramento, 15 (50.0%) 

têm mestrado e 14 (46.7%) tem licenciatura. 
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3.5. Instrumentos de medida 

A operacionalização da recolha de dados para a presente investigação envolveu a 

aplicação de um conjunto de seis questionários autoadministrados e uma entrevista 

semiestruturada, descritos individualmente de seguida. De referir, ainda, que se procedeu 

igualmente à aplicação de um questionário de caracterização sociodemográfica dos 

participantes (cf. artigos I, II, III, IV e V). 

 

3.5.1. Questionário Multicultural do Comportamento de Liderança 

O Questionário Multicultural do Comportamento de Liderança (Multi-Cultural 

Leader Behaviour Questionnaire - MCLQ) (cf. artigo III) é um instrumento criado 

originalmente por Hanges e Dickson (2004), cuja versão foi adaptada por De Hoogh e Den 

Hartog (2008), para avaliar o comportamento dos líderes no exercício da sua liderança, 

atendendo especificamente a quatro dimensões: (i) “moralidade e justiça”; (ii) “clarificação 

do papel”; (iii) “partilha de poder”; (iv) “esclarecimento do papel”; e (v) “liderança 

despótica”. Este questionário é constituído por um conjunto de 31 itens que 

operacionalizam a medição objetiva das dimensões referidas previamente. As respostas dos 

participantes são obtidas através de uma escala de Likert de sete pontos (de 1 - Discordo 

plenamente a 7 - Concordo plenamente). 

De referir que, dada a convergência teórica e empírica entre algumas das dimensões 

que compõem este questionário e de acordo com Hoog e Den Hartog (2008), pode 

considerar-se a sua agregação numa estrutura simplificada de apenas duas grandes 

dimensões. Ou seja, é possível considerar-se, por um lado, a dimensão da liderança ética 

(agregando os itens das dimensões de moralidade e justiça, partilha de poder e 

esclarecimento do papel) e, por outro, a dimensão da liderança despótica (composto pelos 

itens da respetiva dimensão). 
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3.5.2. Questionário de Liderança Ética 

O Questionário de Liderança Ética (cf. artigo I) foi desenvolvido por De Hoog e 

Den Hartog (2008) e constitui uma versão adaptada do Questionário Multicultural do 

Comportamento de Liderança de Hanges e Dickson (2004). O Questionário de Liderança 

Ética avalia o comportamento ético no exercício da liderança, sendo composto por 23 itens 

que operacionalizam e avaliam duas dimensões,  a saber: a “liderança ética” (i.e., modo 

como os líderes se devem comportar, contrariamente ao modo como se comportam na 

prática); e a “liderança despótica” (i.e., comportamento autoritário que serve o interesse do 

próprio líder, traduzindo o seu egocentrismo, insensibilidade e exploração de outros). As 

respostas a este questionário são obtidas através de uma escala de Likert de sete pontos (de 

1 - discordo plenamente a 7 - concordo plenamente).  

 

3.5.3. Questionário de Liderança Transformacional 

O Questionário de Liderança Transformacional (cf. artigo II) foi originalmente 

construído e desenvolvido por Bass e Avolio (2003) e Avolio e Bass (2004). Tem como 

objetivo avaliar a perceção das pessoas lideradas sobre a frequência de comportamentos 

que retratam três tipos de liderança, concretamente: (i) “liderança transformacional”; (ii) 

“liderança transaccional” e (iii) “liderança laissez-faire”. Avalia igualmente a mesma 

perceção face à frequência dos resultados advindos dos comportamentos dos líderes, 

considerando a sua eficácia, satisfação e esforço extra. É um instrumento de medida 

constituído originalmente por 45 itens, com uma escala de resposta de tipo Likert de quatro 

pontos (de 0 - nunca a 4 - frequentemente).  

De salientar que, na presente investigação, apenas foram utilizados e aplicados os 

36 itens do questionário que reportam e avaliam os três tipos de liderança contemplados 

(i.e., transformacional, transacional e “laissez-faire”). 

 

3.5.4. Questionário de Liderança Moral 

O Questionário de Liderança Moral (cf. artigo II) foi originalmente desenvolvido 

por Lennick e Kiel (2008) para avaliar as competências moral e emocional de líderes, 

considerando quatro dimensões, concretamente: (i)” integridade”; (ii) 2responsabilidade”; 

(iii) “compaixão” e (iv) “perdão”. Na sua versão original, este questionário é constituído 
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por 40 itens, cujas respostas são obtidas através de uma escala de Likert de cinco pontos 

(de 1 - nunca a 5 - todas as situações). 

Na presente investigação, foi utilizada e aplicada a versão adaptada e validada para 

a população portuguesa de Mamede, Ribeiro e Gomes (2010). De referir que esta versão 

adaptada é constituída por um total de 12 itens. 

 

3.5.5. Escala Multidimensional de Motivação no Trabalho 

A Escala Multidimensional de Motivação no Trabalho (cf. artigo III) foi construída 

na sua versão original por Gagné et al. (2015) e tem como objetivo avaliar a perceção dos 

colaboradores acerca do seu nível de motivação, considerando cinco dimensões, 

especificamente: i) “amotivação”; ii) “regulação extrínseca”; iii) “regulação identificada”; 

iv) “regulação introjetada” e v) “motivação intrínseca”. Estas dimensões avaliam os 

diversos níveis de motivação para o trabalho desde a ausência de motivação (amotivação) 

até ao nível ótimo de motivação (motivação intrínseca). É constituída por um conjunto de 

19 itens, avaliado numa escala de resposta de Likert de sete pontos (de 1 - nada a 7 - 

completamente). 

 

3.5.6. Escala de Avaliação do Comprometimento Organizacional 

A Escala de Avaliação do Comprometimento Organizacional (cf. artigo V) foi 

desenvolvida originalmente por Meyer e Allen (1997) e tem como objetivo avaliar o tipo e 

nível de comprometimento que vincula os colaboradores às organizações que integram. Na 

sua versão original, este questionário é constituído por um conjunto de 17 itens, que 

operacionalizam a medição objetiva de três dimensões: (i) comprometimento afetivo; (ii) 

comprometimento normativo; e (iii) comprometimento de continuidade. As respostas a 

este instrumento de medida são obtidas através de uma escala de Likert de sete pontos (de 

1 - discordo totalmente a 7 - concordo totalmente).  

Na presente investigação, foi utilizada e aplicada a versão adaptada e validada para 

a população portuguesa de Nascimento, Lopes e Salgueiro (2008). De referir que esta 

versão é constituída por um total de 17 itens. 
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3.5.7. Guião de entrevista semiestruturada: perfil dos diretores de escolas e de 

agrupamentos de escolas 

Com o objetivo de se proceder à identificação das competências de liderança 

valorizadas no contexto em estudo, bem como das estratégias e práticas de motivação 

desenvolvidas e implementadas pelos líderes, desenvolvemos um guião de entrevista 

semiestruturada (cf. artigo IV). Este guião é constituído por duas partes, tendo sido 

administrado exclusivamente aos diretores escolares. A primeira parte inclui as seguintes 

questões, baseadas numa análise mais genérica da liderança no contexto educativo 

português: 

1. O que é para si a liderança de um agrupamento de escolas? 

2. Como se vê como líder?  

3. Quais são os seus pontos fortes na posição que ocupa? 

4. Quais são os seus pontos fracos na posição que ocupa?  

5. Quais as competências que considera serem mais importantes num 

líder educativo? 

6. O que pensa das recentes medidas de restruturação da escola pública e de 

criação dos mega agrupamentos?  

7. O que pensa da competição existente entre as escolas, visível na 

publicação de rankings nacionais? 

 

A segunda parte é constituída por seis perguntas, cuja formulação foi baseada na 

entrevista de “orientação para a liderança transformacional” (Leithwood, 1994). Foram 

incluídas as seguintes questões: 

8. Quais os meios e mecanismos que utiliza para transmitir as práticas e os valores 

organizacionais mais importantes? 

9. Quais os meios utilizados para estabelecer e comunicar os objetivos e resultados 

escolares e expetativas de desempenho da sua eficácia aos professores e pessoal não 

docente? 

10. De que modo envolve os professores e o pessoal não docente na estratégia da 

escola e no apoio à tomada de decisão?  
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11. Quais são os mecanismos que utiliza no agrupamento para promover a 

motivação e a estimulação da participação e envolvimento dos professores e 

pessoal não docente? 

12. De que forma presta apoio individualizado aos professores e pessoal não 

docente? 

13. Quais as ações que desenvolve junto dos professores e do pessoal não docente 

para pôr em prática o seu conceito de escola? 

 

3.6. Procedimentos e estratégias de análise dos dados 

No âmbito de cada artigo de investigação (cf. capítulo IV), são apresentados em 

detalhe os respetivos procedimentos analíticos levados a cabo. Todavia, no seu cômputo 

geral, face aos objetivos de investigação definidos, os procedimentos e estratégias de 

análise de dados inserem-se em duas abordagens, uma de natureza quantitativa e outra de 

natureza qualitativa. No que se refere ao conjunto de estratégias analíticas quantitativas, 

este reporta quer à estatística descritiva quer à estatística inferencial, considerando a 

identificação e descrição dos estilos de liderança existentes e predominantes no contexto 

em estudo, a averiguação das hipóteses de investigação construídas, assim como a 

avaliação das qualidades psicométricas dos instrumentos de medida que foram alvo de 

adaptação e validação no presente trabalho. Deste modo, a caracterização e descrição dos 

estilos de liderança e respetivos níveis foi conduzida através da aplicação de técnica da 

estatística descritiva. Neste âmbito, foram aplicadas medidas de tendência central e de 

dispersão, tendo sido utilizadas as pontuações médias simples dos fatores extraídos e 

considerados em cada um dos instrumentos de medida submetidos a esta análise.  

 O teste empírico às hipóteses de investigação foi levado a cabo através da análise 

da regressão múltipla hierárquica (Field, 2013; Maroco, 2007; Tabachnick & Fidell, 2014), 

de forma a analisar o efeito do compromentimento organizacional como mediador da 

relação entre a liderança ética e a motivação. Por último, a avaliação das qualidades 

psicométricas dos questionários aplicados foi conduzida através da análise fatorial quer 

exploratória, com a aplicação do método em componentes principais, quer confirmatória, 

com aplicação do método da máxima verosimilhança (Hair, Black, Babin, & Anderson, 

2010; Kline, 2011; Maroco, 2007; 2010; Tabachnick & Fidell, 2014). Adicionalmente, 

com vista à averiguação da propriedade de consistência e reprodutibilidade (i.e., fiabilidade 



 

Capítulo III- Componente empírica 

 

77 

 

das medidas), recorreu-se ao método de consistência interna através do cálculo do 

coeficiente alfa de Cronbach (Cronbach, 1970; Nunnaly, 1978), bem como do cálculo da 

fiabilidade compósita (FC), tal como definida por Fornell e Larcker (1981, p. 45) (Hair et 

al., 2010; Maroco, 2010).  

 De referir que, previamente à utilização das técnicas da estatística inferencial 

mencionadas anteriormente, foram averiguados e validados os respetivos pressupostos de 

aplicação (Field, 2013; Hair et al., 2010; Kline, 2011; Maroco, 2010; Tabachnick & Fidell, 

2014). Concretamente, foram tidos em consideração a adequação do tamanho da amostra, a 

inexistência de valores e casos extremos, a presença de normalidade na distribuição das 

variáveis, a inexistência de multicolinearidade das variáveis independentes, a existência de 

relações lineares entre as variáveis, e homogeneidade, independência e distribuição normal 

dos resíduos. 

Considerando as diferentes necessidades de tratamento estatístico dos dados 

quantitativos, recorreu-se a dois principais programas informáticos. Por um lado, foi 

utilizado o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 22.0 (IBM Corp., 

2011a) e, por outro, o AMOS (Analysis of Moment Structures) versão 22.0 (IBM Corp., 

2011b). 

No que se prende com as estratégias analíticas qualitativas, os dados recolhidos a 

partir da entrevista semiestruturada aplicada aos diretores de escolas do sistema educativo 

público obrigatório português foram submetidos aos procedimentos da análise de conteúdo 

com vista à criação e estruturação de categorias de análise (Bardin, 1997). Assim, as 

categorias encontradas foram representadas através do número de participantes que 

contribuíram para cada categoria (fontes) e do número de vezes que a categoria foi 

referenciada (referências). Neste âmbito, recorreu-se ao programa de análise de dados 

qualitativos Nvivo versão 10.0 (QSR Internacional, 2017). 

 De seguida, apresenta-se o Quadro 2 que representa de forma sintética a 

identificação dos objetivos e hipóteses a que cada artigo pretende dar resposta e das 

respetivas amostras e instrumentos: 
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Quadro 2 - Quadro sinótico de objetivos, hipóteses, amostras e instrumentos 

 

Artigos Objetivos Hipóteses/ 

Questões de 

investigação 

Amostras Instrumentos 

Artigo I  

Neves, L., Jordão, 

F., Coimbra, J., & 

Vieira, D. (2016). 

Estudo de 

adaptação e 

validação de uma 

escala de perceção 

de liderança ética 

para líderes 

portugueses. 

Revista Análise 

Psicológica, 

XXXIV (2), 165-

176. doi 

10.14417/ap.1028 

 

Realizar a adaptação, 

validação e 

exploração das 

propriedades 

psicométricas da 

Escala de Liderança 

Ética, realizada por 

De Hoogh e Den 

Hartog (2008). 

 

 A amostra é constituída 

por 316 trabalhadores-

estudantes de diversas 

faculdades (Faculdades 

da Universidade do 

Porto: Faculdade de 

Engenharia, Faculdade 

de Psicologia, Faculdade 

de Economia e 

Faculdade de Direito, 

bem como para 

trabalhadores-estudantes 

com funções de liderança 

da Universidade dos 

Açores, Universidade 

Nova de Lisboa e 

Instituto Politécnico de 

Leiria). Do total obtido, 

52 % pertenciam ao sexo 

masculino, 46% ao sexo 

feminino, com 7 

participantes a não 

reportarem o seu género, 

i.e., 2% da amostra. 

Escala de Liderança 

Ética, realizada por 

De Hoogh e Den 

Hartog (2008). 
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Artigo II  

Neves, L., & Coimbra, 

J.L., (2008a). A 

liderança em contexto 

educativo: validação 

da escala ética, 

transformacional e 

moral Psychologica, 

Vol.61 Nº.2, pág. 31-

46 

doi: 

https://doi.org/10.1419

5/1647-8606_61-2_2. 

 

Realizar a validação 

psicométrica de 3 

questionários que 

avaliam a Liderança 

ética, moral e 

transformacional. 

Verificar a validade 

de constructo e 

fiabilidade do 

mesmo, através de 

análise estatística 

focada na validade do 

constructo e 

fiabilidade dos itens 

por meio de análise 

fatorial exploratória e 

confirmatória para 

testar a validade 

fatorial da medida. 

 A amostra é constituída 

por 204 professores de 

30 agrupamentos de 

escola distintos; destes 

participantes 156 

(76.5%) são do sexo 

feminino e os restantes 

do sexo masculino. 

Relativamente à idade, 

26 (12.7%) participantes 

apresentam idades até 

aos 40 anos, 87 (42.6%) 

estão entre os 40 e 50 

anos e 91 (44.6%) estão 

entre os 50 e 60 anos. No 

que diz respeito aos anos 

de experiência, a 

maioria, 98 (48.0%), tem 

mais de 25 anos de 

experiência profissional. 

Questionário 

sociodemográfico, 

o Questionário de 

Liderança Ética 

(Neves, Jordão, 

Cunha, Vieira & 

Coimbra, 2016; 

QLE), o 

Questionário de 

Liderança 

Transformacional 

(Avolio & Bass, 

2004; Bass & 

Avolio, 2003; 

QLT) e o 

Questionário de 

Liderança Moral 

(Mamede, Ribeiro 

& Gomes, 2010; 

QLM). 

Artigo III  

Neves, L. & 

Coimbra, 

J.L.(2018b). 

Validation Study in 

the Educational 

Context of the 

Portuguese Version 

of the 

Multidimensional 

Work Motivation 

Scale. Paideia 

(Ribeirão Preto) 28. 

doi: 0.1590/1982-

4327e2803 

 

Realizar a 

adaptação e 

validação da Escala 

Multidimensional 

de Motivação no 

Trabalho (MWMS) 

em 30 

agrupamentos de 

escolas do Norte e 

Centro do país.  

 A amostra é constituída 

por 468 professores de 

30 agrupamentos de 

escola distintos; destes 

participantes 374 

(79.9%) são do sexo 

feminino e os restantes 

do sexo masculino. 

Relativamente à idade, 

62 (13.2%) participantes 

apresentam idades até 

aos 40 anos, 214 (45.7%) 

estão entre os 40 e 50 

anos e 192 (41.0%) estão 

entre os 50 e 60 anos. No 

que diz respeito aos anos 

de experiência, a 

maioria, 204 (43.6%) 

tem mais de 25 anos de 

Escala 

Multidimensional  

de Motivação 

 no Trabalho 

(MWMS). (Gagné 

et al, 2015). 
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experiência profissional. 

Relativamente às 

habilitações académicas, 

a maioria dos 

participantes, 411 

(87.8%), são licenciados 

Artigo IV 

Neves, L., & 

Coimbra (2017a). A 

liderança dos 

diretores no 

contexto educativo 

português: A ética e 

a moral, quais as 

competências e 

tendências?. 

Psychologica, 

Vol.60 Nº.2,. 

Vol.60 Nº.2,  pág. 

117-140. doi: 

https://doi.org/10.1

4195/1647-

8606_60_2_7. 

. 

Conhecer quais as 

perceções e práticas 

de liderança adotadas 

pelos diretores 

educativos de 30 

agrupamentos de 

escolas do Norte e 

Centro do País 

(Liderança 

transformacional, 

ética ou moral) 

Questões de 

investigação: 

1) qual o tipo de 

liderança 

exercido pelos 

diretores 

(transformacion

al, ético ou 

moral); 

2) quais as 

competências 

percecionadas 

como 

necessárias para 

a liderança; 3) 

quais as 

estratégias de 

promoção da 

motivação 

utilizadas no 

âmbito das suas 

práticas de 

liderança; 4) 

qual a visão que 

os diretores 

apresentam da 

escola; 5) qual a 

posição dos 

diretores em 

relação aos 

agrupamentos 

escolares; e 6) 

qual a posição 

A amostra contempla 30 

diretores de 

agrupamentos escolares. 

A maioria destes 

participantes é do sexo 

masculino, 24 (80.0%), e 

com idades entre os 50 e 

60 anos, 15 (50.0%). A 

nível de experiência 

profissional na função de 

diretor ou na direção de 

escola, verifica-se que 5 

(16.7%) dos participantes 

têm até 15 anos de anos 

de experiência, 6 

(20.0%) entre 15 e 20 

anos, 10 (33.3%) entre 

20 e 25 anos e 9 (30.0%) 

mais de 25 anos de 

experiência. 

Relativamente à 

formação académica, 

observa-se que 1 (3.3%) 

participante tem 

doutoramento, 15 

(50.0%) têm mestrado e 

14 (46.7%) têm 

licenciatura. 

Questionário 

sociodemográfico, 

o Questionário de 

Liderança Ética 

(Neves, Jordão, 

Cunha, Vieira & 

Coimbra, 2016; 

QLE), o 

Questionário de 

Liderança 

Transformacional 

(Avolio & Bass, 

2004; Bass & 

Avolio, 2003; QLT) 

e o Questionário de 

Liderança Moral 

(Mamede, Ribeiro 

& Gomes, 2010; 

QLM). Entrevista- 

guião composto por 

duas partes. 1ª 

parte: questões 

sociodemográficas 

complementares:for

mação académica, 

formação 

complementar, 

experiência na 

função de diretor e 

percurso 

profissional 

realizado até ao 

momento; e a 2ª 
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dos diretores 

face aos 

rankings 

nacionais. 

parte, com guião de 

entrevista semi-

diretiva. 

Artigo V  

Neves, L. & 

Coimbra, J.L. 

(2017b). Relação da 

liderança do diretor 

com o 

comprometimento e 

a motivação dos 

professores no 

contexto educativo 

português. Revista 

E-Psi, 7(1), 1-24.   

 

Verificar, em 

contexto educativo, a 

relação que se 

estabelece entre a 

liderança ética, o 

comprometimento 

organizacional e a 

motivação dos 

professores. 

 

Hipóteses de 

investigação: 

1- A perceção 

da liderança 

ética está 

correlacionada 

positivamente 

com o 

comprometimen

to 

organizacional e 

com a 

motivação 

intrínseca; 

2- A perceção 

da liderança 

despótica está 

correlacionada 

negativamente 

com o 

comprometimen

to 

organizacional e 

com a 

motivação 

intrínseca;         

3- A perceção 

da liderança 

ética é um 

preditor da 

motivação 

intrínseca 

mediada pelo 

comprometimen

to 

A amostra deste estudo é 

constituída por 204 

professores de 30 

agrupamentos de escolas 

distintos do Norte, 

distrito do Porto, e 

Centro do País, distrito 

de Aveiro. Destes 

participantes, 156 

(76.5%) são do sexo 

feminino e os restantes 

48 (23.5%) do sexo 

masculino. 

Relativamente à idade, 

26 (12.7%) participantes 

encontram-se na faixa 

etária entre os 20 e 40 

anos, 87 (42.6%) estão 

entre os 40 e 50 anos e 

91 (44.6%) estão entre os 

50 e 60 anos. No que diz 

respeito aos anos de 

experiência, 18 (8.8%) 

participantes têm até 15 

anos de experiência, 43 

(21.1%) participantes 

têm entre 15 e 20 anos de 

experiência, 45 (22.1%) 

apresentam entre 20 e 25 

anos de experiência e 98 

(48.0%) tem mais de 25 

anos de experiência 

profissional. 

O protocolo de 

avaliação foi 

composto pelo 

questionário 

sociodemográfico, 

o Questionário de 

Liderança Ética 

(Hoogh & Den 

Hartog, 2008; 

versão portuguesa 

de Neves, Jordão, 

Cunha, Vieira, & 

Coimbra, 2016; 

QLE), a Escala 

Multidimensional 

de Motivação no 

Trabalho (Gagné et 

al., 2015; versão 

portuguesa de 

Neves & Coimbra, 

in press; MWMS) e 

a Escala de 

Avaliação do 

Comprometimento 

Organizacional 

(Meyer, Allen, & 

Smith, 1991, 1993; 

versão portuguesa 

de Nascimento, 

Lopes, & Salgueiro, 

2008). 
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organizacional;  

4- A perceção 

da liderança 

despótica é um 

preditor do 

comprometimen

to 

organizacional 

mediada pela 

motivação 

extrínseca. 
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4.1. Apresentação de tese em formato de artigos 

Ao longo dos capítulos anteriores e respetivas seções procurou-se delimitar o 

enquadramento dos pilares quer conceptuais quer empíricos que serviram de base à 

construção do presente trabalho de investigação. Neste seguimento, o presente capítulo 

centra-se na apresentação do conjunto de resultados obtidos. Face à natureza de construção 

e apresentação da presente dissertação, em formato de artigos, os resultados são 

apresentados sequencialmente através de cinco artigos. 

Primeiramente, considerando o foco na liderança ética, deparou-se com a 

necessidade de elaborar ou adaptar um instrumento para o contexto português que medisse 

este constructo. Esta necessidade deu origem ao primeiro artigo intitulado “Estudo de 

adaptação e validação de uma escala de perceção de liderança ética para líderes 

portugueses”. Uma vez realizada esta adaptação, procedeu-se à verificação do 

comportamento desta escala em contexto escolar. Neste âmbito, verificou-se o 

comportamento desta escala, no que respeita às características psicométricas, 

comparativamente a outros instrumentos de medida, mais concretamente face aos 

questionários de liderança transformacional e moral. Este estudo intitulado “A liderança 

em contexto educativo: validação da escala ética, transformacional e moral” permitiu 

verificar que a escala de liderança ética foi a que demonstrou resultados mais robustos para 

esta população. 

Seguidamente, procedeu-se à revisão da literatura focada em instrumentos de 

avaliação da motivação no trabalho. Esta pesquisa mostrou a ausência deste tipo de 

instrumentos no contexto português, e, mais concretamente, no contexto educativo. Esta 

constatação criou a necessidade do terceiro artigo, “A Escala Multidimensional de 

Motivação no trabalho, versão portuguesa: estudo de validação em contexto educativo”, 

que consistiu na adaptação e validação de um instrumento de medida que permita avaliar a 

motivação no trabalho. O instrumento selecionado e que foi alvo de procedimentos de 

adaptação e validação mostrou resultados robustos e bons índices de ajustamento na 

amostra em estudo. 

Uma vez que já se possuíam os instrumentos validados para a população em estudo, 

realizou-se a sua aplicação a diretores e professores.  

Através das respostas obtidas a partir dos diretores de escolas, pretendeu-se 

conhecer o seu perfil de liderança em contexto educativo. Para além da aplicação das 
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escalas de liderança transformacional, ética e moral nas suas versões em autorrelato, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas que permitiram complementar a descrição do perfil 

de liderança dos diretores e das suas competências. Desta forma, foi possível alcançar os 

objetivos desenhados relativamente aos diretores, o que deu origem ao quarto artigo: “A 

liderança dos diretores no contexto educativo português: a ética e a moral, quais as 

competências e tendências?”. Em termos gerais, este trabalho permitiu aprofundar o 

conhecimento acerca das perceções detidas pelos diretores escolares acerca da sua 

liderança, de quais as competências que consideram fundamentais para o exercício da 

mesma e quais as práticas a que recorrem de forma a potenciar a motivação dos seus 

liderados (i.e., professores). 

Por último, no seguimento do processo de investigação desenvolvido, procedeu-se 

à análise das perceções construídas e detidas pelos professores acerca da liderança exercida 

pelo seu diretor de escola, bem como dos efeitos que esta liderança tem sobre o seu 

comprometimento organizacional e a sua motivação no trabalho. Este estudo deu origem 

ao quinto artigo: “Relação da liderança dos diretores com o comprometimento e a 

motivação dos professores no contexto educativo português”.  

De forma sucinta, constatou-se que a perceção da liderança ética está correlacionada 

positivamente com o comprometimento afetivo e com a motivação intrínseca. Os 

resultados apresentados demonstram que a liderança despótica está relacionada 

negativamente com o comprometimento organizacional e com a motivação intrínseca, mas, 

positivamente com a regulação extrínseca.  

Apesar da força da relação ser significativa entre a liderança despótica e a regulação 

extrínseca, a liderança despótica está negativamente correlacionada com o 

comprometimento organizacional. Finalmente, conclui-se que liderança ética é um preditor 

significativo do comprometimento, que o comprometimento é um preditor significativo da 

motivação intrínseca e que a liderança ética é um preditor significativo da motivação 

intrínseca. Estes resultados suportaram, assim, a hipótese de mediação pelo 

comprometimento, o efeito de liderança ética no comprometimento é baixo e torna-se mais 

elevado esse efeito da liderança ética, quando a motivação intrínseca e a liderança ética são 

integrados. 
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4.2. Apresentação dos artigos 

Ao abrigo do Artigo 8º do Decreto Lei nº 388/70, declaro que formam parte integral 

ou parcial da presente dissertação os seguintes trabalhos, aceites para publicação ou 

publicados. Estes trabalhos constituem os resultados da presente investigação, seguindo 

uma ordem lógica da sua apresentação. Estes trabalhos são os seguintes:  

 

Artigo I (publicado) 

Neves, L. Jordão, F.; Cunha, Vieira, D., & Coimbra, J. L (2016). Estudo de adaptação e 

validação de uma escala de perceção de liderança ética para líderes portugueses. Revista 

Análise Psicológica, XXXIV (2), 165-176. doi 10.14417/ap.1028. 

 

Artigo II (publicado) 

Neves, L., F., & Coimbra, J., (2018a). A liderança em contexto educativo: validação da 

escala ética, transformacional e moral. Psychologica, Vol.61 Nº.2, pág. 31-46. doi: 

https://doi.org/10.14195/1647-8606_61-2_2.  

 

Artigo III (publicado) 

Neves, L., & Coimbra, J.L. (2018b). Validation Study in the Educational Context of the 

Portuguese Version of the Multidimensional Work Motivation Scale. Paideia (Ribeirão 

Preto) 28. doi: 0.1590/1982-4327e2803. 

 

Artigo IV (publicado) 

Neves, L., & Coimbra, J.L. (2017a). A liderança dos diretores no contexto educativo 

português: A ética e a moral, quais as competências e tendências?. Psychologica, Vol.60 

Nº.2,. Vol.60 Nº.2,  pág. 117-140 doi: https://doi.org/10.14195/1647-8606_60_2_7. 

 

Artigo V (publicado) 

Neves, L., & Coimbra, J.L. (2017b). Relação da liderança do diretor com o 

comprometimento e a motivação dos professores no contexto educativo português. Revista 

E-Psi, Revista Eletrónica de Psicologia, Educação e Saúde. volume1-artigo1. 
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4.2.1. Artigo I - Estudo de adaptação e validação de uma escala de perceção de 

liderança ética para líderes portugueses 

 

Study of adaptation and validation of a scale of perception of ethical leadership for 

Portuguese leaders 

Etude de l'adaptation et la validation de l'échelle de la perception du leadership éthique 

pour les dirigeants portugais 

Título abreviado: Ethical Leadership Scale 

Lurdes Neves2 (1), Filomena Jordão3 (1), Miguel Pina e Cunha (2)4, Diana Aguiar Vieira 

(3)5 e Joaquim Luís Coimbra6 (1) 

(1) Universidade do Porto, (2) Universidade Nova de Lisboa, (3) Instituto Politécnico 

do Porto 

 

Nota de Autor 

Lurdes Neves, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade 

do Porto; Filomena Jordão, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 

Universidade do Porto; Joaquim Luís Coimbra, Universidade do Porto; Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade do Porto; Miguel Pina e Cunha, 

Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa; Diana Aguiar Vieira, Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração do Porto, Instituto Politécnico do Porto. 

                                                 
2 Estudante de Doutoramento na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto. Os seus principais interesses estão relacionados com a Liderança e Mudança Organizacional. 
3 Professora Auxiliar na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Os 

seus principais interesses em investigação estão relacionados com o stress ocupacional e metodologias de 

pesquisa. 
4
 Professor Catedrático na Escola de Economia e Gestão da Universidade Nova de Lisboa. Os seus principais 

interesses de investigação incluem a adaptação e mudança organizacional. 
5  Pro-presidente para a Empregabilidade & Alumni - Instituto Politécnico do Porto (IPP), Vice-Presidente - 

ISCAP/IPP, Gabinete de Coaching, Desenvolvimento Pessoal & Profissional - ISCAP/IPP 
6 Professor Associado da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 
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A correspondência relativa a este artigo deve ser endereçada a Lurdes Neves, 

Centro de Psicologia, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Rua Alfredo 

Allen, 4200-135 Porto, Portugal, E-mail: pdpsi11006@fpce.up.pt. 

 

Resumo 

O estudo da liderança ética em contexto organizacional baseia-se no pressuposto de 

que o líder poderá evidenciar uma conduta normativamente adequada através de ações 

pessoais e das relações interpessoais, assim como a promoção de tal conduta para os seus 

liderados através da comunicação bidirecional e tomada de decisão promotora do 

envolvimento dos liderados. 

O estudo aqui apresentado teve como objetivo adaptar e validar uma escala de 

liderança ética de Hanges e Dickson (2004) para líderes portugueses baseada na adaptação 

e validação da escala realizada por De Hoogh e Den Hartog (2008), com uma amostra de 

316 trabalhadores-estudantes. 

A validade de constructo e consistência interna da nova medida foram analisadas e 

foram apresentadas qualidades psicométricas adequadas. A análise fatorial exploratória 

resultou em dois fatores: Liderança Ética e Liderança Despótica. Importa, futuramente, 

realizar uma análise da estabilidade das escalas com outra amostra para se verificar a 

consistência dos valores obtidos. 

 

Palavras-Chave: Liderança ética, Escala de liderança ética, líderes portugueses. 

 

Abstract 

 

The study of ethical leadership in organizations is based on the assumption that the 

leader can show a normatively appropriate conduct through personal actions and 

interpersonal relations, as well as the promotion of such conduct for their team through 

two-way communication and decision- promoting the involvement of decision led. 

The study presented here aimed to adapt the ethical leadership Hanges and Dickson (2004) 

scale to Portuguese leaders, in a sample of 316 working-students, based on the adaptation 

and validation of the scale held by De Hoogh and Den Hartog (2008). 

The structural validity, and  internal consistency of the new measure were analyzed and 

also showed adequate psychometric qualities. Exploratory factor analysis resulted in two 
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factors: Leadership Ethics and Leadership despotic. Matter in future conduct an analysis of 

the stability of the scales with another sample to check the consistency of the values 

obtained. 

Keywords: Ethical Leadership, Ethical Leadership Scale, Portuguese leaders. 

 

INTRODUÇÃO 

A liderança ética poderá ser considerada por parte do líder como a procura de uma 

conduta de ações pessoais e de relações interpessoais adequada às normas morais inerentes 

à decisão organizacional. Trata-se de um conceito particularmente importante dado o 

impacto que pode ter sobre a conduta dos liderados e sobre o desempenho organizacional 

(cf. com Trevino, Brown & Hartman, 2003). Integrada no conceito de liderança, a 

liderança ética constitui, de acordo com Brown e Treviño (2006), um tema ainda pouco 

explorado no campo das organizações e gestão.  

Como resultado das inúmeras mudanças organizacionais que se vivem atualmente, 

bem como o aumento significativo dos fluxos de comércio internacional, facilitados por 

tecnologias inovadoras de processamento de informação e de comunicação, a dimensão 

ética da atividade organizacional tornou-se numa das principais preocupações de gestores, 

políticos, pesquisadores e da sociedade em geral (Robertson, Crittenden, Brady & 

Hoffman, 2002) dado o impacto que os líderes podem ter na conduta da organização, dos 

seus membros e no desempenho organizacional (cf. com Trevino, Brown, & Hartman, 

2003). 

Por conseguinte, as consequências da conduta das organizações e dos seus 

representantes nas relações interpessoais com os seus colaboradores são determinantes para 

a sua saúde e bem-estar psicossocial (Brown, Treviño & Harrison, 2005; Clegg, Carter, 

Kornberger, Messner & Laske, 2007; Clegg, Kornberger & Rhodes, 2007). 

A ética, enquanto subdisciplina filosófica, estuda os códigos de valores que 

determinam o comportamento e influenciam a tomada de decisões num determinado 

contexto, constituindo uma reflexão filosófica sobre a moral desses mesmos 

comportamentos. Estes códigos têm por base um conjunto tendencialmente consensual de 

princípios morais, que determinam o que deve ou não deve ser feito em função do que é 

considerado certo ou errado por determinada comunidade. No ambiente organizacional, em 

concreto, a ética estuda os códigos morais que orientam as decisões empresariais, na 

medida em que estas afetem as pessoas e a comunidade envolvente, partindo de um 
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conjunto socialmente aceite de direitos e de obrigações individuais e coletivos. As 

empresas consideradas éticas são geralmente aquelas cuja conduta é socialmente 

valorizada e cujas políticas se reconhecem sintonizadas com a moral vigente, subordinando 

as suas atividades e estratégias a uma reflexão ética prévia e agindo posteriormente de 

forma socialmente responsável (Brown, Treviño & Harrison, 2005; Clegg, Carter, 

Kornberger, Messner & Laske, 2007; Clegg, Kornberger & Rhodes, 2007). A 

responsabilidade social corporativa implica assim que as organizações assumam a 

responsabilidade de encontrar uma abordagem reparadora para problemas sociais básicos 

causados pelo seu impacto, sendo socialmente responsável na adoção, desenvolvimento e 

difusão dos valores éticos na organização (Drucker, 1999). 

A adoção de uma conduta baseada em princípios morais que respeitem o ambiente 

e os valores da comunidade envolvente é uma exigência incontornável das sociedades 

contemporâneas e que os responsáveis organizacionais não podem ignorar ao nível das 

consequências sociais dos trabalhadores e na sua conduta. Por outro lado, à medida que as 

interações entre gestores de diferentes países são mais frequentes, a capacidade de 

compreender as diferenças de comportamento e as suas motivações morais é cada mais 

necessária para garantir o êxito das mesmas (Priem & Shaffer, 2001).  

Por não exigirem um conhecimento técnico nem se regerem por leis de oferta e de 

procura, as decisões que envolvem um julgamento moral são as únicas que, em ambiente 

empresarial, estão sempre sujeitas a uma avaliação externa que pode condenar 

definitivamente ou amplificar significativamente o sucesso de qualquer iniciativa de um 

líder. O desempenho social da organização será, em última análise, a face visível do 

comportamento ético dos seus dirigentes, refletindo a boa ou a má prática empresarial que 

se refletirá, por seu lado, nos resultados financeiros e na própria sustentabilidade da 

atividade da organização (Ruf, et al, 2001). Compreender os mecanismos que influenciam 

e explicam os comportamentos éticos é, portanto, um requisito indispensável às práticas 

empresariais.  

A pesquisa sobre liderança ética tem considerado o modo como os líderes se devem 

comportar, contrariamente ao modo como se comportam na prática (Brown, Treviño & 

Harrison, 2005; Clegg, Carter, Kornberger, Messner & Laske, 2007; Clegg, Kornberger & 

Rhodes, 2007). Por outro lado, a análise da ética na liderança também se tem concentrado 

nas características de líderes éticos e antiéticos, enfatizando as disposições pessoais dos 

líderes éticos e os fatores contextuais, nomeadamente a cultura organizacional, que 
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promovem comportamentos éticos ou antiéticos. O resultado dessas orientações é uma 

visão dual de liderança ética: 1. uma perspetiva positiva, centrada em líderes e 

organizações éticas, logo abertamente normativa (ou seja, focada no que os líderes devem 

fazer), e 2. uma análise pessimista que considera os casos em que a ética é ignorada pelos 

líderes empresariais e pelos seus liderados, com base em casos de mau comportamento 

organizacional (Ackroyd & Thompson, 1999). Ambas as abordagens são baseadas na 

análise retrospetiva e principalmente em estudos de casos, essencialmente com impacto 

público.  

Com base na sua definição e em investigações anteriores (e.g., Trevino et al., 

2003), Brown et al (2005) descrevem os líderes éticos como honestos, confiáveis, justos e 

solidários, capazes de fazerem escolhas justas e de estruturarem justamente os ambientes 

de trabalho. Em contraste com estes componentes do comportamento ético do líder, 

Aronson (2001) descreve a liderança despótica como sendo baseada na dominação pessoal 

e no comportamento autoritário centrado no próprio interesse do líder e na exploração dos 

outros 

Por conseguinte, o objetivo principal desta investigação centra-se na adaptação, 

validação e exploração das propriedades psicométricas da Escala de Liderança Ética 

realizada por De Hoogh e Den Hartog (2008).  

Procurar-se-á, deste modo, salvaguardando os requisitos científicos do processo de 

tradução, verificar a consistência interna e explorar a estrutura fatorial do instrumento 

tendo como principal objetivo a sua validação numa amostra portuguesa (vd. Almeida & 

Freire, 2007). 

De acordo com a investigação realizada por De Hoogh e Den Hartog (2008), que 

consideramos no presente estudo, o constructo de liderança ética pode ser medido através 

de quatro subescalas, que integram 31 itens, que as autoras, por sua vez, adaptaram do 

Questionário Multicultural do Comportamento de Liderança7(Hanges & Dickson, 2004): 

moralidade e justiça, partilha de poder, esclarecimento do papel e liderança despótica. A 

sua abordagem multidimensional assume ainda uma relevância particular, dada a 

abrangência dos fatores envolvidos, que assentam na conceção antagónica das noções de 

Liderança Ética e Despótica. Para os autores, no questionário, embora exista um contínuo 

na liderança ética e na despótica, eles são tratados como constructos independentes, 

                                                 
7 Multi-cultural Leader Behaviour Questionnaire (MCLQ) 
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correlacionados negativamente e medidos pelas dimensões referidas: moralidade e justiça, 

partilha de poder, esclarecimento do papel e liderança despótica (De Hoogh & Den Hartog, 

2008).  

 

MÉTODO 

O processo para a adaptação, validação e estudo psicométrico seguiu os critérios 

definidos por Brislin (1986, ver também Almeida & Freire, 2007) apresentados 

seguidamente. 

 

Participantes 

A amostra do presente estudo consiste em 316 trabalhadores-estudantes que 

forneceram respostas integrais à totalidade dos itens dos questionários enviados, sendo que 

do total obtido 52 % pertenciam ao sexo masculino, 46% ao sexo feminino, com 7 

participantes a não reportarem o seu sexo, i.e., 2% da amostra. No que respeita à idade, 

43.4% dos participantes tinham entre 20 e 30 anos, 34.8% entre 30 e 40, anos, 15.2% entre 

40 e 50 anos, 6.3% entre 50 e os 60 anos e 0.3% apresentavam uma idade superior aos 60 

anos de idade. No que respeita às habilitações académicas, 0.9% da amostra tinha o 9º de 

escolaridade, 12.7% o 12º ano, 51.3% uma licenciatura, 32.3% um mestrado e 2.8% tinha 

doutoramento. Ao nível das funções exercidas e de acordo com a Classificação Nacional 

das Profissões8 podemos referir que os participantes se integravam no Grupo 1 - Quadros 

Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas, 

Grupo 2 - Especialistas de Profissões Intelectuais e Científicas, Grupo 3 - Técnicos e 

Profissionais de Nível Intermédio e Grupo 4 - Pessoal Administrativo e Similares. 

Dados de 316 participantes foram considerados elegíveis para análise 

(ausência de dados omissos), definindo um rácio sujeitos - item 13.7 favorável ao uso da 

análise em componentes principais (ver Ho, 2006; Comfrey & Lee, 1992; Stevens, 2009). 

Cinco possíveis outliers (identificados na análise descritiva) foram mantidos na análise por 

não enviesarem os seus resultados. 

A recolha de dados com recurso à escala de Liderança Ética foi realizada entre 

                                                 
8 A Classificação Nacional das Profissões é o conjunto de todas as profissões existentes em Portugal e da sua 

respetiva descrição funcional, apresentando-se agregadas por grupos profissionais (in 

http://cdp.portodigital.pt/profissoes/classificacao-nacional-das-profissoes-cnp) 
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janeiro e maio de 2013, por via da ferramenta Google Docs e através de envio de um 

mensagem de convite na qual se solicitou o preenchimento das subescalas on line- cf. 

anexo B) para cerca de 9000 trabalhadores estudantes com funções de liderança de 

diversas faculdades (Universidade do Porto: Faculdade de Engenharia, Faculdade de 

Psicologia, Faculdade de Economia e Faculdade de Direito, Universidade dos Açores, 

Universidade Nova de Lisboa e Instituto Politécnico de Leiria). Adicionalmente, foi 

realizado um contacto com os professores desses mesmos trabalhadores-estudantes em 

cada uma das instituições de ensino respetivas, onde se divulgou o referido link, e foi-lhes 

solicitado que procedessem ao reencaminhamento do mesmo para os seus colegas 

professores nas mesmas condições. Deste modo, a amostra foi recolhida numa população 

de trabalhadores-estudantes tendo em conta os objetivos de validação do estudo e a maior 

facilidade na recolha de dados no meio académico comparativamente com o meio 

empresarial.  

 

Procedimento 

Procedemos à tradução dos instrumentos para Português e de seguida a retradução 

das versões portuguesas para Inglês, tendo sido realizada, num terceiro momento, uma 

comparação das versões originais das subescalas com as versões traduzidas para Inglês, 

salvaguardando o método “tradução-retradução” (Hill & Hill, 2005) e as indicações de 

Brislin (1986). Esta fase foi dada como concluída quando a versão portuguesa do 

instrumento reuniu o consenso dos investigadores, no que toca à equivalência lexical, 

variação linguística e específica do contexto organizacional e adequação ao contexto 

cultural português. Optou-se por preservar a estrutura gramatical dos itens traduzidos em 

relação aos itens originais, sendo que o acordo alcançado se situou nos 80%, considerado 

adequado na literatura (Almeida & Freire, 2007). 

Numa segunda fase, no sentido de adaptar os itens das subescalas à população do 

nosso estudo a versão portuguesa do instrumento foi enviada para cinco investigadores 

externos (três psicólogos que apresentavam experiência em contexto empresarial e dois 

que apresentavam experiência no ensino superior) para a realização da reflexão falada a 

que atestaram a adequação global de todos os itens ao contexto português, para que o 

processo de adaptação do instrumento ao nível da reflexão falada fosse dado como 

concluído. 
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Posteriormente, a versão portuguesa do instrumento foi ainda enviada 

adicionalmente para dois tradutores bilingues que efetuaram a sua retroversão para o 

idioma das versões originais para comparação das versões retrovertidas do instrumento 

com a respetivas versões originais, e verificação da coincidência do significado linguístico 

de todos os itens linguístico.  

 

Instrumento: Escala de perceção da liderança ética 

O instrumento original designa-se por “Questionário Multicultural do 

Comportamento de Liderança”9(Hanges & Dickson, 2004) adaptado de De Hoogh e Den 

Hartog (2008) com 31 itens integra quatro dimensões: moralidade e justiça, clarificação 

do papel/ esclarecimento do papel, partilha de poder e liderança despótica.  

No que concerne à descrição das suas dimensões, a dimensão da moralidade e 

justiça é medida por seis itens que avaliam a “honestidade”, “confiabilidade e altos padrões 

éticos”, bem como o “tratamento mais atencioso e justo de seus subordinados, em nome 

dos líderes”, com os seguintes itens: “Assegura-se de que as suas ações são sempre éticas”, 

“O que diz é o que realmente quer dizer – é sincero(a)”, “Merece confiança. Pode-se 

acreditar e confiar que ele/ela vai cumprir a sua palavra”, “É de confiança para servir os 

interesses dos subordinados e não os seus próprios interesses”, “Não critica os 

subordinados sem uma boa razão”, “Persegue os próprios interesses à custa dos outros”. 

A dimensão da clarificação papel é medida por cinco itens que avaliam a 

transparência dos líderes, o compromisso da abertura à comunicação, bem como a 

clarificação das expectativas e responsabilidades e inclui os seguintes itens: “Explica quem 

é responsável por cada tarefa”, “Explica o que é esperado de cada membro do grupo”, 

“Explica o limite de autoridade de cada membro do grupo”, “Comunica as expectativas de 

desempenho que tem em relação aos membros do grupo”, “Clarifica quais são as 

prioridades”. 

A dimensão de partilha do poder é medida por seis itens que avaliam a capacidade 

de o  líder permitir que os subordinados possam participar na tomada de decisões e inclui 

os seguintes itens:” Permite aos subordinados terem influência nas decisões importantes”, 

“Reconsiderará decisões com base em recomendações dos que a si reportam”, “Delega 

responsabilidades desafiantes aos subordinados”, “Não permite que outros participem na 

                                                 
9 Multi-cultural Leader Behaviour Questionnaire (MCLQ) 



 

Capítulo IV – Resultados da investigação 

 

94 

 

tomada de decisões”, “Consulta os subordinados relativamente à estratégia organizacional” 

e “Permite aos subordinados participar ativamente na definição dos próprios objetivos de 

desempenho”.  

A dimensão liderança despótica é composta por seis itens que refletem o 

comportamento autoritário que serve o interesse do próprio líder e se traduz no seu 

egocentrismo, insensibilidade e exploração de outros. Inclui os seguintes itens: “É 

punitivo(a)”, “Não tem piedade nem compaixão”, “Assume o controlo e não tolera 

desacordo ou interrogações; dá ordens”, “Atua como um(a) tirano(a) ou um(a) déspota”, 

“É imperioso(a)”, “Tende a ser incapaz ou a não querer abrir mão do controlo de projetos 

ou tarefas”, “Espera obediência inquestionável daqueles que a si reportam” e “É 

vingativo(a); procura vingança quando se sente contrariado (a)”. 

Contudo, embora as quatro subescalas constituam as quatro dimensões per se, dada 

a convergência teórica e empírica entre algumas das dimensões apresentadas, podem ser 

agregadas, de acordo com Hoog e Den Hartog (2008), numa estrutura simplificada de um 

único instrumento com dois grandes fatores, conforme referido anteriormente, descritos 

como (1) Liderança Ética (que agrega os itens das dimensões moralidade e justiça, 

partilha de poder, esclarecimento do papel), (2) Liderança Despótica (composto pelos 

itens da respetiva dimensão). 

O instrumento final utilizado “Escala de perceção da liderança ética” foi constituído 

por dois grupos de questões (cf. anexo A). O primeiro grupo pretendeu reunir dados 

socioprofissionais dos participantes: sexo, idade, habilitações, função, categoria 

profissional, setor de atividade, região geográfica. O segundo grupo de questões pretendia 

avaliar a liderança ética (De Hoogh & Den Hartog, 2008, versão traduzida e adaptada) e 

era constituído por 31 itens: 25 referentes à avaliação da liderança ética e 6 relativos à 

compreensão da liderança despótica. Os itens foram avaliados numa escala de tipo Likert 

de 1 a 7 pontos, em que cada ponto correspondia a: 1- Discordo Plenamente; 2- Discordo 

Bastante; 3- Discordo Pouco; 4- Não concordo nem discordo; 5- Concordo Pouco; 6- 

Concordo Bastante; 7- Concordo Plenamente.  

 

RESULTADOS 

Quanto à estratégia de análise de dados propriamente dita, e depois da verificação 

da existência de erros de inserção e da realização do tratamento dos dados omissos 

(Tabachnick & Fidell, 2007) passou-se à verificação da normalidade dos itens sendo que o 
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teste Kolmogorov-Smirnov que mostrou desvios significativos em relação à distribuição 

normal (p < .001) na sua maioria. Contudo, atendendo ao tamanho da amostra (n > 300) e a 

valores de simetria e curtose enquadrados entre -1 e 1, não foram detetados desvios à 

normalidade suscetíveis de afetar os resultados das análises (Tabachnick & Fidell, 2007). 

 

INSERIR TABELA 1  

 

Análise fatorial exploratória  

No que respeita à fatorialidade, os estudos internacionais realizados com esta escala 

têm fornecido evidências empíricas que apontam para uma estrutura bifatorial (De Hoogh 

& Den Hartog, 2008). O conjunto destes aspetos garantiu, assim, as condições necessárias 

para estudar o número de dimensões deste instrumento através da análise fatorial 

exploratória (AFE), partindo da hipótese que a sua estrutura latente se organiza, para a 

escala, em dois fatores (Stevens, 2009).  

Foram verificados os pressupostos relativos ao tamanho da amostra, à inexistência 

de valores extremos (outliers), à presença de normalidade e à existência de relações 

lineares entre os itens. Procedemos à avaliação da fatorialidade das correlações entre os 

itens, assente na análise da matriz de correlações inter-item, na matriz de anti-imagem, 

bem como nos resultados obtidos no teste de esfericidade de Bartlett e da medida de 

adequação da amostra de Kaiser (KMO - Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy).  

Assim, foi considerada, para a avaliação fatorial das escalas, uma análise de 

componentes principais ao conjunto dos itens. Segundo a literatura de referência para este 

instrumento, (e.g., House & Aditya, 1997; De Hoogh & Den Hartog, 2008) consideramos 

que esta escala apresenta dois grandes fatores distintos, ainda que (negativamente) 

correlacionados: Liderança Ética (com 3 subescalas no questionário original utilizado por 

De Hoogh & Den Hartog, 2008) e a Liderança Despótica (com uma subescala).  

Posteriormente, o conjunto dos itens foi submetido a uma análise em componentes 

principais com rotação oblíqua Oblimin e extração de dois componentes. Note-se que a 

decisão pela utilização deste tipo de rotação decorreu das razões teóricas e da evidência 

empírica existente na literatura que suporta a hipótese da existência de dois fatores 

correlacionados entre si, ainda que negativamente (House & Aditya, 1997; De Hoogh & 

Den Hartog, 2008). Para definir o número de componentes, para além do critério de Kaiser 
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e do scree test de Cattell, foram tidos em consideração os argumentos de ordem conceptual 

e os resultados da investigação prévia realizada com este instrumento (De Hoogh & Den 

Hartog, 2008). 

A observação dos scree plots sugeriu a retenção de 3 componentes, em 

concordância com o critério de Kaiser (eigenvalues superiores a 1), não apresentando 

desvios substantivos à hipótese inicial de duas componentes, com uma robusta consistência 

teórica e conceptual.  

Consequentemente, a solução fatorial final incluiu o número inicial de itens (23), 

que explicam 62.3% da variância global, com cada um dos itens a saturar no fator 

correspondente (tabela 1), com exceção dos itens 1 “Persegue os seus próprios interesses à 

custa dos outros” e do item 17 “Não permite que os outros participem na tomada de 

decisão”, os quais, na versão original, pertencem, ainda que com codificação invertida, ao 

fator de Liderança Ética.  

 

Validade de constructo 

Utilizando os 23 itens referentes aos dois fatores previamente considerados com 

base na literatura, verificámos a existência de vários coeficientes de correlação entres os 

itens superiores a .40, estatisticamente significativos. Por outro lado, os valores presentes 

na diagonal da matriz de anti-imagem para os 23 itens oscilaram entre .97 e .89, ao passo 

que os valores externos à diagonal se revelaram reduzidos, sendo -.39 o valor mais alto. A 

consideração destes indicadores, em conjunto com o resultado do teste de esfericidade de 

Bartlett, que se revestiu de significância estatística χ² (253) = 5529.15, p <.001 e do KMO, 

que assumiu um valor de .95, permitiu a prossecução das análises. 

 

Análise da consistência interna 

A fiabilidade do instrumento foi estimada através da análise da sua consistência 

interna, com o cálculo dos respetivos coeficientes alfa de Cronbach de cada fator. 

A análise de consistência interna revelou a presença de valores de alfa de Cronbach 

de .82 para o conjunto dos 23 itens, considerada “Boa” pelos critérios presentes na 

literatura (e.g., Pestana & Gageiro, 2008). Já a análise dos dois fatores considerando os 

itens pertencentes a cada um, revelou valores de .95 para a Liderança Ética e de .89 para a  
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Liderança Despótica. 

INSERIR TABELA 2 

 

DISCUSSÃO 

Conforme descrito anteriormente, a solução fatorial final para o instrumento incluiu 

o número inicial de itens (23) em dois fatores cada, à semelhança do perfil obtido por De 

Hoogh e Den Hartog (2008). As quatro dimensões relacionadas com a liderança ética 

(moralidade e justiça; esclarecimento do papel; partilha de poder) e liderança despótica 

explicam 62.3% da variância global dos 23 itens que a compõem, numa solução 

simplificada, bidimensional, integrando os atores Liderança Ética e Liderança Despótica. 

Deste modo, cada um dos itens saturou no fator correspondente (tabela 1), com exceção 

dos itens 1 e 17 “, os quais, na versão original, pertencem, ainda que com codificação 

invertida, à dimensão de Liderança Ética. Para além da validade de constructo dos 

instrumentos obtida por via dos resultados das análises fatoriais exploratórias, constatou-se 

que os valores de consistência interna, medida pelo coeficiente alfa de Cronbach, foi de .82 

para o conjunto dos 23 itens. A análise dos dois fatores considerando os itens pertencentes 

a cada uma, revelou valores de .95 para a Liderança Ética e de .89 para a Liderança 

Despótica, que são próximos dos valores apresentados pelos autores originais. 

Embora a versão completa do MCLQ tenha sido alvo de aplicação em vários 

contextos (e.g., House & Aditya,1997; Hanges & Dickson (2004), o trabalho de De Hoogh 

e Den Hartog (2008) é, até à data, do nosso conhecimento da literatura, o único que faz um 

uso semelhante do presente instrumento e com a mesma estrutura fatorial apresentada, 

sendo de .81, .88 e .78, para moralidade e justiça, clarificação papel, partilha do poder 

(que integra a liderança ética) e de .82 para a liderança despótica.  

No âmbito do presente trabalho, foi preservada ainda a validade de constructo do 

instrumento face ao previamente obtido num contexto internacional, bem como aos 

elevados valores de consistência interna observados para os dois fatores obtidos,  

Todavia, o presente estudo não está isento de limitações.  

Em primeiro lugar, o facto de as subescalas terem sido originalmente pensadas para 

uma população de trabalhadores, por forma a avaliar a perceção destes relativamente à 

liderança das respetivas chefias, pode levantar dúvidas relativas à sua aplicação numa 

amostra de trabalhadores-estudantes, pelo que a aplicação da mesma apenas a 

trabalhadores poderá conferir resultados diferentes. A aplicação numa amostra de 
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trabalhadores-estudantes, poder-se-á considerar como uma amostra mais suscetível a uma 

eventual desejabilidade social nos resultados obtidos. A acumulação das funções como 

trabalhador e estudante estará mais dependente da aprovação pela liderança o que poderá 

ter contribuído para um viés positivo dos resultados obtidos e influenciar positivamente a 

perceção do tema e a necessidade de transmissão de uma avaliação socialmente aceite da 

liderança.  Contudo, foi garantido o total anonimato, de forma a salvaguardar quaisquer 

apreciações individuais por parte dos investigadores ou elementos ligados ao processo, não 

sendo, contudo, passível o controlo de outros mecanismos mentais inerentes ao tema 

pudessem estar em desacordo com o que é socialmente esperado em termos de 

comportamento adequado face à liderança. O facto de, estatisticamente, as respostas aos 

itens apresentarem valores de simetria e curtose enquadrados entre -1 e 1, sem desvios 

grosseiros da normalidade nos gráficos de probabilidade, permite-nos assim considerar a 

inexistência de enviesamentos significativos nas respostas no presente estudo. 

Por outro lado, dado o cariz sensível do tema bem como o facto de toda a amostra 

ser composta de participantes voluntários, sem obrigatoriedade na resposta, é expectável 

que a participação seja inferior ao número de instrumentos enviados. Mais ainda, 

considerando o tamanho da amostra (n > 300), ainda que não probabilística, bem como a 

diversidade de respondentes, podemos apenas considerar que o número de participantes dá 

sustentação à realização da análise e obtenção de resultados com significância estatística.  

Em conclusão, será necessário dar continuidade à investigação, e futura aplicação 

deste questionário em diferentes contextos, por forma a replicar e robustecer os resultados 

obtidos, possibilitando, de igual modo, o seu uso na avaliação quantitativa de aspetos 

fundamentais relacionados com a boa prática de gestão e liderança organizacional, bem 

como da responsabilidade social corporativa das organizações (Drucker, 1999) e dos seus 

representantes, no seguimento do trabalho desenvolvido por De Hoogh e Den Hartog ( 

2008).  
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TABELAS 

 

Tabela 1: Médias e desvios-padrões para as quatro subescalas que compõem o instrumento 

adaptado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Saturações (S) e comunalidades (h²) obtidas para os itens da versão portuguesa dos 

dois principais fatores resultantes do MCLQ, Liderança Ética e Liderança Despótica, através da 

análise em componentes principais, com rotação oblíqua Oblimin (n = 316) 

 

Item 
S 

h2 
C1 C2 

4. Explica o que é esperado de cada membro do grupo; .934 .078 .816 

2. Explica quem é responsável pelo quê; .880 .085 .729 

7. Comunica as expectativas de desempenho que tem em relação aos membros do 

grupo; 
.872 .098 .698 

9. Clarifica as prioridades; .862 .021 .729 

6. Explica o limite de autoridade de cada membro do grupo; .825 .202 .580 

3.O que diz é o que realmente quer dizer – é sincero(a); .796 -.072 .687 

Dimensões 

 

Média DP 

Moralidade e Justiça 4.66 1.92 

Esclarecimento do Papel 5.03 1.66 

Partilha de Poder 4.48 1.85 

Liderança Despótica 2.8 1.77 
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5. Merece confiança. Pode-se acreditar e confiar que ele/ela vai cumprir a sua 

palavra; 
.791 -.137 .736 

1. Assegura-se que as ações dele/dela são sempre éticas; .787 -.041 .649 

15. Delega responsabilidades desafiantes aos subordinados; .762 -.041 .609 

21. Permite aos subordinados participar ativamente na definição dos seus próprios 

objetivos de desempenho; 
.738 -.028 .564 

11. Permite aos subordinados terem influência em decisões importantes; .736 -.121 .632 

8. Não critica os subordinados sem uma boa razão; .732 -.187 .688 

19. Procura aconselhar-se junto de subordinados em questões relativas à estratégia 

organizacional; 
.699 -.051 .521 

22. Pode-se confiar que colocará os interesses dos seus subordinados à frente dos 

seus próprios interesses; 
.686 -.038 .494 

13. Reconsiderará decisões com base em recomendações de subordinados; .682 -.103 .535 

14. Assume o controlo e não tolera desacordo ou interrogações; dá ordens; .096 .827 .625 

12. É punitivo(a); Não tem piedade nem compaixão; .048 .800 .610 

18. Tende a não querer ou não ser capaz de abrir mão do controlo de projetos ou 

tarefas; 
.008 .742 .546 

16. Atua como um(a) tirano(a) ou um(a) déspota; é imperioso(a); -.131 .742 .651 

23. É vingativo(a); procura vingança quando prejudicado(a); -.08 .731 .591 

17. Não permite que outros participem na tomada de decisões; -.105 .727 .604 

20. Espera obediência inquestionável daqueles que a si reportam; .069 .722 .483 

10. Persegue os seus próprios interesses à custa dos outros; -.171 .666 .569 

    

Eigenvalues empíricos 11.15 3.18  

% de Variância explicada 48.5 13.8  

α de Cronbach .95 .89  
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Anexo 1 

 

 

TEXTO PARA CONVITE À PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO: 

 

Vivemos tempos de grandes mudanças e mais do que nunca a liderança assume um papel 

fundamental no desenvolvimento das organizações. Tendo em conta a relevância desta temática, 

encontramo-nos a realizar um estudo com o objetivo de validar uma escala de liderança. Para tal, 

solicito a sua participação neste estudo preenchendo o referido questionário que se encontra no link 

seguinte 

(https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhOQUdnSV8wcUlVbHptWVdMWU

4xQUE6MQ). As suas respostas são confidenciais e delas depende o sucesso do presente estudo. 

O questionário demorará menos de 5 minutos a preencher. Solicitamos que o faça até ao próximo 

dia …/01/2013. 

Agradecemos desde já a sua preciosa colaboração.  
 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 

 

As seguintes afirmações têm como objetivo conhecer a perceção que tem da sua chefia direta, sendo-

lhe pedido que manifeste a sua opinião relativamente a cada uma das questões, de acordo com as 

opções disponibilizadas numa escala de 1 a 7 (1- Discordo Plenamente; 2- Discordo Bastante; 3- 

Discordo Pouco; 4- Não concordo nem discordo; 5- Concordo Pouco; 6- Concordo Bastante; 7- 

Concordo Plenamente).  

As suas respostas são confidenciais e delas depende o sucesso do presente estudo. 
 

Dados de identificação 

Idade:  

Sexo: Feminino               Masculino              

Habilitações literárias:            1 º Ciclo 

                                               6º ano de escolaridade 

                                               9º ano de escolaridade 

                                               12º ano de escolaridade 

                                               Licenciatura 
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                                               Mestrado 

                                               Doutoramento  
 

 

 

Função: 

Categoria profissional: 

Departamento: 

Setor da Empresa: 

Zona geográfica de atuação da empresa:  

Categoria profissional da chefia:           

 Escala: 

1. Discordo Plenamente; 

2. Discordo Bastante; 

3. Discordo Pouco; 

4. Não concordo nem 

discordo; 

5. Concordo Pouco; 

6. Concordo Bastante; 

7. Concordo Plenamente; 

Assegura-se de que as ações dele/dela são sempre éticas   

O que diz é o que realmente quer dizer – é sincero(a)   

Merece confiança. Pode-se acreditar e confiar que ele/ela vai cumprir a 

sua palavra  

 

É de confiança para servir os interesses dos subordinados à frente dos 

seus próprios interesses  

 

Não critica os subordinados sem uma boa razão  

Persegue os seus próprios interesses à custa dos outros  

Dimensão da clarificação do papel    

Explica quem é responsável pelo quê   

Explica o que é esperado de cada membro do grupo   

Explica o limite de autoridade de cada membro do grupo   

Comunica as expectativas de desempenho que tem em relação aos 

membros do grupo  
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Clarifica as prioridades   

Dimensão de partilha do poder   

Permite aos subordinados terem influência em decisões importantes   

Reconsiderará decisões com base em recomendações de subordinados  

Delega responsabilidades desafiantes aos subordinados   

Não permite que outros participem na tomada de decisões   

Procura aconselhar-se junto de subordinados em questões relativas à 

estratégia organizacional  

 

Permite aos subordinados participar ativamente na definição dos 

próprios objetivos de desempenho  

 

É punitivo(a); Não tem piedade nem compaixão   

Assume o controlo e não tolera desacordo ou interrogações; dá ordens   

Atua como um(a) tirano(a) ou um(a) déspota; É imperioso(a);   

Tende a não querer ou não ser capaz de abrir mão do controlo de 

projetos ou tarefas. 

 

Espera obediência inquestionável daqueles que a si reportam   

É vingativo(a); procura vingança quando prejudicado(a).   

Assegura-se de que as ações dele/dela são sempre éticas   

O que diz é o que realmente quer dizer – é sincero(a)   

Merece confiança. Pode-se acreditar e confiar que ele/ela vai cumprir a 

sua palavra  

 

É de confiança para servir os interesses dos subordinados à frente dos 

seus próprios interesses  

 

Não critica os subordinados sem uma boa razão  

Persegue os seus próprios interesses à custa dos outros  
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Anexo 2 

 

Convite à participação de trabalhadores-estudantes em estudo de investigação sobre 

Validação de Escala de Liderança 

 

Mais do que nunca a liderança assume um papel fundamental no desenvolvimento 

das pessoas e consequentemente, das organizações. Tendo em conta a relevância desta 

temática, encontramo-nos a realizar no âmbito do Programa Doutoral em Psicologia da 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, um estudo 

com o objetivo de validar uma escala de liderança. Para tal solicito a sua participação neste 

estudo, enquanto estudante trabalhador, preenchendo a mesma no link seguinte: 

 

(https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEJLemlVdExoVXdHSVI1Z01

zald4Rmc6MA) 

 

O seu preenchimento demorará menos de 5 minutos. Por favor, preencha o mesmo. 

 

As suas respostas são confidenciais e delas depende o sucesso do presente estudo. 

 

Agradecemos desde já toda a colaboração que possa prestar. 

 

Cordialmente, 

 

Maria de Lurdes Neves 
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4.2.2. Artigo II – A liderança em contexto educativo: validação da escala ética, 

transformacional e moral 

 

 

Título abreviado: Leadership in educational context 

 

 

Lurdes Neves (1) e Joaquim Luís Coimbra10 (1) 

(1) Universidade do Porto 
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The leadership in educational context: validation of the ethic, transformational and 

moral scales 

Abstract 

The concept of leadership has been the subject of analysis and study, particularly in the 

organizational context. There is enough complexity in defining the leadership resulting in a 

wide range of definitions, however, there is some convergence in the representation of 

leadership as the process of influence exercised as a means to achieve certain goals. This 

study aimed to: perform validation of the ethical, moral and transformational leadership 

scales in an educational context. In a sample of 204 teachers it was possible to verify the 

behavior of the three questionnaires in terms of construct validity and reliability. The 

leadership scales evaluated (ethical, transformational and moral) presented good fit to the 

factorial structure and reliability values between acceptable and excellent. 

 

Keywords: ethical leadership; transformational leadership; moral leadership; teachers 

 

Resumo 

O conceito de liderança tem sido alvo de análise e estudo, particularmente no contexto 

organizacional. Existe bastante complexidade em definir a liderança resultando num 

conjunto vasto de definições, contudo, existe alguma confluência na representação da 

liderança enquanto o processo de influência exercido como forma de atingir determinados 

objetivos. O presente estudo teve como objetivos: realizar a validação das escalas de 

Liderança ética, moral e transformacional em contexto educativo. Numa amostra de 204 

professores foi possível verificar o comportamento dos três questionários ao nível da 

validade de constructo e da fiabilidade. As escalas de Liderança avaliadas (ética, 
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transformacional e moral) apresentaram bons níveis de ajustamento à estrutura fatorial e 

valores de fiabilidade entre aceitável e excelente. 

 

Palavras-chave: liderança ética; liderança transformacional; liderança moral; professores 

 

INTRODUÇÃO 

No último século, o conceito de liderança tem sido alvo de análise e estudo, 

particularmente no contexto organizacional. O líder era percecionado, até então, como 

alguém cujas caraterísticas inatas ou adquiridas que o distinguiam dos demais. Esta visão 

mecanicista contrasta com a visão atual, em que a complexidade, a ambiguidade e a 

incerteza são aspetos a ter em conta na definição de liderança. Ainda que o conjunto de 

definições seja vasto, existe alguma confluência na representação da liderança enquanto o 

processo de influência exercido como forma de atingir determinados objetivos (Bryman, 

1996; Castanheira & Costa, 2007). 

 

Liderança ética 

O conceito de liderança ética diz respeito aos comportamentos do líder que vão ao 

encontro das crenças e valores morais da organização, particularmente nas organizações 

éticas que norteiam a sua missão de acordo com os padrões morais vigentes e agem de 

forma socialmente responsável (Brown, Treviño, & Harrison, 2005). 

Uma empresa ética baseia a sua conduta na responsabilidade social e procura adotar 

comportamentos e estratégias cujo impacto ambiental e social tenha em conta o contexto 

sociocultural e histórico no qual está inserida. Desta forma, diferentes líderes, em 

diferentes países, têm desafios distintos, a que se juntam os desafios da modernidade, como 

o aumento dos fluxos de comércio internacional, a inovação tecnológica e a revolução na 

comunicação, que fazem da dimensão ética uma das principais preocupações de gestores, 

políticos e investigadores (Robertson, Crittenden, Brady, & Hoffman, 2002). 

A ética, enquanto disciplina filosófica, debruça-se sobre os códigos morais e de 

valores que vigoram num dado contexto e que influenciam os comportamentos. Estes 
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códigos são, em grande medida, consensuais e, por isso, influenciam aquilo que no 

ambiente organizacional é considerado certo ou errado (Almeida, 2007). 

O interesse pela investigação na liderança ética é relativamente recente e tem em 

conta estes fatores de dimensão cultural e social, que se refletem no comportamento 

organizacional (Priem & Shaffer, 2001; Robertson et al., 2002). Brown et al. (2005) 

descrevem os líderes éticos como sendo honestos, confiáveis, justos e solidários, que 

norteiam as suas atitudes e comportamentos por forma a estruturarem ambientes de 

trabalho justos. Estes líderes contrastam com os líderes despóticos que colocam os seus 

interesses à frente dos da organização e apresentam comportamentos autoritários, 

centrados nos interesses próprios e na exploração dos outros (Aronson, 2001). 

De Hoogh e Den Hartog (2008) construíram um instrumento, adaptado do 

Questionário Multicultural do Comportamento de Liderança (Hanges & Dickinson, 2004), 

que permite avaliar a liderança ética (Escala de Liderança Ética). Para os autores, embora 

exista um contínuo entre liderança ética e despótica, estas são tratadas como constructos 

independentes e negativamente correlacionados. 

 

Liderança Transformacional 

O conceito de liderança transformacional foi introduzido inicialmente por Burns 

(1978), referindo-se a determinados líderes políticos que motivavam os seguidores a 

atingirem maiores níveis de moralidade e motivação. 

Bass (1985) expandiu este conceito, formulando um modelo em que a liderança 

transformacional envolve a influência ativa por parte do líder na motivação dos seguidores 

ao nível das suas atitudes, inspirando-os a alcançarem os objetivos. Este modelo pressupõe 

a existência de quatro componentes principais: carismático, que induz admiração, respeito 

e confiança nos seus seguidores; motivacional, que potencia os seguidores a atingirem 

objetivos e metas mais elevadas; estimulação intelectual, que desafia os seguidores a 

saírem da sua zona de conforto e os encoraja a desenvolverem as suas competências de 

forma mais criativa; consideração individualizada, ou seja, o respeito pela individualidade 

e identidade de cada seguidor. 

O líder transformacional é, assim, alguém que é respeitado, que inspira confiança, 

motiva os outros, em suma, um exemplo a seguir. É, por isso, proactivo na concretização 

da sua visão e missão e está atento às necessidades dos seus seguidores, aumentando o grau 
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de compromisso que estes assumem com a organização e a sua performance no alcance das 

metas (Avolio, 1999; Avolio & Bass, 1995; Bass, 1985; Bass, 1990). 

A liderança transformacional compreende, desta forma, a realização do líder 

concomitante ao sentido de eficácia e competência coletivas, dado que os seguidores 

parecem obter maior satisfação, envolvimento e compromisso com os objetivos e metas da 

organização (Castanheira & Costa, 2011). Desta forma, a liderança transformacional surge 

como alternativa à liderança transacional que está associada a um sistema de recompensas 

e punições contingentes e que parece não ter um impacto tão positivo na motivação e 

desempenho dos colaboradores (Avolio, 1999; Bass, 1998). 

Bass e Avolio (2003) procuraram estudar os comportamentos típicos da liderança 

transformacional, mas também da liderança transacional e laissez-faire e os resultados 

destes tipos de liderança percecionados pelos seguidores. Na liderança laissez-faire, o líder 

demarca-se das suas responsabilidades e autoridade, que os autores consideram tratar-se da 

“menos potente”, num contínuo de comportamentos de liderança, que contrasta com a 

transformacional (a “mais potente”) (Avolio & Bass, 1995, p. 4). Castanheira e Costa 

(2011) fizeram uma meta-análise focada na realidade portuguesa, com base na utilização 

do Multifactor Leadership Questionnaire (Bass & Avolio, 2003) indicando a 

predominância do tipo de liderança transformacional e da liderança transacional nas 

escolas públicas portuguesas. Nesta meta-análise, a Consideração Individual e a Motivação 

Inspiracional destacaram-se como os fatores mais observados na liderança 

transformacional. Já na liderança transacional, a Recompensa Contingente parece ser o 

fator subjacente aos comportamentos mais observados. 

  

Liderança Moral 

A inteligência moral tem sido definida como a capacidade de distinguir o certo do 

errado, de possuir fortes convicções morais e de ter comportamentos ajustados. Assim, a 

inteligência moral refere-se à forma como os princípios universais são aplicados aos nossos 

valores, objetivos e performance (Lennick & Kiel, 2011). Convém  referir a distinção entre 

inteligência moral e inteligência emocional, dado que esta última é desprovida de valores e 

pode ser aplicada, “tanto para o bem, como para o mal”, enquanto que a inteligência moral 

é, por definição, “direcionada para o bem” (Lennick & Kiel, 2008). 
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Este conceito ganha particular relevância no contexto organizacional, dado que a 

integridade do líder parece ser um importante preditor do comportamento dos seguidores, 

da sua motivação, satisfação e investimento (Mamede, Ribeiro, Gomes, & Rego, 2014; 

Podsakoff, MacKenzie, Moorman, & Fetter, 1990; Wayne & Green, 1993). 

Lennick e Kiel (2008) afirmam que os líderes moralmente mais competentes 

revelam maior consistência nos seus comportamentos e maior alinhamento com os 

princípios morais, valores e crenças, que resultam em consequências positivas para a 

organização. Para estes autores a Inteligência Moral envolve quatro dimensões: 

integridade, ou seja, agir de forma consistente com os princípios universais, valores e 

crenças pessoais, dizer a verdade e defender o que considera certo e manter as promessas; 

responsabilidade, pelas suas escolhas pessoais, admitindo os seus erros e falhas e assumir 

a responsabilidade pelos seus seguidores; compaixão, ou seja, preocupar-se com os outros; 

perdão, ou seja, perdoar os seus erros e falhas e as dos outros. Estas dimensões são 

avaliadas no questionário que os autores construíram, o Moral Competency Inventory, que 

esteve na base da elaboração do instrumento utilizado pelo presente estudo, a Escala de 

Liderança Moral de Mamede, Ribeiro e Gomes (2010), que se encontra validada para a 

população portuguesa.  

Tendo em conta o prévio, este estudo teve como objetivo realizar a validação 

psicométrica de 3 questionários que avaliam a Liderança ética, moral e transformacional. 

Verificando a validade de constructo e fiabilidade do mesmo, através de análise estatística 

focada na validade do constructo e fiabilidade dos itens por meio de análise fatorial 

exploratória e confirmatória para testar a validade fatorial da medida. 

 

MÉTODO 

Participantes 

A amostra é constituída por 204 professores de 30 Agrupamentos de Escola 

distintos, destes participantes, 156 (76.5%) são do sexo feminino e os restantes do sexo 

masculino. Relativamente à idade, 26 (12.7%) participantes apresentam idades até aos 40 

anos, 87 (42.6%) estão entre os 40 e 50 anos e 91 (44.6%) estão entre os 50 e 60 anos. No 

que diz respeito aos anos de experiência, a maioria, 98 (48.0%), tem mais de 25 anos de 

experiência profissional. 
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Procedimento 

Inicialmente realizou-se um contacto presencial com os Diretores de 30 Escolas 

Secundárias e Agrupamentos de Escola, aos quais se explicitou os objetivos do presente 

estudo, se solicitou a participação nele e o envio do link por mail a todos os professores. 

Adicionalmente, foi colocado pelo Diretor, no portal online de cada escola e agrupamento, 

o link para o preenchimento dos questionários (cf. Anexo A) e foi realizado o contacto por 

mail com os professores onde se divulgou o referido link do portal de cada escola, 

reforçando-se o pedido nas reuniões de abertura do ano letivo a todos os professores de 

cada um dos Agrupamentos. Foi-lhes ainda solicitado que procedessem ao 

reencaminhamento do mesmo para os seus colegas professores nas mesmas condições. A 

recolha ocorreu entre os meses de agosto e outubro de 2015 e foram recolhidos 204 

questionários válidos. 

Recorrendo ao Statistical Package for the Social Sciences, foram utilizados, 

como procedimentos estatísticos, a Análise fatorial exploratória (AFE); o método 

Factoração de Eixo Principal (Principal Axis Factoring) para verificar a validade de 

constructo dos questionários;  o Indicador de consistência interna alfa de Cronbach para 

estimar a fiabilidade; e as Correlações de Pearson para verificar as correlações entre os 

tipos de liderança. Por fim, recorreu-se ao programa Analysis of Moment Structures-AMOS 

(versão AMOS 24 para Windows) para se proceder à análise factorial confirmatória. 

 

Instrumentos 

Os docentes responderam aos seguintes questionários: questionário 

sociodemográfico, o Questionário de Liderança Ética (Neves, Jordão, Pina e Cunha, 

Vieira, & Coimbra, 2016; QLE), o Questionário de Liderança Transformacional (Avolio & 

Bass, 2003; Bass & Avolio, 2003; QLT) e o Questionário de Liderança Moral (Mamede et 

al., 2010; QLM). 

O Questionário sociodemográfico é fundamental para uma melhor compreensão da 

população em estudo, tendo recolhido informação sobre a idade, sexo e tempo de serviço 

dos diretores. 

O QLE é constituído por 23 itens, cotados numa escala tipo Likert de 1 a 7 pontos, 

é usado para avaliar a liderança ética em duas dimensões: liderança ética e despótica. A 

liderança ética tem considerado o modo como os líderes se devem comportar, 
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contrariamente ao modo como se comportam na prática (Brown, Treviño & Harrison, 

2005; Clegg, Carter, Kornberger, Messner & Laske, 2007; Clegg, Kornberger & Rhodes, 

2007).  A liderança despótica reflete o comportamento autoritário que serve o interesse do 

próprio líder e se traduz no seu egocentrismo, insensibilidade e exploração de outros 

Brown, Treviño & Harrison, 2005 

O QLT é constituído por 45 itens, cotados numa escala tipo Likert de 0 a 4 pontos, 

tem como objetivo aferir a frequência com que comportamentos de liderança 

transformacional, transacional, laissez-faire e resultados da liderança (eficácia, satisfação e 

esforço extra) são observados pelos seguidores. Neste estudo só se usaram os 36 itens 

relativos aos tipos de liderança. Esta escala avalia os seguintes tipos de liderança: 

 Liderança transformacional – o líder promove a motivação e a mudança de 

atitudes dos seguidores de forma a inspirá-los para alcançar os objetivos; 

 Liderança transacional – o líder recorre a um sistema de recompensas e punições 

em função do cumprimento, ou não, dos objetivos; 

 Liderança laissez-faire – o líder não evidencia comportamentos de liderança e 

abdica de tomar decisões e de assumir responsabilidades. 

O QLM é constituído por 12 itens, cotados numa escala tipo Likert de 1 a 5, 

focados em avaliar a competência moral e emocional do líder. Estas competências são 

avaliadas através de quatro dimensões: Integridade, Responsabilidade, Compaixão e 

Perdão. 

Na tabela 1 é possível observar os valores de alfa de Cronbach encontrados neste 

estudo contrastados com os estudos de adaptação. 

 

INSERIR TABELA 1 

 

RESULTADOS 

Validade do constructo e fiabilidade 

A fiabilidade foi verificada através da análise da consistência interna, coeficiente 

alfa de Cronbach. 

A validade do constructo foi analisada por meio da Análise Fatorial Exploratória. 

Foram fixados previamente os seguintes critérios: (1) saturação ≥ .40 de cada item no fator 

hipotético e apenas num único fator; (2) a solução fatorial final explicar, pelo menos, 50% 
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da variância total; (3) coerência entre a solução fatorial e os itens que constituem cada 

fator; e (4) cada fator ser representado por, pelo menos, 3 itens (Costello & Osborne, 2005; 

Field, 2005). 

  

Escala de Liderança ética 

O item “É capaz de sancionar os seus liderados.” não cumpria os critérios 

previamente estabelecidos, sendo assim, foi retirado das análises posteriores. 

A consistência interna, calculada através do coeficiente alfa de Cronbach, apresenta 

um valor aceitável (.78) para a escala completa, sendo que nenhum item altera, 

significativamente, este valor. 

A análise da matriz de correlações demonstrou correlações significativas (p < .001) 

com valores entre r = -.60 e r = .82. Não se verificam itens excessivamente ou 

perfeitamente correlacionados, podendo-se afirmar que não existem problemas ao nível da 

multicolinearidade e da singularidade, respetivamente (Costello & Osborne, 2005; Field, 

2005). 

A análise das comunalidades revela valores entre .44 e .77, apresentando uma 

média de .62, refletindo, assim, que 62% da variância associada aos itens é comum ou 

partilhada. 

Verifica-se a fatoriabilidade da matriz dos dados, pois o valor de KMO é superior a 

.60 (KMO = .96) e o teste de esfericidade de Bartlett é significativo (p <.0001). 

A análise fatorial exploratória (AFE), método Fatorização de Eixo Principal 

(Principal Axis Factoring) (Marôco, 2007), por meio da rotação oblíqua (procedimento 

varimax), através do critério de normalização de Kaiser (valor próprio ≥ 1), extraiu 2 

fatores que explicam 61.50% da variância: Liderança Ética (37.99%; α=.96) e Liderança 

Despótica (23.51%; α=.91). 

Na tabela 2 encontram-se os valores da saturação fatorial, percentagem da variância 

total, consistência interna de cada fator e as comunalidades (h2). 

 

INSERIR TABELA 2 
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Escala de Liderança transformacional 

O cumprimento dos critérios preestabelecidos levou à eliminação de 13 itens dos 36 

iniciais. Estes itens apresentavam cargas fatoriais < .40 e alguns apresentavam cargas 

fatoriais similares em mais do que um fator. 

A consistência interna, calculada através do coeficiente alfa de Cronbach, apresenta 

um valor aceitável (.72), para a escala completa, sendo que nenhum item altera, 

significativamente, este valor. 

A análise da matriz de correlações demonstrou correlações significativas (p < .001) 

com valores entre r = -.49 e r = .82. Não se verificam itens excessivamente ou 

perfeitamente correlacionados, podendo-se afirmar que não existem problemas ao nível da 

multicolinearidade e da singularidade, respetivamente (Costello & Osborne, 2005; Field, 

2005). 

A análise das comunalidades revela valores entre .41 e .72, apresentando uma 

média de .56, refletindo, assim, que 56% da variância associada aos itens é comum ou 

partilhada.  

Verifica-se a fatoriabilidade da matriz dos dados, pois o valor de KMO é superior a 

.60 (KMO = .95) e o teste de esfericidade de Bartlett é significativo (p = .000). 

A análise fatorial exploratória (AFE), método Fatorização de Eixo Principal 

(Principal Axis Factoring), por meio da rotação ortogonal (procedimento varimax), através 

do critério de normalização de Kaiser (valor próprio ≥ 1), extraiu 3 fatores que explicam 

55.84% da variância: Liderança Transformacional (26.34%; α=.92), Liderança 

Transacional (7.24%; α=.70) e Liderança Laissez-Faire (22.26%; α=.87). 

Na tabela 3 encontram-se os valores da saturação fatorial, percentagem da variância 

total, consistência interna de cada fator e as comunalidades (h2). 

 

INSERIR TABELA 3 
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Escala de Liderança Moral 

Todos os itens cumpriram os critérios preestabelecidos. O critério de pelo menos 3 

itens por fator foi ignorado neste questionário pois, de acordo com as indicações dos 

autores da adaptação, uma dimensão apresenta apenas dois itens. 

A consistência interna, calculada através do coeficiente alfa de Cronbach, apresenta 

um valor aceitável (.93) para a escala completa, sendo que nenhum item altera, 

significativamente, este valor. 

A análise da matriz de correlações demonstrou correlações significativas (p < .001) 

com valores entre r = .30 e r = .88. Não se verificam itens excessivamente ou 

perfeitamente correlacionados podendo-se afirmar que não existem problemas ao nível da 

multicolinearidade e da singularidade, respetivamente (Costello & Osborne, 2005; Field, 

2005). 

A análise das comunalidades revela valores entre .56 e .92, apresentando uma 

média de .75, refletindo, assim, que 75% da variância associada aos itens é comum ou 

partilhada.  

Verifica-se a fatoriabilidade da matriz dos dados, pois o valor de KMO é superior a 

.60 (KMO = .92) e o teste de esfericidade de Bartlett é significativo (p = .000). 

A análise fatorial exploratória (AFE), método Factoração de Eixo Principal 

(Principal Axis Factoring), por meio da rotação ortogonal (procedimento varimax), através 

do critério de normalização de Kaiser (valor próprio ≥ 1), extraiu 4 fatores que explicam 

55.84% da variância: Integridade (34.05%; α=.84), Perdão (12.19%; α=.73), 

Responsabilidade (18.50%; α=.93) e Compaixão (10.06%; α=.61). 

Na tabela 4 encontram-se os valores da saturação fatorial, percentagem da variância 

total, consistência interna de cada fator e as comunalidades (h2). 

 

INSERIR TABELA 4 

 

Análises correlacionais 

Observando a tabela 5 é possível constatar que todas as dimensões dos 

questionários se correlacionam de forma significativa, quer positivamente quer 

negativamente. A única exceção é a Liderança Transacional que não se correlaciona com a 

Liderança Despótica. 
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INSERIR TABELA 5 

 

Análise Fatorial Confirmatória 

Procedeu-se à confirmação da estrutura fatorial observada nas análises 

exploratórias. De forma a simplificar a interpretação dos resultados só serão expostos os 

índices de ajustamento considerados fundamentais por Hu e Bentler (1999). 

Analisando a tabela 6 é possível afirmar que os modelos testados para as 3 escalas 

apresentam índices de ajustamento muito bons. É de salientar que o modelo estrutural da 

liderança ética é a que apresenta os melhores índices de ajustamento. 

 

INSERIR TABELA 6 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Em conformidade com os objetivos, foi possível realizar uma validação do 

constructo, para as três escalas, no contexto educativo.  

O questionário de Liderança Ética apresentou uma estrutura bifatorial com uma 

fiabilidade excelente (Pestana & Gajeiro, 2008), semelhante ao perfil obtido por De Hoogh 

e Den Hartog (2008). Sendo que no fator relativo à liderança ética entram os 15 itens 

relativos à moralidade e justiça, esclarecimento do papel e partilha de poder. Os restantes 7 

itens englobam-se na dimensão relativa à liderança despótica. 

No que se refere à escala de Liderança Transformacional, a análise fatorial 

exploratória apontou para uma solução fatorial com três fatores: liderança 

transformacional, liderança transacional e liderança laissez-faire. È de salientar, que esta 

estrutura fatorial apresenta valores altos, quer de cargas fatoriais, quer de comunalidades. 

Relativamente à fiabilidade, observou-se valores de alfa de Cronbach entre o aceitável e 

excelente (Pestana & Gajeiro, 2008).  

Relativamente à escala de Liderança Moral, a solução fatorial final encontrada para 

o instrumento apontou para a definição de quatro fatores, à semelhança do encontrado por 

Lennick e Kiel (2008). Os valores de alfa de Cronbach obtidos pelos fatores estão entre o 

aceitável e o excelente. Mais concretamente, a consistência interna apresenta-se excelente 

para a Responsabilidade, boa para a Integridade, aceitável para o Perdão e questionável 
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para a Compaixão. Esta baixa consistência interna da Compaixão pode ser resultante desta 

dimensão apenas incluir dois itens; seria pertinente aumentar o número de itens nesta 

dimensão e verificar o seu comportamento. Contudo, esta escala apresenta valores 

aceitáveis em todos os critérios aplicados. 

Relativamente às análises fatoriais confirmatórias, as 3 escalas apresentam bons 

índices de ajustamento, contudo a da liderança ética é a que apresenta os melhores 

resultados. 

Desta forma, a escala de Liderança Ética, em comparação com as outras escalas 

utilizadas no estudo, é a que apresenta uma estrutura fatorial mais robusta e melhores 

níveis de fiabilidade.  

Embora o presente estudo se revele pertinente para uma compreensão mais 

abrangente e complexa da liderança em contexto educativo, este apresenta algumas 

limitações potenciais. 

Em primeiro lugar, o número elevado de itens do instrumento final utilizado pode 

ter influenciado o sentido das suas respostas. Este facto pode também estar na base das 

diferenças encontradas entre este estudo e a literatura, que contempla, maioritariamente, 

cada escala de forma individual, ainda que no presente estudo fosse objetivo avaliar a 

forma como os diferentes instrumentos se comportavam perante a mesma amostra de 

respondentes. Por outro lado, acresce o fato de os respondentes serem docentes, uma 

profissão considerada desgastante, pelo que, a janela temporal em que o instrumento terá 

sido respondido, poderá ter, também, influenciado os resultados. Em terceiro lugar, a 

aplicação das escalas circunscreveu-se a uma zona geográfica delimitada.  

Tendo em conta os resultados, será relevante para estudos futuros aferir a validade 

concorrente da Escala da Ética correlacionando-a com instrumentos que avaliam os 

mesmos conceitos, bem como aplicar as Escalas Transformacional e Moral, 

separadamente, com diferentes amostras de professores para avaliar os resultados obtidos. 
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TABELAS 
 
Tabela 1 
Valores de fiabilidade (alfa de Cronbach) 

 

Estudos 

Adaptação Presente 
α α Média (D.P.) 

QLE     
Ética .95 .96 5.46 (1.06) 
Despótica .89 .91 2.44 (1.28) 

QLT1     
Transformacional 

 
.92 2.48 (0.73) 

Transacional 
 

.87 2.14 (0.63) 

Laissez-Faire 
 

.70 1.10 (0.72) 
QLM2     

Integridade .70 .84 4.04 (0.66) 

Perdão .70 .73 3.57 (0.57) 
Responsabilidade .70 .93 3.83 (0.82) 
Compaixão .70 .61 3.76 (0.67) 
1. Não se encontraram estudos de validação que tivessem encontrado esta estrutura. 2. Os autores só 
apresentam um valor aproximado para todas as dimensões. 
 
 
Tabela 2 
QLE: valores da saturação fatorial, percentagem da variância total, consistência interna 
de cada fator e as comunalidades 

 
Fatores 

h2 
1 2 

1. Assegura-se que as suas ações são sempre éticas. .698 
 

.600 
2. O que diz é o que realmente quer dizer – é sincero(a). .672 

 
.575 

3. Merece confiança. Pode-se acreditar e confiar que vai cumprir a 
sua palavra. 

.715 
 

.637 

4. Não critica os subordinados sem uma boa razão. .565 
 

.496 
5. Pode-se confiar que colocará os interesses dos seus 
colaboradores à frente dos seus próprios interesses. 

.654 
 

.499 

6. Explica quem é responsável pelo quê. .796 
 

.668 
7. Explica o que é esperado de cada membro do grupo. .853 

 
.768 

8. Explica o limite de autoridade de cada membro do grupo. .779 
 

.626 

9. Comunica as expectativas de desempenho que tem em relação 
aos membros do grupo. 

.794 
 

.656 

10. Clarifica as prioridades. .793 
 

.708 
11. Permite aos subordinados terem influência em decisões 
importantes. 

.732 
 

.710 
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12. Reconsiderará decisões com base em recomendações de 
liderados. 

.617 
 

.606 

13. Delega responsabilidades desafiantes aos liderados. .714 
 

.626 
14. Procura aconselhar-se junto dos colaboradores em questões 
relativas à estratégia organizacional. 

.630 
 

.572 

15. Permite aos liderados participar ativamente na definição dos 
seus próprios objetivos de desempenho. 

.622 
 

.540 

16. Assume o controlo e não tolera desacordo ou interrogações; dá 
ordens.  

.655 .435 

17. Atua como um(a) tirano(a) ou um(a) déspota. 
 

.758 .649 
18. Não permite que outros participem na tomada de decisões. 

 
.735 .670 

19. Tende a não querer ou não ser capaz de abrir mão do controlo 
de projetos ou tarefas.  

.736 .615 

20. Espera obediência inquestionável daqueles que a si reportam. 
 

.716 .548 
21. É vingativo(a); procura vingança quando prejudicado(a). 

 
.687 .646 

22. Persegue os seus próprios interesses à custa de outros. 
 

.672 .681 

% da variância 37,99 23,5 1 

α .96 .91 
 

 

Tabela 3 
QLT: valores da saturação fatorial, percentagem da variância total, consistência interna 
de cada fator e as comunalidades 

 
Fatores 

h2 
1 2 3 

1. Revê pressupostos críticos, para verificar se são 
apropriados. 

.615 
  

.455 

2. Não atua no momento certo, mas apenas quando os 
problemas se agravam.  

.737 
 

.580 

3. Foca a atenção em irregularidades, erros, exceções e desvios 
das regras.   

.723 .544 

4. Evita envolver-se quando surgem questões importantes. 
 

.736 
 

.583 
5. Encontra-se ausente, quando precisam dele. 

 
.692 

 
.564 

6. Procura perspetivas diferentes ao solucionar os problemas. .607 
  

.524 

7. Gera orgulho em mim por estar associado a ele(ela). .747 
  

.687 
8. Espera que algo corra mal antes de agir. 

 
.697 

 
.556 

9. Vai além dos seus interesses próprios para bem do grupo. .621 
  

.549 

10. Trata-me como um indivíduo ao invés de tratar-me apenas 
como mais um membro do grupo. 

.664 
  

.457 

11. Demonstra que os problemas devem tornar-se crónicos 
antes de agir.  

.692 
 

.516 

12. Age de uma forma que incute em mim respeito por 
ele(ela). 

.555 
  

.543 
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13. Concentra a sua total atenção em lidar com erros, queixas e 
falhas.   

.685 .478 

14. Considera as consequências éticas e morais das suas 
decisões. 

.665 
  

.598 

15. Mantém-se a par de todos os erros. 
  

.459 .561 
16. Apresenta uma visão motivadora a respeito do futuro. .598 

  
.568 

17. Dirige a minha atenção para as falhas no alcance dos 
padrões esperados.   

.605 .478 

18. Evita tomar decisões. 
 

.725 
 

.576 
19. Considera-me como tendo necessidades, habilidades e 
aspirações diferentes das dos outros indivíduos. 

.607 
  

.408 

20. Faz-me olhar para os problemas de muitos ângulos 
diferentes. 

.790 
  

.711 

21. Ajuda-me a desenvolver os meus pontos fortes. .791 
  

.719 
22. Sugere novas formas de completar as tarefas. .746 

  
.675 

23. Atrasa a resposta a questões urgentes. 
 

.693 
 

.563 
24. Expressa confiança no alcance dos objetivos. .565 

  
.511 

% da variância 
26,3

4 
22,2

6 
7,24 

 

α .92 .87 .70 
 

 

Tabela 4 
QLM: valores da saturação fatorial, percentagem da variância total, consistência interna 
de cada fator e as comunalidades 

 Fatores 
h2 

1 2 3 4 

1. Quando aceita fazer algo, fá-lo sempre até ao 
fim (i.e. não desiste). 

.763 
   

.748 

2. Quando toma uma decisão que se revela um 
erro, admite-o.  

.834 
  

.815 

3. Assume os seus erros e fracassos. 
 

.833 
  

.855 

4. A sua primeira reação a novas pessoas é um 
interesse genuíno por elas.    

.559 .562 

5. Valoriza os aspetos positivos dos erros que 
cometeu no passado, reconhecendo que foram 
lições importantes no seu  caminho para o 
sucesso. 

  
.631 

 
.715 

6. É capaz de “perdoar e esquecer” mesmo 
quando alguém comete um erro grave.   

.660 
 

.662 

7. Os seus amigos sabem que podem confiar na 
sua honestidade. 

.657 
   

.729 

8. Os seus amigos e colegas sabem que podem .639 
   

.724 
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contar com a sua palavra. 

9. Está disposto(a) a aceitar as consequências 
dos seus erros.  

.758 
  

.786 

10. Quando perdoa alguém considera que isso o 
beneficia tanto a si como a essa pessoa.   

.890 
 

.915 

11. Os seus liderados/equipa diriam que é uma 
pessoa compassiva. (i.e. que atua/demonstra 
compaixão). 

   
.785 .713 

12. Mesmo quando as pessoas cometem erros, 
continua a confiar nelas.   

.838 
 

.823 

% da variância 34,05 18,49 12,79 1.06  

α .84 .93 .73 .61 

 

Tabela 5 
Valores das correlações de Pearson entre as dimensões das escalas 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ética 
 

-.62** .70** .35** -.60** .61** .61** .62** .51** 

2. Despótica -.62** 
 

-.50** -.13 .50** -.45** -.50** -.53** -.45** 
3. Transformacional .70** -.50** 

 
.44** -.63** .70** .70** .71** .60** 

4. Transacional .35** -.13 .44** 
 

-.24** .32** .34** .33** .28** 

5. Laissez-Faire -.60** .50** -.63** -.24** 
 

-.61** -.53** -.56** -.43** 
6. Integridade .61** -.45** .70** .32** -.61** 

 
.72** .79** .62** 

7. Perdão .61** -.50** .70** .34** -.53** .72** 
 

.72** .68** 
8. Responsabilidade .62** -.53** .71** .33** -.56** .79** .72** 

 
.57** 

9. Compaixão .51** -.46** .60** .28** -.43** .62** .68** .57** 
 **p <.01 

 

Tabela 6 
Índices de ajustamento das 3 escalas de liderança 

Índices de Ajustamento 
Liderança 

Ética Transformacional Moral 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) .031 .034 .047 

RMSEA 90% intervalo de confiança (LO - HI) .026 - .045 .026 - .041 .018 - .071 

PCLOSE .987 .973 .546 

Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) .031 .038 .032 

Tucker-Lewis Index (TLI) .984 .974 .980 

Comparative Fit Index (CFI) .991 .980 .986 
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4.2.3. Artigo III – A Escala Multidimensional de Motivação no Trabalho, versão 

portuguesa: estudo de validação em contexto educativo 

 

The Multidimensional Motivation Scale at Work, Portuguese version: validation study in 

an educational context 

 

L'Multidimensional échelle de motivation au travail, version anglaise: étude de validation 

dans un contexte éducatif 

 

Título abreviado: Multidimensional Motivational Scale 
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Resumo 

A teoria da autodeterminação propõe uma conceptualização multidimensional da 

motivação e distingue como os diferentes tipos de motivação podem ser promovidos ou 

desencorajados.  

Para a sua aplicação ao contexto educativo, o presente estudo teve como objetivo a 

adaptação e validação da Escala Multidimensional de Motivação no Trabalho (MWMS) 

em 30 agrupamentos de Escolas do Norte e Centro do País, e respondida por 468 

professores. A análise fatorial indicou uma escala de 19 itens com estrutura de fatores 

semelhante à obtida nos estudos originais. Neste estudo foi possível constatar que os itens 

que constituem o MWMS são bons indicadores dos constructos que se pretendem medir 

em contexto educativo e que os fatores se encontram devidamente individualizados. A 

escala demonstrou 5 dimensões robustas que admitem um entendimento lato da motivação, 

comuns nos estudos da escala original. A dimensão com melhor consistência interna é a 

amotivação e a regulação introjetada é a mais baixa. 

 

Palavras-chave: Teoria de Autodeterminação; Validação da escala MWS; Contexto 

educativo, professores, motivação  

 

Abstract 

The self-determination theory proposes a multidimensional conceptualization of 

motivation and distinguish how different types of motivation can be promoted or 

discouraged. 

For the application of the theory of self-determination to the educational context, this study 

aimed the adaptation and validation of the Motivation for Multidimensional Scale at Work 

(MWMS) in educational context with 30 North and center school groups of the country, 

and completed by 468 teachers. Factor analysis indicated that the 19-item scale has the 

same structure as factors that obtained in the original. In this study, it was found that the 

items that constitute the MWMS are good indicators of constructs to be measured in an 

educational context and that the factors are properly individualized. The scale showed five 

robust dimensions which allow a broad understanding of motivation, common in studies of 

the original scale. 

The dimension with better internal consistency is amotivation and introjected regulation is 

the lowest. 
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Keywords: Self-Determination Theory; Validation; educational context, teachers, 

motivation 

 

INTRODUÇÃO 

Em tempos de globalização, as teorias contemporâneas de comportamento 

organizacional necessitam de aplicação transcultural e as teorias de motivação terão de se 

concentrar nessa mesma validação transcultural (Steers, Mowday, & Shapiro, 2004) e na 

aplicação a vários domínios da vida. 

No seguimento desta necessidade, uma teoria que se está a tornar particularmente 

relevante na sua validação transcultural e em vários domínios da vida é a teoria da 

autodeterminação (Deci & Rans, 1985a; TAD), que apresenta uma conceptualização 

multidimensional da motivação, permitindo a avaliação da qualidade de motivação. Por 

conseguinte, e na sequência da adaptação e validação do instrumento à população 

portuguesa por Gagné et al (2015) e Santos et al (submitted) o principal objetivo desta 

investigação centra-se na adaptação e validação psicométrica da Multidimensional Work 

Motivation Scale (Rebelo, submitted; MWMS) à população de professores, e na 

exploração das propriedades psicométricas da Escala de Motivação. 

 

A Teoria da Autodeterminação  

A TAD que, no presente estudo, se aplica ao contexto educativo propõe uma visão 

multidimensional sobre a motivação e distingue como os diferentes tipos de motivação 

podem ser promovidos ou desencorajados. Para a TAD são diferenciadas 3 grandes 

categorias de motivação: a amotivação, a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. 

Em primeiro lugar, é definido o conceito de amotivação (Deci & Rans, 2002) como 

a ausência de motivação para uma atividade. Em segundo lugar, a motivação intrínseca é 

definida como a capacidade de fazer uma atividade por si mesma, isto é, porque é 

interessante e agradável. Em terceiro lugar, a motivação extrínseca refere-se ao 

comprometimento com atividades por razões instrumentais, como receber recompensas, a 

aprovação, evitar as punições e/ou desaprovação, aumentar a autoestima, ou chegar a um 

objetivo pessoalmente valorizado. Tendo em conta esta diversidade de razões 

instrumentais, a TAD especifica ainda diferentes subtipos de motivação extrínseca, que 

variam na forma como são internalizados. 
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De acordo com a teoria, o processo de internalização refere-se à ação orientada por 

um valor de um determinado objetivo ou atividade que foi inicialmente regulamentada por 

fatores externos tais como recompensas ou punições, de modo que se torna regulada 

internamente (Deci & Rans, 2002). Uma primeira forma de motivação extrínseca, que não 

é completamente externalizada é a regulação externa e que se refere à realização de uma 

atividade para a obtenção de recompensas ou punições administradas por outros. Já a 

regulação introjetada, refere-se à regulação do comportamento através da pressão interna 

de forças como o ego-envolvimento, a vergonha e a culpa. Esta forma de internalização é 

experienciada como controlo interno (Rans & Cornell, 1989). Finalmente, a regulação 

identificada que se refere à realização de uma atividade, porque se identifica com o seu 

valor ou significado que é aceite como próprio, de tal forma que esta forma de 

internalização é volátil.  

A identificação difere da motivação intrínseca nas atividades em que não é 

realizada por satisfação interna, mas pelo valor instrumental que representa. No entanto, 

dependendo da questão de investigação, às vezes, é preferível a utilização da primeira 

ordem de fatores – amotivação, externa, introjetada, identificada e motivação intrínseca –  

uma vez que estes subtipos motivacionais têm diferentes resultados de atitude em 

determinados domínios, como a motivação para a preservação do ambiente (Pelletier, 

Tuson, Green-Demers, Noels & Beaton, 1998) e política (Koestner, Losier, Vallerand, & 

Carducci, 1996). Portanto, torna-se necessário o desenvolvimento de uma escala para cada 

uma das diferentes formas de motivação. 

 

A Escala Multidimensional de Motivação para o Trabalho (Multidimensional Work 

Motivation Scale - MWMS) 

Existem já escalas baseadas na TAD em vários domínios da vida como o 

académico, o desportivo (e.g., Grolnick & Rans, 1987; Guay, Vallerand, & Blanchard, 

2000; Pelletier et al., 1995; Rans & Cornell, 1989; Vallerand et al., 1992).  Já no que diz 

respeito ao domínio do trabalho, Blais, Brière, Lachance, Riddle, and Vallerand (1993) 

publicaram a primeira escala de motivação baseada na TAD em Francês, apesar de 

apresentar problemas na validade interna e com a escala da regulação extrínseca (os alfas 

de Cronbach obtidos foram de apenas .50) o que encorajou Tremblay, Blanchard, 

Villeneuve, Taylor e Pelletier (2009) bem como Gagné et al. (2010) a desenvolver a escala 

(em Francês e Inglês). Estas escalas, contudo, tinham alguns problemas, o que conduziu ao 
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desenvolvimento e validação da MWMS. Esta acede à motivação para o trabalho no seu 

domínio de análise (Vallerand, 1997), o que a diferencia de outros instrumentos de medida 

da motivação para o trabalho orientados para tarefas de determinado trabalho (e.g., Fernet, 

Senécal, Guay, Marsh, & Dowson, 2008). A MWMS tenta desenvolver as escalas 

anteriores de 4 formas diferentes e, por este motivo, foi a escala selecionada para se 

desenvolver a sua adaptação e validação ao contexto educativo. 

Em primeiro lugar, a maior parte das medidas de motivação baseadas na TAD 

seguem a tradição de questionar a pessoa através de afirmações que refletem diferentes 

tipos de regulações comportamentais (Rans & Cornell, 1989) com questões do tipo 

“Porque é que faz este trabalho?” (Blais et al., 1993) que funciona no domínio desportivo, 

mas que pode ser problemático no domínio do trabalho. Como o emprego é definido como 

um contrato de prestação de serviços entre colaborador e empregador e em troca de 

dinheiro, os itens da MWMS refletem de forma mais forte e clara essa contingência entre 

os trabalhadores e a retribuição que recebem e que aparece em itens como “Por que motivo 

você se esforça ou se esforçaria no seu trabalho/emprego atual?” de forma a ser possível 

identificar os motivos (atuais e latentes) para a realização efetiva do trabalho.  

Uma segunda melhoria da MWMS face às escalas anteriores refere-se à inclusão 

das escalas “regulação externa” e “regulação introjetada” que foram criadas para equilibrar 

os motivos de aproximação e de evitamento do trabalho e para se prevenir a confusão entre 

os conceitos de “regulação externa” e de “regulação introjetada” (Assor, Vansteenkiste & 

Kaplan, 2009). Em escalas anteriores, os itens da regulação externa eram mais orientados 

para a prossecução de recompensas e de prémios enquanto que os itens da “regulação 

introjetada” eram mais orientados para o evitamento da culpa e da vergonha. 

Adicionalmente, na MWMS foram incluídos itens que focavam retribuições materiais 

como o dinheiro bem como restrições sociais consideradas importantes no contexto de 

trabalho (Stajkovic &Luthans, 1997). 

Em terceiro lugar, no MWMS há o cuidado de que a escrita dos itens se diferencie 

de conceitos relacionados como a satisfação das necessidades de autonomia, competência, 

valores intrínsecos e extrínsecos e paixão harmoniosa ou obsessiva pelo trabalho (Grouzet 

et al., 2005; Vallerand et al., 2003; Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens, & 

Lens, 2010; Vansteenkiste et al., 2007). Por exemplo, os itens referentes a “amotivação” 

referem-se a baixa satisfação da necessidade de competência (ex: Eu faço a questão a mim 

próprio(a), eu não sou capaz de realizar as tarefas mais importantes deste trabalho”) 
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(Tremblay et al., 2009), e itens de identificação com o valor intrínseco da afiliação 

“porque, na minha opinião, é uma das melhores formas de conhecer pessoas” (Pelletier et 

al., 1995). Finalmente, de forma a obter-se a equivalência transcultural, os itens foram 

redigidos de forma a serem passíveis da mesma interpretação nas várias culturas em que 

foi validado. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Procedeu-se à adaptação ao contexto em estudo da MWMS (Gagné et al., 2015), 

versão traduzida para português por Santos et al. (submitted). No sentido de adaptar os 

itens da escala à população do nosso estudo, a versão portuguesa do instrumento foi 

enviada para cinco investigadores externos (três professores e dois psicólogos que 

apresentavam experiência em contexto educativo) para a realização da reflexão falada a 

que atestaram a adequação global de todos os itens ao contexto português, para que o 

processo de adaptação do instrumento ao nível da reflexão falada fosse dado como 

concluído segundo as indicações de Brislin (1986). Procedeu-se, ainda, à realização de um 

pré-teste com 25 professores para analisar se o instrumento estava redigido de forma clara 

e se permitia um preenchimento correto. 

 Após o processo de adaptação, realizou-se um contacto presencial com os Diretores 

de 30 Agrupamentos de Escola e Escolas Secundárias, aos quais se explicitaram os 

objetivos do presente estudo e se solicitou a participação neste estudo. Adicionalmente, foi 

colocado pelo Diretor no portal online de cada escola e agrupamento o link para o 

preenchimento do questionário. O link para o questionário, ainda, foi divulgado por email 

pelos professores e foi-lhes solicitado, além da participação no estudo, que divulgassem o 

mesmo entre os seus colegas professores nas mesmas condições. A recolha ocorreu entre 

os meses de setembro e dezembro de 2015 e foram recolhidos 468 questionários válidos. 

 Após a recolha os dados foram inseridos numa base de forma a: (I) analisar a 

estrutura fatorial subjacente e a homogeneidade dos itens dentro de cada uma das escalas, 

através do uso da análise fatorial exploratória (Factoração de Eixo Principal); (II) verificar 

a fiabilidade através do indicador de consistência interna (alfa de Cronbach); (III) e 

verificar a qualidade psicométrica do modelo de avaliação através da análise fatorial 

confirmatória (método da máxima verossimilhança). 
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 Para a realização das bases de dados e das análises estatísticas recorreu-se ao 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, ver.: 22.0) e ao Analysis of Moment 

Structures (SPSS AMOS, ver.: 19.0). 

 

Instrumentos 

 A MWMS é um instrumento constituído por 19 itens com o objetivo de avaliar a 

motivação para o trabalho. Na adaptação ao contexto educativo é utilizada a palavra 

trabalho significando as situações de emprego em contexto de Escolas ou Agrupamentos 

de Escolas, em que o empregador é o Estado. 

 A MWMS engloba 5 dimensões: 

1. Amotivação que consiste na ausência de motivação para uma atividade. 

2. Regulação Extrínseca que se refere ao comprometimento com atividades por razões 

instrumentais, como receber recompensas, a aprovação, evitar as punições e/ou 

desaprovação, aumentar a autoestima ou chegar a um objetivo. É a regulação externa e 

refere-se à realização de uma atividade para a obtenção de recompensas ou punições 

administradas por outros. Esta dimensão engloba 2 tipos de regulação: a regulação 

extrínseca social e material. 

3. Regulação Identificada que se refere à realização de uma atividade porque se identifica 

com o seu valor ou significado, que é aceite como próprio, de tal forma que esta forma de 

internalização dá origem a um comportamento autodeterminado. 

4. Regulação Introjetada refere-se à regulação do comportamento através da pressão 

interna de forças como o ego-envolvimento, a vergonha e a culpa. Esta forma de 

internalização é experienciada como controlo interno (Ryan & Connell, 1989).  

5. Motivação Intrínseca que consiste na capacidade de fazer uma atividade por si mesma, 

isto é, porque é interessante e agradável.  

 Os itens de cada dimensão são avaliados numa escala tipo Likert de 7 pontos em que 

1 = nada, 2 = muito pouco, 3 = um pouco, 4 = moderadamente, 5 = fortemente, 6 = muito 

fortemente e 7 = completamente.  

 Na tabela 1 é possível observar os valores de alfa de Cronbach obtidos pelo o 

MWMS em outros idiomas e os obtidos neste estudo. 

 

INSERIR TABELA 1 
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Amostra  

 A amostra é constituída por 468 professores de 30 Agrupamentos de Escola distintos, 

e destes participantes 374 (79.9%) são do sexo feminino e os restantes do sexo masculino. 

 Relativamente à idade, 62 (13.2%) participantes apresentam idades até aos 40 anos, 

214 (45.7%) estão entre os 40 e 50 anos e 192 (41.0%) estão entre os 50 e 60 anos. No que 

diz respeito aos anos de experiência, a maioria, 204 (43.6%) tem mais de 25 anos de 

experiência profissional. Relativamente às habilitações académicas, a maioria dos 

participantes, 411 (87.8%), são licenciados. 

 

RESULTADOS 

Análise fatorial exploratória (AFE) 

 A análise da matriz de correlações demonstrou correlações significativas (p < .001 e 

p < .05) com valores entre r = -.27 e r = .85, não se verificam itens excessivamente ou 

perfeitamente correlacionados. Assim, verifica-se que não existem problemas ao nível da 

multicolinearidade e da singularidade, respetivamente (Field, 2005). 

 Antes de se efetuar a AFE foram estabelecidos critérios para a retenção dos itens 

em cada uma das escalas que são os seguintes: (1) saturação ≥ .40 de cada item no fator 

hipotético e apenas num único fator; (2) coerência entre a solução fatorial e os itens que 

constituem cada fator; e (3) cada fator ser representado por, pelo menos, 3 itens (Costello 

& Osborne, 2005; Field, 2005). Estes critérios foram aplicados e não levaram à remoção de 

nenhum item. 

A análise das comunalidades revelou valores entre .42 e .97, apresentando uma 

média de .72, refletindo, assim, que 72% da variância associada aos itens é comum ou 

partilhada. 

Verificou-se a fatoriabilidade da matriz dos dados, pois o valor de KMO é superior 

a .60 (KMO = .85) e o teste de esfericidade de Bartlett é significativo (p < .001). 

Fez-se uso da AFE, através do método Factoração de Eixo Principal por meio da 

rotação ortogonal (procedimento varimax). Procedeu-se a uma análise dos pontos de 

inflexão no scree plot e uma verificação dos valores próprios, o que levou à extração de 5 

fatores. O scree plot indicou que não deveriam ser extraídos mais de 5 fatores e esta 

solução cumpria o critério de normalização de Kaiser (valor próprio ≥ 1). A solução de 5 

fatores extraída explica 71.90% da variância total. 
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Analisando a tabela 3 pode-se constatar que só dois itens apresentam cargas 

fatoriais <.70, contudo são consideradas razoáveis (>.45). Os restantes itens apresentam 

uma carga fatorial > .71, o que é considerado excelente (Field, 2005). 

 

INSERIR TABELA 2 

  

 Observando a tabela 4 é possível constatar que a motivação intrínseca se correlaciona 

negativamente com a amotivação e positivamente com a regulação introjetada e 

identificada. 

 

INSERIR TABELA 3 

 

Fiabilidade 

A consistência interna foi calculada através do coeficiente alfa de Cronbach. 

Analisando a tabela 5 é possível verificar que o MWMS apresenta uma fiabilidade que 

varia entre aceitável e elevada (Murphy & Davidsholder, 1988). A dimensão com melhor 

consistência interna é a amotivação e a regulação introjetada é a mais baixa. 

 

INSERIR TABELA 4 

 

Análise fatorial confirmatória 

 Após a AFE procedeu-se á análise fatorial confirmatória com o intuito de testar o 

modelo fornecido pelos autores da versão original (Gagné et al., 2015). Este modelo 

consiste em cinco fatores mais um de segunda ordem que engloba a regulação extrínseca 

material e social. 

 Como nenhuma medida de ajustamento providencia uma resposta conclusiva para o 

ajustamento de um modelo, neste estudo foi usado um leque de índices de ajustamento 

para testar a estrutura do MWMS. Para verificar o ajustamento do modelo recorreu-se às 

recomendações de diversos autores (Byrne, 2001; Hair et al.,2006; Tanaka, 1993; Yu, 

2002). 

 Os índices absolutos não usam um modelo alternativo como base de comparação, 

derivam do ajuste obtido através das matrizes de covariação e função de minimização da 

ML. Os valores de 2 < 3 e p > .05, de SRMR < .07 e de RMR próximos de 0 são 
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considerados bons. Valores de GFI e de AGFI ≥ .95 são considerados muito bons. Neste 

sentido, é possível constatar através da tabela 5 que, a nível de índices absolutos, o modelo 

apresenta um ajustamento bom a muito bom. 

 Relativamente aos índices relativos, estes realizam uma comparação entre o modelo 

testado, um modelo independente e um saturado. No modelo independente é especificado 

que todas as variáveis medidas não estão correlacionadas. Os valores de NFI, CFI e TLI ≥ 

.95 são considerados muito bons, e o valor de RFI quanto mais próximo de 1 melhor 

(Byrne, 2001; Hair et al.,2006; Tanaka, 1993; Yu, 2002). Logo, como se verifica na tabela 

5, ao nível de índices relativos o modelo testado apresenta um ajustamento muito bom. 

 Os índices de discrepância populacional realizam uma comparação entre o 

ajustamento do modelo obtido, as médias, as variâncias da amostra e as que seriam obtidas 

da população. O RMSEA é uma função de discrepância entre uma matriz estimada e a 

matriz da população enquanto, ao mesmo tempo, contabiliza a complexidade do modelo. O 

PCLOSE é um teste de significância do RMSEA para verificar se a matriz estimada e a 

matriz da população são iguais. Neste sentido, procuram-se valores de RMSEA ≤ .05 

(muito bom) e que o PCLOSE > .05 (Byrne, 2001; Hair et al.,2006; Tanaka, 1993; Yu, 

2002). Assim, pode afirmar-se que o modelo testado tem um ajuste muito bom e ainda que 

a matriz da população e a matriz estimada são iguais, sendo o erro médio no modelo 

mínimo (Cf. tabela 6). 

 

INSERIR TABELA 5 

 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

A presente investigação centrou-se na adaptação e validação do MWMS, um 

instrumento baseado no conceito multidimensional da motivação inserido na teoria da 

autodeterminação. Esta escala já tinha sido previamente testada em nove países diferentes 

e em sete idiomas distintos, pelos seus autores (Gagné et al., 2015), e demonstrou um 

comportamento aceitável. 

 Neste estudo em contexto educativo foi possível constatar que os itens que 

constituem o MWMS são bons indicadores dos constructos que se pretendem medir e que 

os fatores se encontram devidamente individualizados, à semelhança do que acontece em 

outros estudos da escala em 9 países. A escala demonstrou 5 dimensões robustas que 
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admitem um entendimento bastante lato da motivação. Estes fatores também se 

observaram nos estudos da escala original (Gagné et al., 2015). 

 Relativamente à fiabilidade do instrumento, foi possível verificar que a consistência 

interna varia entre aceitável e elevada, sendo que apenas uma dimensão, a da regulação 

introjetada, apresenta níveis aceitáveis enquanto as restantes apresentam níveis elevados de 

consistência interna. Os valores encontrados neste estudo assemelham-se aos das outras 

versões do estudo de construção da escala (Gagné et al., 2015), com exceção da versão 

alemã. 

 No que diz respeito à estrutura fatorial do MWMS, neste estudo foi possível 

confirmar o modelo indicado pelos autores da versão original (Gagné et al., 2015). A 

escala demonstrou uma estrutura que comporta cinco fatores distintos sendo um de 

segunda ordem, que engloba a regulação extrínseca social e material. Em geral, a escala 

adaptada e validada ao contexto educativo apresentou bons índices de ajustamento 

similares ao do estudo da versão original (Gagné et al., 2015). 

 Comparativamente com a versão original, também se observou neste estudo como a 

motivação intrínseca se correlaciona negativamente com a regulação extrínseca e a 

amotivação. 

 Em suma, o MWMS na versão portuguesa é compreendido de forma equivalente às 

versões existentes em outros idiomas e demonstra ser um instrumento robusto e fiável para 

medir, de forma multidimensional, a motivação segundo a teoria da autodeterminação. 

Como limitações e à semelhança de outras aplicações do MWMS em outros 

idiomas, não se inclui um subescala de regulação integrada, que é uma forma de motivação 

extrínseca e que é mais internalizada do que a regulação identificada. As escalas 

previamente publicadas que contêm uma integração da subescala mostram que dificilmente 

pode ser estatisticamente separada a subescala de regulação integrada e a regulação 

intrínseca (Mallett, Kawabata, Newcombe, Otero-Forero, & Jackson, 2007; Tremblay et 

al., 2009; Vallerand et al.,1992).  

Adicionalmente, os itens que medem a motivação integrada em outras escalas 

são questionáveis em termos do seu face value, por exemplo, nos itens que medem a 

paixão para uma atividade (por exemplo, “porque se tornou uma parte fundamental de 

quem eu sou"; Tremblay et al., 2009). A paixão pelo trabalho mede explicitamente e 

simultaneamente a integração da identidade social das pessoas para a atividade e sua 

motivação para ela (Vallerand et al., 2003), e, portanto, difere da "mera" motivação. 
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 Finalmente, o MWMW aplicado ao contexto educativo oferece a oportunidade de 

examinar, em contexto educativo, a diferenciação entre antecedentes e consequências da 

regulação externa social ou material. Podemos considerar que com os professores e à 

semelhança dos resultados apresentados em pesquisas anteriores (Deci et al, 1999), as 

recompensas tangíveis apresentam efeitos débeis na motivação e no orgulho da realização 

das tarefas inerentes ao ensino, enquanto que o reconhecimento e as recompensas sociais 

poderão ter um impacto mais positivo.  
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Anexo A 

 

 

Escala Multidimensional de Motivação para o contexto educativo 

Professores 

 

Adaptação de Gagné et al (2015); Santos et al (2016) 

 

 

TEXTO PARA CONVITE À PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO: 

 

Mais do que nunca a motivação assume um papel fundamental no desenvolvimento das 

organizações educativas. Tendo em conta a relevância desta temática, encontramo-nos a realizar no 

âmbito do Programa Doutoral em Psicologia da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

da Universidade do Porto, um estudo com o objetivo de contribuir para a melhoria das práticas de 

liderança em contexto educativo. As suas respostas são confidenciais e delas depende o sucesso do 

presente estudo. 

Demorará cerca de 15 minutos a responder ao questionário disponível no portal do Agrupamento. 

As suas respostas são confidenciais e delas depende o sucesso do presente estudo. (repetição) 

Agradecemos desde já a sua preciosa colaboração.  

 

Caracterização sociodemográfica 

 

Agrupamento de Escola: _________________________________________ 

Escola: _______________________________________________________ 

Idade: _____________ 

Sexo: ________________ 

Grupo de recrutamento__________________________________________ 

Anos de experiência: ___________________________________________ 

Formação académica vs. especialização: 

_____________________________________________________________ 
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Pense em que medida as seguintes afirmações se aplicam a si. No presente questionário é 

utilizada a palavra “trabalho” significando as situações de emprego em contexto de Escolas 

ou Agrupamentos de Escolas. Responda conforme se aplique à sua situação. Considere que 

não há respostas certas ou erradas. Interessa que responda apenas conforme se aplica mais 

ou menos à sua situação. Utilize a seguinte escala de respostas: 

 

Nada  

 

 

1  

Muito 

pouco        

 

2 

Um 

pouco        

 

3 

Moderadamente 

 

 

4 

Fortemente    

 

 

5 

Muito 

fortemente        

 

6 

Completamente 

 

 

7 

 

 

Coloque uma cruz (X) sobre a sua opção de resposta para cada afirmação. 

 

Responda em todas as afirmações considerando a seguinte questão: 

 

Por que motivo se esforça ou se esforçaria no seu trabalho atual? 

 

 

Afirmações Respostas 

Não me esforço porque, na verdade, sinto que o meu trabalho é 

uma perda de tempo 
1 2 3 4 5 6 7 

Eu faço pouco porque penso que este trabalho não é merecedor 

de esforços 
1 2 3 4 5 6 7 

Eu não sei porque estou neste trabalho, já que é um trabalho 

inútil 
1 2 3 4 5 6 7 

Para obter a aprovação de outras pessoas (por exemplo, os meus 

superiores, os meus colegas, a minha família, os clientes…) 
1 2 3 4 5 6 7 

Porque outras pessoas me respeitarão mais (por exemplo, os 

meus superiores, os meus colegas, a minha família, os 

clientes…) 

1 2 3 4 5 6 7 

Para evitar ser criticado por outras pessoas (por exemplo, os 1 2 3 4 5 6 7 
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meus superiores, os meus colegas, a minha família, os 

clientes…) 

Porque somente se me esforçar o suficiente no meu trabalho 

conseguirei recompensas financeiras (por exemplo, do meu 

empregador, dos meus superiores hierárquicos…) 

1 2 3 4 5 6 7 

Porque somente se me esforçar o suficiente no meu trabalho me 

poderão oferecer mais estabilidade no trabalho (por exemplo, o 

meu empregador, os meus superiores hierárquicos…) 

1 2 3 4 5 6 7 

Porque me arrisco a perder o meu trabalho se não me esforçar o 

suficiente 
1 2 3 4 5 6 7 

Porque preciso de provar a mim mesmo(a) que consigo 1 2 3 4 5 6 7 

Porque me faz sentir orgulho de mim mesmo(a) 1 2 3 4 5 6 7 

Porque se não eu vou sentir vergonha de mim mesmo(a) 1 2 3 4 5 6 7 

Porque se não sinto-me mal comigo mesmo(a) 1 2 3 4 5 6 7 

Porque pessoalmente considero importante esforçar-me neste 

trabalho 
1 2 3 4 5 6 7 

Porque esforçar-me neste trabalho está alinhado com os meus 

valores pessoais 
1 2 3 4 5 6 7 

Porque esforçar-me neste trabalho tem um significado pessoal 

para mim 
1 2 3 4 5 6 7 

Porque fazer o meu trabalho me diverte 1 2 3 4 5 6 7 

Porque o que faço no meu trabalho é estimulante 1 2 3 4 5 6 7 

Porque o trabalho que faço é interessante 1 2 3 4 5 6 7 
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TABELAS 

Tabela 1 

 

Valores de alfa de Cronbach obtidos pelo o MWMS em outros idiomas e os obtidos neste 

estudo 

 Inglê

s 

Francê

s 

Norueguê

s 

Alemã

o  

Chinê

s 

Presente 

Estudo 

Amotivação .79 .81 .95 .78 .87 .93 

Regulação 

Extrínseca 
.76 .74 .84 .80 .77 .90 

Regulação 

Introjetada 
.70 .74 .79 .55 .88 .77 

Regulação 

Identificada 
.75 .78 .88 .65 .88 .8 

Motivação Intrínseca .90 .88 .94 .93 .89 .89 
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Tabela 2 

Estrutura fatorial e comunalidades do MWMS  

 
Fatores 

h2 

 
1 2 3 4 5 

Não me esforço porque na verdade sinto que o 

meu trabalho é uma perda de tempo.  

0,83

6    

0,77

5 

Eu faço pouco porque penso que este trabalho 

não é merecedor de esforços.  

0,95

3    

0,97

3 

Eu não sei porque estou neste trabalho, já que é 

um trabalho inútil.  

0,83

6    

0,75

3 

Para obter a aprovação de outras pessoas (por 

exemplo, os meus superiores, os meus colegas, 

a minha família, os clientes…). 

0,82

0     

0,81

5 

Porque outras pessoas me respeitarão mais (por 

exemplo, os meus superiores, os meus colegas, 

a minha família, os pais, os alunos…). 

0,77

1     

0,77

8 

Para evitar ser criticado por outras pessoas (por 

exemplo, os meus superiores, os meus colegas, 

a minha família, os pais, os alunos…). 

0,72

1     

0,74

7 

Porque somente se me esforçar o suficiente no 

meu trabalho conseguirei recompensas 

financeiras (por exemplo, da liderança…). 

0,73

0     

0,64

7 

Porque somente se me esforçar o suficiente no 

meu trabalho me poderão oferecer mais 

estabilidade no trabalho (por exemplo, da 

liderança…). 

0,89

2     

0,93

1 

Porque me arrisco a perder o meu trabalho se 

não me esforçar o suficiente. 

0,68

0     

0,56

8 

Porque preciso de provar a mim mesmo(a) que 

consigo.     

0,49

0 

0,42

2 
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Porque me faz sentir orgulho de mim 

mesmo(a)     

0,47

7 

0,50

2 

Porque senão eu vou sentir vergonha de mim 

mesmo(a).     

0,75

9 

0,62

1 

Porque senão sinto-me mal comigo mesmo(a). 
    

0,76

6 

0,64

9 

Porque pessoalmente considero importante 

esforçar-me neste trabalho.    

0,71

5  

0,70

7 

Porque esforçar-me neste trabalho está 

alinhado com os meus valores pessoais.    

0,80

6  

0,81

7 

Porque esforçar-me neste trabalho tem um 

significado pessoal para mim.    

0,71

2  

0,68

2 

Porque fazer o meu trabalho me diverte. 
  

0,67

8   

0,58

6 

Porque o que faço no meu trabalho é 

estimulante.   

0,92

6   

0,91

9 

Porque o trabalho que faço é interessante. 
  

0,80

7   

0,76

9 

Percentagem da variância 
23,7

4 

13,5

2 

12,8

4 

11,7

9 

10,0

2  
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Tabela 3 

Correlações de Pearson entre as dimensões 

 1 2 3 4 5 

1. Amotivação 
     

2. Regulação Extrínseca .455** 
    

3. Regulação Introjetada .118* ,381** 
   

4. Regulação Identificada -.161** -.065 .402** 
  

5. Motivação Intrínseca -.098* -.084 .177** .634** 
 

*p<.05; **p<.01 

 

Tabela 4 

Coeficientes de alfa de Cronbach 

 
n Média D. P. α 95% Intervalo de Confiança 

Amotivação 468 1,79 1,43 .93 .92, .94 

Regulação Extrínseca 468 2,37 1,30 .90 .88, .91 

Regulação Introjetada 468 4,75 1,42 .77 .74, .81 

Regulação Identificada 468 6,14 0,96 .89 .87, .90 

Motivação Intrínseca 468 5,26 1,15 .89 .87, .91 
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Tabela 5 

Medidas de ajuste do modelo estrutural: máxima verossimilhança 

Estatísticas de Ajuste 
Modelo 

Índices Absolutos  

2/df (p-value) 1.349 (.131) 

Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) .021 

Root Mean Square Residual (RMR) .035 

Goodness-of-fit Index  (GFI) .987 

Adjusted Goodness of Fit Index  (AGFI) .972 

Índices Relativos  
 

Normal Fit Index (NFI) .989 

Comparative Fit Index (CFI) .997 

Relative Fit Index (RFI) .982 

Tucker-Lewis Index (TLI) .995 

Índices de Discrepância Populacional  
 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) .027 

RMSEA 90% intervalo de confiança (LO - HI) 0 - .05 

PCLOSE .942 
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4.2.4. Artigo IV– A liderança dos diretores no contexto educativo português: a ética e 

a moral, quais as competências e tendências? 

 

The leadership of the directors in the Portuguese educational context: ethics and morals, 

what are the competencies and trends? 

La direction des administrateurs dans le contexte éducatif portugais: l'éthique et la 

morale, les compétences et les tendances? 

 

Título abreviado: Leadership Competencies 

 

Lurdes Neves11 (1), Joaquim Luís Coimbra12 (1) 

(2) Universidade do Porto 

 

Nota de Autor 

Lurdes Neves, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade 

do Porto; Joaquim Luís Coimbra, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 

Universidade do Porto;  

A correspondência relativa a este artigo deve ser endereçada a Lurdes Neves ou 

Joaquim Luís Coimbra, Centro de Psicologia da Universidade do Porto, Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação, Rua de Alfredo Allen, s/n, 4200-135 Porto, 

Portugal, E-mail: pdpsi11006@fpce.up.pt; jcoimbra@fpce.up.pt. 

 

                                                 
11 Estudante de Doutoramento na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto.  

12 Professor Associado da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. 
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. 

Resumo 

 A escola, como unidade básica e espaço de realização de objetivos e metas do sistema 

educativo, encontra-se em constante remodelação, tornando-se num grande desafio para os 

diretores, por exigir deles novas competências, conhecimentos, capacidades e atitudes, que 

convergem na necessidade de desenvolvimento de competências para a tomada de decisões 

participativas e justas. Assim, este estudo teve como objetivo conhecer quais as perceções 

e práticas de liderança exercidas por 30 diretores de Agrupamentos de Escolas. Para 

alcançar este objetivo, recorreu-se a um estudo misto, tendo sido realizada uma entrevista 

semiestruturada aos Diretores e aplicadas três escalas de liderança (ética, moral e 

transformacional). Foi possível constatar perceções de liderança que variam entre o 

transacional e transformacional e que algumas capacidades do líder são preditoras do tipo 

de liderança exercida.  

 

Palavras-chave: diretores, educação, liderança 

 

Abstract 

The school, as the basic unit and a space for the achievement of objectives and goals of the 

education system, is constantly being renovated, becoming a major challenge for the 

directors, because it requires of them new skills, knowledge, abilities and attitudes that 

converge in the need of development of skills for making the decisions more participatory 

and fair. This study goal is to identify in 30 educational directors of school groups, their 

leadership perceptions and practices. To achieve this goal, a mix study has been carried out 

using semi-structured interviews and three leadership scales (ethical, moral and 

transformational). It was found that the leadership perceptions vary between transactional 

and transformational and that some leadership skills are predictors of the type of leadership 

exercised. 

 

Keywords: directors, education, leadership 
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INTRODUÇÃO 

Num contexto atual de procura crescente da qualidade nos sistemas educativos e 

das aprendizagens dos alunos, de forma a qualificar cada vez mais as pessoas para o 

mundo do trabalho, têm vindo a proliferar discursos e reformas políticas e curriculares no 

sentido de gerar uma eficiência crescente, eficácia e qualidade na educação. As mudanças 

verificadas trouxeram à discussão a questão da liderança como tema central. A partir dessa 

noção amplificada e com ecos reverberando em amplos espectros da vida em sociedade, 

existe, no campo educativo, uma constante preocupação com sucesso educativo e gestão 

participativa, o que pressupõe a tomada de decisão partilhada ao nível das lideranças 

intermédias e a visão de uma educação básica encarada como responsabilidade por todos.  

No atual contexto português emergem as políticas educativas que buscam a 

qualidade e transparência da educação, num quase-mercado educativo, que se baseia na 

escolha, cada vez maior, da escola que poderá oferecer um serviço de qualidade; procura-

se também a ética e os códigos de valores morais que determinam os comportamentos de 

liderança, pois influenciam todos os processos de tomada de decisões no contexto 

educativo. 

Com efeito, a gestão dos estabelecimentos de ensino público português tem vindo a 

apresentar significativas alterações nos últimos anos, que importa registar e estudar. Por 

um lado, houve um aumento das dimensões físicas, geográficas e sociais dos 

estabelecimentos escolares, que foram agrupados e, nalguns casos, posteriormente 

agregados. Por outro lado, as competências dos órgãos de gestão estratégica e pedagógica 

também foram alteradas.  

Verifica-se ainda que os rankings das escolas se assumem como um fator explícito 

do quase-mercado educativo em Portugal, sendo o reflexo da ética dos comportamentos de 

liderança. Tendem a ser um instrumento de escolha da escola que acaba por influenciar 

cada vez mais a sua procura e a ser usado por cada escola como agente promotor da 

procura de práticas pedagógicas que conduzam a melhores resultados por parte dos alunos. 

Embora se entenda que o ato educativo é bastante complexo e para o qual confluem 

inúmeras variáveis, os indicadores dos rankings por si só não refletem a qualidade da 

aprendizagem dos alunos, nem são responsáveis diretamente pelo sucesso das 

aprendizagens, não podendo ser estabelecida uma relação direta e causal entre ranking e 

qualidade da aprendizagem. Na base da construção dos rankings escolares estão 

indicadores de natureza quantitativa que segmentam a realidade a partir de variáveis 
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relacionadas com os desempenhos individuais dos alunos “quase sempre reduzidas à 

medida das suas performances cognitivas” (Santiago, Correia, Tavares & Pimenta, 2004). 

Nesta medida, a construção das listas ordenadas de escolas baseia-se nos resultados dos 

exames nacionais – outputs das escolas – verificando-se, portanto, a ênfase dada à 

componente cognitiva. Com efeito, no caso português, os rankings de escolas são 

“reduzidos a um conjunto de indicadores numéricos, que resultam de desempenhos de 

alunos abstratos, homogéneos e destacados dos seus contextos sociais e culturais de vida” 

(Santiago et al, 2004). Vários autores explicam os problemas associados à utilização dos 

indicadores de performance para a elaboração de rankings (Santiago et al, 2004). A esta 

problemática acresce a reorganização da rede escolar – realizada através da criação dos 

agrupamentos e a agregação de escolas e que veio garantir e reforçar a coerência do projeto 

educativo e a qualidade pedagógica das escolas e estabelecimentos de educação desde o 

pré-escolar ao secundário, bem como proporcionar aos alunos de uma dada área geográfica 

um percurso sequencial e articulado e, desse modo, favorecer a transição adequada entre os 

diferentes níveis e ciclos de ensino. No que concerne às competências dos órgãos de gestão 

e do diretor, com o Decreto-Lei n.o 137/2012 de 2 de julho, mantêm-se os órgãos de 

administração e gestão, mas reforça-se a competência do conselho geral, assegurando-se a 

sua legitimidade, enquanto órgão de representação dos agentes de ensino, dos pais e 

encarregados de educação e da comunidade local, designadamente de instituições, 

organizações de caráter económico, social, cultural e científico. Por seu lado, com esta 

remodelação, o conselho pedagógico é composto exclusivamente por professores, o que 

lhe confere um caráter estritamente profissional. Com o Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de 

julho, procede-se ainda ao reajustamento do processo eleitoral do diretor, conferindo-lhe 

maior legitimidade através do reforço da exigência dos requisitos para o exercício da 

função e, por outro lado, consagrando-se mecanismos de responsabilização no exercício 

dos cargos de direção, de gestão e de gestão intermédia.  

No quadro legal em vigor, as competências do diretor contemplam a 

responsabilidade pela elaboração e apresentação dos documentos estruturantes da escola ao 

conselho geral, que os aprova, pela elaboração do plano de formação do pessoal docente e 

não docente, pela definição do regime de funcionamento do agrupamento, pela avaliação 

do pessoal docente, no quadro da legislação em vigor (cf. Decreto-Lei n.o 137/2012 de 2 de 

julho).  
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Isto é, o diretor tem a incumbência de representar o estabelecimento, de exercer o 

poder hierárquico, de garantir a qualidade do ensino e o bom funcionamento dos serviços 

técnicos e administrativos, de gerir os equipamentos e preservar o património do 

agrupamento, tudo isto numa lógica de prestação de contas quer ao conselho geral, onde 

estão representados os atores locais, quer à administração educativa central e local.  

De notar que com o Decreto-Lei n.º 115-A/98 de 4 de maio o diretor, ou o 

presidente do conselho executivo, se a escola optasse por essa modalidade de gestão, era 

membro do conselho pedagógico, mas não necessariamente o seu presidente. O Decreto-

Lei n.º 75/2008 de 22 de julho vem devolver ao diretor a presidência do conselho 

pedagógico e reconhecer-lhe competências de gestão pedagógica, compreendendo-se que 

sem as quais estaria sempre limitado nas suas funções. Ao mesmo tempo que se reconhece 

esta dimensão de atuação, dá-se visibilidade ao cargo e o diretor passa a ser a figura central 

de representação da escola.  

Finalmente, as alterações que têm vindo a acontecer no contexto educativo 

nomeadamente ao nível da estrutura dos agrupamentos e da criação dos rankings com vista 

à promoção do sucesso escolar, constituem-se como desafios crescentes às práticas de 

liderança e gestão utilizadas nestes contextos.  

Neste sentido, este estudo tem como objetivo conhecer quais as perceções e práticas 

de liderança adotadas pelos diretores educativos de 30 agrupamentos de escolas do Norte e 

Centro do país (liderança transformacional, ética ou moral) e tem como questões de 

investigação orientadoras do artigo a compreensão de: 1) qual o tipo de liderança exercido 

pelos diretores (transformacional, ético ou moral); 2) quais as competências percecionadas 

como necessárias para a liderança; 3) quais as estratégias de promoção da motivação 

utilizadas no âmbito das suas práticas de liderança; 4) qual a visão que os diretores 

apresentam da escola; 5) qual a posição dos diretores em relação aos agrupamentos 

escolares; e 6) qual a posição dos diretores face aos rankings nacionais. 

No que concerne às práticas de liderança adotadas pelos diretores, desenvolve-se de 

seguida a explicitação de cada um dos tipos de liderança em estudo: liderança 

transformacional, liderança ética e liderança moral. 
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Liderança Transformacional 

O conceito de liderança transformacional foi introduzido inicialmente por Burns 

(1978), referindo-se a determinados líderes políticos que motivavam os seguidores a 

atingirem maiores níveis de moralidade e motivação. Bass (1985) expandiu este conceito, 

formulando um modelo em que a liderança transformacional envolve a influência ativa por 

parte do líder na motivação dos seguidores ao nível das suas atitudes, inspirando-os a 

alcançarem os objetivos. Este modelo, no presente estudo, aplicado ao contexto educativo 

pressupõe a existência de quatro componentes principais: carismático, que induz 

admiração, respeito e confiança nos seus seguidores; motivacional, que potencia os 

seguidores a atingirem objetivos e metas mais elevadas; estimulação intelectual, que 

desafia os seguidores a saírem da sua zona de conforto e os encoraja a desenvolverem as 

suas competências de forma mais criativa; consideração individualizada, ou seja, o respeito 

pela individualidade e identidade de cada seguidor. 

O líder transformacional é, assim, alguém que é respeitado, que inspira confiança, 

motiva os outros, em suma, um exemplo a seguir. É, por isso, proativo na concretização da 

sua visão e missão e está atento às necessidades dos seus seguidores, aumentando o grau de 

compromisso que estes assumem com a organização e a sua performance no alcance das 

metas (Bass, 1985; Bass, 1990; Avolio, 1999; Avolio & Bass, 1995). A liderança 

transformacional compreende, desta forma, a realização do líder concomitante ao sentido 

de eficácia e competência coletivos, dado que os seguidores parecem obter maior 

satisfação, envolvimento e compromisso com os objetivos e metas da organização 

educativa (Castanheira & Costa, 2011). Desta forma, a liderança transformacional surge 

como mais positiva na motivação e desempenho dos colaboradores e como alternativa à 

liderança transacional que se baseia no uso da motivação extrínseca com impacto (Avolio, 

1999; Bass, 1998). Por outro lado, os líderes transformacionais “inspiram confiança, 

buscam desenvolver a liderança em outros, exibem o autossacrifício no sentido do 

altruísmo e servem como agentes morais, concentrando-se e fazendo com que os 

seguidores se concentrem em objetivos que transcendam as necessidades mais imediatas 

do grupo de trabalho” (Dumdum, Lowe, & Avolio, 2013, p.6). Na liderança laissez-faire, o 

líder demarca-se das suas responsabilidades e autoridade, que os autores consideram tratar-

se da “menos potente”, num contínuo de comportamentos de liderança, que contrasta com 

a transformacional (a “mais potente”) (Bass & Avolio, 2003). Castanheira e Costa (2011) 

fizeram uma meta-análise focada na realidade portuguesa, com base na utilização do 
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Multifactor Leadership Questionnaire (Bass & Avolio, 2003) indicando a predominância 

do tipo de liderança transformacional e da liderança transacional nas escolas públicas 

portuguesas.  

 Dando sustentação a esta proposição, investigações têm revelado que a liderança 

transacional leva a um desempenho superior quando “aumenta” ou acrescenta à liderança 

transformacional (Antonakis & House, 2002). Burns (1978), quando introduz o conceito de 

liderança transformacional baseado na teoria de desenvolvimento moral de Kohlberg 

(1976), perspetivava ainda que os líderes poderiam encaminhar os seus seguidores para 

níveis mais elevados de consciência moral. No entanto, a dimensão moral da liderança 

transformacional foi seriamente questionada em cada uma das componentes do constructo 

da liderança transformacional por Bass (1998). De acordo com o autor, apesar de as 

componentes dos constructos de liderança apresentarem uma dimensão ética e moral, como 

Bass e Steidlmeier (1999) reconheceram, esta é moralmente neutra.  

Adicionalmente, Howell e Avolio (1992) demonstraram que os líderes 

transformacionais podem agir de forma ética ou antiética, dependendo dos valores 

imbuídos na sua visão e estratégia, o que justifica a compreensão do conceito de liderança 

ética e de liderança moral neste estudo e a avaliação da perceção das práticas de liderança 

ética e moral pelos diretores dos agrupamentos de escola.  

 

Liderança ética 

O conceito de liderança ética diz respeito aos comportamentos do líder que vão ao 

encontro das crenças e valores morais da organização, particularmente nas organizações 

éticas que norteiam a sua missão de acordo com os padrões morais vigentes e agem de 

forma socialmente responsável (Brown, Treviño, & Harrison, 2005).  

O interesse pela investigação na liderança ética é relativamente recente e tem em 

conta estes fatores de dimensão cultural e social, que se refletem no comportamento 

organizacional (Priem & Shaffer, 2001; Robertson, Crittenden, Brady e Hoffman., 2002). 

Brown et al. (2005) descrevem os líderes éticos como honestos, confiáveis, justos e 

solidários, norteando as suas atitudes e comportamentos por forma a estruturarem 

ambientes de trabalho justos. Estes líderes contrastam com os líderes despóticos que 

colocam os seus interesses à frente dos da organização e apresentam comportamentos 

autoritários, centrados nos interesses próprios e na exploração dos outros (Aronson, 2001). 
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Liderança Moral 

A inteligência moral tem sido definida como a capacidade de distinguir o certo do 

errado, de possuir fortes convicções morais e de ter comportamentos ajustados. Assim, a 

inteligência moral refere-se à forma como os princípios universais são aplicados aos nossos 

valores, objetivos e performance (Lennick & Kiel, 2011). Convém referir a distinção entre 

inteligência moral e inteligência emocional, dado que esta última é desprovida de valores e 

pode ser aplicada “tanto para o bem, como para o mal”, enquanto a inteligência moral é, 

por definição, e de acordo com os autores direcionada para o bem (Lennick & Kiel, 2008). 

Este conceito ganha particular relevância no contexto organizacional, dado que a 

integridade do líder parece ser um importante preditor do comportamento dos seguidores, 

da sua motivação, satisfação e investimento (Mamede, Ribeiro, Gomes, & Rego, 2014; 

Wayne & Green, 1993). 

Lennick e Kiel (2008) afirmam que os líderes moralmente mais competentes 

revelam maior consistência nos seus comportamentos e maior alinhamento com os 

princípios morais, valores e crenças, que resultam em consequências positivas para a 

organização. Para estes autores, a inteligência moral envolve quatro dimensões: 

integridade, ou seja, agir de forma consistente com os princípios universais, valores e 

crenças pessoais, dizer a verdade e defender o que considera certo e manter as promessas; 

responsabilidade, pelas suas escolhas pessoais, admitindo os seus erros e falhas e assumir 

a responsabilidade pelos seus seguidores; compaixão, ou seja, preocupar-se com os outros; 

perdão, ou seja, perdoar os seus erros e falhas e as dos outros.  

 

 

MÉTODO 

 

Objetivo 

 Este estudo tem como objetivo conhecer as perceções e práticas de liderança 

exercidas pelos diretores educativos de 30 agrupamentos de escolas do Norte e Centro do 

país (liderança transformacional, ética ou moral). 

 

Questões de investigação  

O presente estudo tem ainda como questões de investigação a compreensão de: 1) qual o 

tipo de liderança exercido pelos diretores (transformacional, ético ou moral); 2) quais as 
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competências percecionadas como necessárias para a liderança; 3) quais as estratégias de 

promoção da motivação utilizadas no âmbito das suas práticas de liderança; 4) qual a visão 

que os diretores apresentam da escola; 5) qual a posição dos diretores em relação aos 

agrupamentos escolares; e 6) qual a posição dos diretores face aos rankings nacionais.  

 

Procedimento 

As duas formas de inquérito - quantitativa e qualitativa - são frequentemente 

retratadas como paradigmas distintos e incompatíveis em investigação educacional 

(Shaffer & Serlin, 2004). No entanto, reconhecendo-se que diferentes métodos de análise 

são úteis porque se dirigem para diferentes tipos de questões, começaram-se a utilizar 

simultaneamente ambos os tipos de técnicas - qualitativas e quantitativas - métodos mistos 

(Shaffer & Serlin, 2004; Johnson & Onwuegbuzie, 2004) pela complementaridade de 

dados e fontes de informação. No presente estudo, foi adotado o método misto de recolha 

de dados sendo o estudo I de carácter quantitativo e o estudo II de carácter qualitativo. 

Foram enviados convites para os Diretores dos Agrupamentos de Escola da zona 

Norte e Centro do país para participação no presente estudo, tendo aceitado participar 30 

diretores. Estes 30 diretores de agrupamentos escolares foram posteriormente contactados 

presencialmente, tendo-lhes sido explicados concretamente os objetivos do presente 

estudo.  

O estudo I consistiu na aplicação de três escalas distintas sobre a liderança (ética, 

moral e transformacional) aos 30 diretores e teve como objetivo compreender qual o tipo 

de liderança exercido por cada diretor. O estudo II compreendeu a realização de entrevistas 

semiestruturadas a estes mesmos diretores e teve como objetivos: 1) Descrever as 

competências percecionadas como necessárias para a liderança pelos diretores; 2) 

Descrever a visão que os diretores apresentam da escola; 3) Conhecer a posição que os 

diretores assumem face à criação dos agrupamentos; 4) Conhecer qual a posição dos 

diretores face aos rankings. A recolha dos dados ocorreu entre março e outubro de 2015. 

O recurso a estes dois métodos – questionário e entrevista – foi utilizado para obter 

a informação necessária para alcançar os objetivos deste estudo. Posteriormente, foram                                       

analisados os dados quantitativos e, de seguida, os dados qualitativos. 

Para a análise dos dados quantitativos recorreu-se ao Statistical Package for the 

Social Sciences. 
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Relativamente aos dados qualitativos, o processo de codificação procurou 

identificar a relação das perceções dos entrevistados com os temas em análise. Para tal, 

importaram-se todos os dados para o software NVivo e foram criadas categorias de análise. 

Estas serão representadas através do número de participantes que contribuíram para a cada 

categoria (fontes) e o número de vezes que a categoria é referenciada (referências).  

 

Instrumentos 

Estudo I – Questionários 

Os diretores responderam aos seguintes questionários: questionário 

sociodemográfico, o Questionário de Liderança Ética (Neves, Jordão, Cunha, Vieira & 

Coimbra, 2016; QLE), o Questionário de Liderança Transformacional (Bass & Avolio, 

2003; QLT) e o Questionário de Liderança Moral (Mamede, Ribeiro, & Gomes, 2010; 

QLM). 

O questionário sociodemográfico foi aplicado na medida em que é fundamental 

para uma melhor compreensão da população em estudo, tendo sido recolhida informação 

sobre a idade, o sexo e o tempo de serviço dos diretores. 

O QLE é constituído por 23 itens, cotados numa escala do tipo Likert de 1 a 7 

pontos; é usado para avaliar a liderança ética em duas dimensões: liderança ética e 

despótica. A liderança ética tem sido considerada como o modo como os líderes se devem 

comportar, contrariamente ao modo como se comportam na prática (Brown, Treviño & 

Harrison, 2005; Clegg, Carter, Kornberger, Messner & Laske, 2007; Clegg, Kornberger & 

Rhodes, 2007). A liderança despótica reflete o comportamento autoritário que serve o 

interesse do próprio líder e se traduz no seu egocentrismo, insensibilidade e exploração de 

outros (Brown, Treviño & Harrison, 2005). 

O QLT é constituído por 45 itens, cotados numa escala do tipo Likert de 0 a 4 

pontos; tem como objetivo aferir a frequência com que comportamentos de liderança 

transformacional, transacional, laissez-faire e resultados da liderança (eficácia, satisfação e 

esforço extra) são observados pelos seguidores. Neste estudo, só se usaram os 36 itens 

relativos aos tipos de liderança. Esta escala avalia os seguintes tipos de liderança: 

Liderança transformacional – o líder promove a motivação e a mudança de atitudes 

dos seguidores de forma a inspirá-los para alcançar os objetivos; 

Liderança transacional – o líder recorre a um sistema de recompensas e punições 

em função do cumprimento, ou não, dos objetivos; 
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 Liderança laissez-faire  – o líder não evidencia comportamentos de liderança e 

abdica de tomar decisões e de assumir responsabilidades. 

 O QLM é constituído por 12 itens, cotados numa escala tipo do Likert de 1 a 5, 

focados em avaliar a competência moral e emocional do líder. Estas competências são 

avaliadas através de quatro dimensões: integridade, responsabilidade, compaixão e perdão. 

Estudo II – Entrevista 

Relativamente à entrevista, recorreu-se a um guião composto por duas partes. A 

primeira inclui as questões sociodemográficas complementares aos dados recolhidos no 

questionário dos diretores, nomeadamente a formação académica, formação complementar, 

experiência na função de diretor e percurso profissional realizado até ao momento. A 

segunda parte inclui as seguintes questões: 

1. O que é para si a liderança de um agrupamento de escolas? 

2. Como se vê como líder?  

3. Quais são os seus pontos fortes na posição que ocupa? 

4. Quais são os seus pontos fracos na posição que ocupa?  

5. Quais as competências que considera serem mais importantes num líder educativo? 

6. O que pensa das recentes medidas de restruturação da escola pública e de criação 

dos mega agrupamentos?  

7. O que pensa da competição existente entre as escolas, visível na publicação de 

rankings nacionais? 

No que concerne à “orientação para a liderança transformacional” (Leithwood, 

1994), contemplaram-se ainda na entrevista as 6 perguntas seguintes:  

1. Quais os meios e mecanismos que utiliza para transmitir as práticas e os valores 

organizacionais mais importantes? 

2. Quais os meios utilizados para estabelecer e comunicar os objetivos e resultados 

escolares e expetativas de desempenho da sua eficácia aos professores e pessoal 

não docente? 

3. De que modo envolve os professores e o pessoal não docente na estratégia da 

escola e no apoio à tomada de decisão?  

4. Quais são os mecanismos que utiliza no agrupamento para promover a motivação e 

a estimulação da participação e envolvimento dos professores e pessoal não 

docente? 

5. De que forma presta apoio individualizado aos professores e pessoal não docente? 
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6. Quais as ações que desenvolve junto dos professores e do pessoal não docente para 

pôr em prática o seu conceito de escola? 

Participantes  

A maioria dos participantes é do sexo masculino, 24 (80.0%), e com idades entre os 50 e 60 

anos, 15 (50.0%). A nível de experiência profissional na função de diretor ou na direção de escola 

verifica-se que 5 (16.7%) dos participantes têm até 15 anos de experiência, 6 (20.0%) entre 15 e 20 

anos, 10 (33.3%) entre 20 e 25 anos e 9 (30.0%) mais de 25 anos de experiência. Relativamente à 

formação académica, observa-se que 1 (3.3%) participante tem o doutoramento, 15 (50.0%) têm 

mestrado e 14 (46.7%) têm licenciatura. 

 

RESULTADOS 

 

Resultados – Estudo I 

 Nesta secção foram verificados os resultados obtidos pelos diretores nas três escalas 

de liderança, as correlações entre as dimensões avaliadas e se alguma das competências 

dos diretores (integridade, perdão, responsabilidade e compaixão) é preditor de algum tipo 

de liderança (ética, despótica, transformacional, transacional e laissez-faire). 

 Observando a tabela 1 é possível constatar que, em quase todas as medidas, os 

valores estão acima do ponto médio, com exceção das vertentes menos positivas da 

liderança – despótica e laissez-faire. 

É possível apurar que os valores entre sexos são muito similares e, nas dimensões 

em que estes se apresentam mais diferenciados, não se verificam diferenças 

estatisticamente significativas. 

 

INSERIR TABELA 1 

 

Relativamente às correlações entre as dimensões avaliadas, é possível verificar (cf. 

tabela 2), ao nível de interescalas, que a correlação mais elevada observada é entre a 

liderança ética e o perdão (liderança moral) (r = .75, p<.05), sendo que valores elevados de 

liderança ética estão correlacionados com valores elevados de perdão. A nível intraescalas, 

a correlação mais elevada e positiva encontra-se na liderança moral entre o perdão e a 

compaixão (r = .61, p<.01). Outra correlação de salientar é relativa à liderança despótica, 

em que é possível verificar que esta se correlaciona negativamente com o perdão (r = -.44, 
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p<.05), com a responsabilidade (r = -.54, p<.01) e com a compaixão (r = -.36, p<.05). 

Sendo que a valores elevados de liderança despótica estão correlacionados valores baixos 

de perdão, de responsabilidade e compaixão. 

INSERIR TABELA 2 

 

Procedeu-se a análises de regressão para verificar se as competências dos diretores 

(integridade, perdão, responsabilidade e compaixão) apresentam efeitos preditivos nos 

tipos de liderança (ética, despótica, transformacional, transacional e laissez-faire). 

 Verificou-se que o perdão é um preditor da liderança transformacional, ética e 

despótica. Mais concretamente, como é possível observar na tabela 3, as regressões 

lineares simples revelaram que o modelo explica 57% da variância da liderança ética (R2
aj 

= .57, p < .001) [F (1,28) = 36.59, p < .001]; 19% da liderança despótica (R2
aj = .16, p < 

.01) [F (1,28) = 6.54, p < .01] e 31% da liderança transformacional (R2
aj = .28, p < .001) [F 

(1,28) = 12.50, p < .001]. Verificou-se que o perdão é um preditor estatisticamente 

significativo da liderança ética (t = 6.05, p < .001), da liderança despótica (t = -2.56, p < 

.01) e da liderança transformacional (t = 3.54, p < .001). Assim, é possível afirmar que 

quanto maior a capacidade de perdoar, maiores serão os níveis de liderança ética e 

transformacional e mais baixos os níveis de liderança despótica. 

 

INSERIR TABELA 3 

 

 Observando a tabela 4 é possível constatar que o modelo de regressão hierárquica 

revelou que a integridade e responsabilidade explicam 29% da variância da liderança 

transacional (R2
aj = .24, p < .01) [F (2,27) = 5.51, p < .01]. A integridade (t = 2.05, p < .05) 

e a responsabilidade (t = 2.17, p < .05) são preditores significativos da liderança 

transacional, sendo que, quanto maiores os valores de integridade e responsabilidade, 

maiores os níveis de liderança transacional. 

 

INSERIR TABELA 4 
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Resultados – Estudo II 

Na análise das entrevistas, foi tido em conta o objetivo de procurar compreender: a) 

a definição de liderança e perceção do tipo de liderança utilizado; b) as competências que 

atribuem ao diretor de agrupamentos de escolas; c) a perceção das dimensões da liderança 

transformacional, mais concretamente da motivação; d) as conceções sobre a visão da 

escola, a criação de agrupamentos e rankings nacionais. 

A análise das 30 entrevistas revelou uma série de temas/categorias recorrentes. 

Estas foram representadas através do número de participantes que contribuíram para cada 

categoria (fontes) e o número de vezes que a categoria é referenciada (referências). No 

total o número de fontes criadas foram 30 (cada entrevistado correspondeu a uma fonte) e 

o número de esquemas/ categorias de análise de conteúdo criadas foram 21. 

 

Perceção do tipo de liderança 

Na liderança transformacional verificam-se noções relativas ao trabalho 

colaborativo, à corresponsabilização das decisões e à liderança partilhada. Na liderança 

transacional os entrevistados apresentam a ideia de imposição legal e de objetivos 

determinados externamente. A liderança gestionária é percecionada através de conceitos de 

decisão individual, hierarquia vertical e limites legais. Relativamente à liderança 

emocional, esta é relatada com noções de humanização dos espaços e das relações, de 

maior proximidade relacional e da resolução de conflitos. No que diz respeito à liderança 

moral, as referências a esta estão relacionadas com os valores expectáveis. 

Observando a tabela 5 é possível constatar que a liderança transformacional é a que 

é apresentada pelo maior número de entrevistados (16 fontes), seguindo-se a liderança 

transacional enunciada por 11 fontes. No que diz respeito ao número de vezes em que é 

referido, o tipo de liderança transformacional é também aquele mais frequente, com 29 

referências, seguido da liderança transacional e emocional com 15 referências. 

Apesar de ser frequente o entrevistado assumir uma perspetiva única sobre o tipo de 

liderança que preconiza, existem alguns casos em que um mesmo interlocutor faz 

referências a dimensões que se enquadram em mais do que um tipo de liderança, 

demonstrando que a categorização pela qual se enquadram as respostas não será do tipo 

estanque. 

 

INSERIR TABELA 5 
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Competências do Diretor 

 Relativamente às competências que atribuem ao diretor, estas estão divididas em 5   

categorias: 

1- Técnicas: competências ao nível técnico incluindo formação inicial, formação e 

experiência na área administrativa e ainda domínio da área jurídica e legal. A título 

de exemplo temos a referência do diretor F. da necessidade de “conhecimento 

técnico, científico, pedagógico, tem que ter uma componente profissional, portanto, 

no sentido de alguém que se dedique ao trabalho, que seja capaz, que seja, enfim, 

que demonstre qualidades laborais naquilo que é a sua função no dia-a-dia”; 

2- Pessoais/Transversais: competências de cariz individual/transversal como a 

assertividade, capacidade de organização, a responsabilidade, a autonomia, a 

proatividade, entre outras. Como exemplo, na perceção dos diretores G. e A. é 

referida a “capacidade de discutir diferentes pontos de vista, diferentes opiniões e 

chegar a consensos e gestão emocional. Capacidade de visão, de coragem e de ver 

mais além e de forma estratégica. Deve ter a capacidade de autoavaliação, de 

aprendizagem e de corrigir o que seja necessário alterar”.  

3- Relacionais: competências relativas à capacidade de se relacionar com professores, 

pais e alunos (ex: saber ouvir, interagir, empatia, etc..) exemplificadas pelo diretor 

A. como: “saber ouvir, reunir, perguntar, conversar, ser ponderado, de ponderar, 

capacidade de atualização, capacidade de reconhecer as pessoas, capacidade de 

conduzir, influenciar, direcionar os talentos, tratar todos por igual e com equidade”.  

4- Liderança: competências associadas à liderança como a definição de objetivos, 

visão estratégica, gestão de talento, carisma, motivar, influenciar, orientar, entre 

outras, definido pelos diretores como alguém que “deve saber o que pretende, saber 

orientar, delegar, capacidade decidir e assumir responsabilidades”, “procurar 

estabelecer objetivos estratégicos e criar expectativas de alto desempenho 

procurando defender uma cultura de eficácia e a qualidade de serviço público”, 

como é descrito pelo diretor L. e A.. 

5- Valores: competências relativas à identificação com os valores da escola, como por 

exemplo, o comprometimento, sentido de missão, etc., como se pode ilustrar na 
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perceção dos Diretores como refere o diretor A e J.:. “ter valores e princípios bem 

definidos, assumir responsabilidades, capacidade de orientar”. 

Analisando a tabela 6 é possível observar que todos os entrevistados (30 fontes) 

mencionaram a relevância das competências pessoais/transversais (43 referências) e de 

liderança (49 referências). 

 

INSERIR TABELA 6 

 

Perceção de práticas motivadoras 

Para esta análise foi utilizada como matriz de análise a Teoria de Autodeterminação 

(Gagné & Deci, 2005). Seguindo esta teoria, a motivação de um indivíduo pode ser 

analisada em três grupos: amotivação, motivação extrínseca e motivação intrínseca. A 

dimensão amotivação enquanto ausência de motivação, não foi considerada nesta análise 

pois o objetivo era analisar conceções e práticas relativas à motivação. A motivação 

extrínseca está repartida em quatro dimensões: I) regulação externa, o indivíduo age em 

troca de recompensas ou para evitar punições; II) regulação introjetada, o indivíduo regula 

as consequências externas em função de pressões internas como os seus sentimentos; III) 

regulação identificada, mais autónoma que as anteriores, o indivíduo apresenta alguma 

interiorização, mas a motivação continua sendo externa/instrumental; IV) regulação 

integrada, o indivíduo apresenta coerência entre o comportamento, objetivos e valores, mas 

o foco continua na obtenção de benefícios pessoais. Finalmente, relativamente à motivação 

intrínseca, o indivíduo executa a ação por interesse e prazer na realização desta. 

Analisando a tabela 7 é possível constatar que os métodos promotores da motivação 

utlizados centram-se em técnicas que promovem a motivação extrínseca, mais 

concretamente, a regulação introjetada (30 fontes, 35 referências) como é exemplo do 

director M.C. “participamos em imensos projetos, naqueles que o município também 

organiza, e tentamos convencer os professores a envolver-se devagarinho, e eles vão-se 

envolvendo devagarinho” e a regulação identificada (22 fontes, 25 referências), sendo 

exemplo de estratégias de motivação o coaching como refere G.: “falou  para os 

professores todos e disse-lhes o que é que um professor deve fazer e o que é que pode 

evitar, fantástico, pô-los a pensar um bocado, há muitas técnicas, não é, de motivar, ele 

veio para a motivação, veio motivá-los”. 
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INSERIR TABELA 7 

 

Conceções sobre a visão escola 

No que se refere às conceções da visão da escola, as ideias encontram-se repartidas 

por três categorias: 

1- Escola inclusiva: ideias que remetem para a escola como elemento de inclusão 

social e promotora de igualdade, focada no apoio aos alunos e famílias mais 

carenciadas e marginalizadas. Uma escola com uma missão social e promotora da 

igualdade como é referido por exemplo pelo diretor F.: “Falo em escola inclusiva 

porque sempre tivemos alunos de todos os estratos sociais, se é que isso agora 

interessa, e com todas as valências, desde os meninos com deficiência ao nível 

motor, ao nível cognitivo também, desde surdos, cegos, já tivemos alunos autistas 

(…) dificilmente consegue distinguir um aluno surdo dum aluno não surdo, os de 

cadeiras de rodas obviamente que são facilmente são distinguidos (…) e são tão 

acarinhados quer por professores, quer por auxiliares”; 

2- Desenvolvimento humano: conceções da escola como um local para o 

desenvolvimento humano, focado não só nas competências técnicas, mas também 

nas competências sociais e culturais de todos os intervenientes (pais, alunos e 

professores), de que é exemplo o referido pelo diretor A. “as direções de escola, 

dos agrupamentos, os diretores de turma têm cada vez mais responsabilidades - 

porque depois não é só uma responsabilidade profissional, é quase uma 

responsabilidade moral, que as pessoas sentem esses miúdos como seus”; 

3- Organização produtiva: uma visão da escola como uma organização prestadora de 

serviços, focada em seguir diretrizes, no cumprimento de objetivos e na qualidade 

dos serviços prestados. A título de exemplo, como diz o diretor  J. consideramos 

que “Quando um professor diz, quando se refere “à minha escola”, é sinal que está 

envolvido com a escola, portanto, esse professor é uma mais-valia para o trabalho 

que se desenvolve na escola (…) Portanto, nós temos que estar em grupo, 

envolvidos, e esta é que é uma mais-valia para que se consigam os objetivos que 

temos propostos [na escola]”, como refere o diretor A. 
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Observando a tabela 8 é possível constatar que todos os entrevistados apresentam 

visões complexas, em que englobam as 3 categorias. Contudo, a visão da escola como 

local de inclusão foi a mais referenciada (76 referências). 

 

INSERIR TABELA 8 

 

Conceções sobre a criação de agrupamentos e dos rankings nacionais 

 Relativamente à criação de agrupamentos e dos rankings nacionais, os 

entrevistados apresentaram argumentos a favor ou contra estas medidas. 

 No que diz respeito aos agrupamentos, observa-se uma maior oposição à criação de 

agrupamentos (22 fontes, 46 referências) do que a favor (8 fontes, 17 referências) (cf. com 

tabela 9). Os entrevistados que estão contra os agrupamentos apresentam argumentos 

centrados na perda de proximidade, a um aumento dos conflitos, uma diminuição da 

qualidade e a racionalização de recursos, de que é exemplo o discurso do diretor  L. “uma 

das desvantagens dos mega agrupamentos é a perda da relação de proximidade do que 

temos atualmente, aumentando o anonimato e reduzindo a proximidade afetiva com os 

alunos. Quanto maior o número de intervenientes, maior a probabilidade de conflitos entre 

alunos, entre alunos e professores e entre professores”; sendo uma escola mais pequena, 

existe um número limitado de professores e estamos limitados na escolha de lideranças. 

Como refere o diretor J. A.: “nos mega agrupamentos as escolhas são mais diversificadas e 

haveria um maior leque de professores. Os mega agrupamentos têm este tipo de conflitos e 

perda de individualidade. Por seu lado, os que estão a favor recorrem a argumentos focados 

na rentabilização e adequação dos recursos e na maior proximidade entre alunos, como 

exemplifica o diretor J.: “fazem sentido algumas agregações em que nitidamente não havia 

massa crítica de pessoas suficiente (pessoal auxiliar) e era preciso juntar, era preciso criar 

dimensão, para se poder ter uma densidade de intervenção pedagógica capaz”. 

Relativamente aos rankings nacionais, existe uma maior desaprovação pelos diretores (23 

fontes, 47 referências) que a aprovação (7 fontes, 15 referências). A favor encontramos 

argumentos centrados na transparência entre escolas, a promoção da imagem positiva da 

escola e a influência para a melhoria de resultados. O diretor A. V. ressalva ainda a 

“valorização dos rankings como instrumento de trabalho, que não é o instrumento de 

trabalho que os pais recebem” e para além disso  como diz o diretor G.:“os rankings são 

positivos. Porquê? Porque, se calhar, antes de terem sido feitas as publicações dos 



 

Capítulo IV – Resultados da investigação 

 

169 

 

primeiros rankings ninguém se preocupava muito com o que se passava com os alunos. E, 

neste momento, cria-se um holofote em cima dos resultados dos exames nacionais”; para 

além disso como é indicado pelo diretor A. “os rankings obrigaram as escolas a utilizar 

metodologias de acompanhamento dos resultados escolares”. 

 Na posição contra observaram-se razões focadas na descontextualização dos 

resultados, em que não existe uma consideração ao tipo de escola (privada vs pública), nas 

diferenças sociais e nos diferentes critérios utilizados a nível intra e interescola. Para além 

disso, o diretor F. refere que “rapidamente se confundem rankings de resultados de exames 

com rankings das escolas e as escolas podem não estar, de todo, sequer bem representadas 

por esses rankings, por exemplo, as escolas que têm uma oferta formativa diversa (…) que 

não são sujeitas a exames nacionais e portanto logo aí uma parte, uma grande parte dos 

seus resultados não está refletida”. O diretor A. O. salienta ainda que “os rankings deviam 

ser contextualizados, pois as realidades são completamente distintas umas das outras, uma 

aldeia, ou várias aldeias, ou seja, uma escola do interior muito provavelmente vai ter outro 

tipo de condições que não terá uma escola do centro de uma cidade”. 

 

INSERIR TABELA 9 

 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

 Este estudo centrou-se numa população de diretores de agrupamentos de escolas 

portuguesas, com o objetivo de analisar quais as perceções dos diretores de agrupamentos 

de escolas acerca dos seus comportamentos e práticas de liderança. 

 Relativamente à perceção do tipo de liderança, foi possível verificar que os 

participantes apresentam níveis acima do ponto médio em todos os tipos de liderança 

avaliados. Contudo, a perceção que os participantes têm das suas práticas como líderes e 

do seu tipo de liderança centraram-se mais na liderança transformacional e transacional, 

sendo estas as que apresentaram uma maior frequência. Estes dados vão ao encontro dos 

encontrados na meta-análise de Castanheira e Costa (2011) em que a perceção dos líderes 

vai no sentido de se considerarem na dualidade da liderança transformacional e 

transacional, não tendo em conta a dimensão moral e ética da liderança. A dimensão 

transformacional estará, assim, relacionada com o conceito de liderança colegial e da 
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possibilidade de eleição da direção enquanto a dimensão transacional está relacionada com 

o facto de a gestão da escola ser regulada pelo Ministério da Educação 

 No que diz respeito às práticas promotoras da motivação, observou-se que estas se 

concentram, essencialmente, em práticas promotoras da motivação externa, mais 

concretamente, da regulação introjetada e identificada. À semelhança do que se verifica em 

outros estudos (Antonakis & House, 2002; Dumdum, Lowe, & Avolio, 2013), constatou-se 

que a perceção que os diretores têm acerca dos seus comportamentos de liderança oscila 

entre o estilo transacional e o transformacional. Quanto aos comportamentos promotores 

de motivação, destacam-se os comportamentos percecionados pelos diretores relativos à 

motivação extrínseca. Acresce que, na perceção dos diretores, as práticas que promovem a 

motivação intrínseca são as que apresentam menor frequência como estratégias 

desenvolvidas pelos diretores dos agrupamentos. Segundo os diretores, as práticas de 

liderança indutoras de motivação intrínseca são percebidas como sendo as menos 

utilizadas. 

 No que diz respeito às competências dos líderes, constatou-se que as competências 

de liderança pessoais/transversais e relacionais são as mais referenciadas pelos 

entrevistados, tendo em conta que os diretores sentem que são essas competências as que 

lhes são mais exigidas no exercício do cargo de diretor, para além das competências 

técnicas e de carácter burocrático e legal. Esta informação vai ao encontro dos resultados 

das análises de regressão, onde se verificou que competências como o perdão, a 

responsabilidade e a integridade têm um efeito preditor na liderança, mais especificamente, 

na liderança transacional e ética. 

 O estudo incidiu sobre as competências do diretor do agrupamento, confirmando o 

que a literatura sobre gestores, nomeadamente sobre gestores escolares – Barroso (2005), 

Barrère (2007) e Horng Klasik e Loeb (2009) – regista sobre o carácter multifacetado do 

cargo.  

Os resultados obtidos poderão enquadrar-se na perspetiva de Barroso (2005) que 

defende quatro conceções do gestor, apontando para o carácter multifacetado da gestão 

escolar: conceção burocrática, conceção gerencialista, conceção corporativa de primus 

inter pares, conceção político-social, mas com maior incidência para as duas últimas 

conceções em concreto. Com efeito, qualquer diretor, independentemente do seu estilo de 

liderança, parece ter de lidar com públicos distintos, o que o impele a agir em função de 

diferentes modelos de gestão, mesmo que não se identifique com todos eles ou com 
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nenhum deles em particular. O diretor é um instrumento da administração central para 

impor a regulação externa à escola. Pelo contrário, os seus pares esperam que o diretor seja 

o chefe que os representa e proteja perante a tutela; veem-no como o garante dos seus 

direitos profissionais e da sua missão pedagógica, assumindo-o como o intermediário entre 

a escola e a administração central. Nesta conceção corporativa de primus inter pares 

podemos integrar o segundo fator que afeta a ação do diretor – a sua relação com os pares. 

Finalmente, a conceção político-social, em que o gestor surge como o mediador 

entre os interesses que se cruzam e coexistem na escola – gerir as relações com os pais, 

alunos, professores, funcionários, comunidade local, gerir inclusivamente a relação da 

direção com os órgãos de gestão estratégica e pedagógica do agrupamento – acaba por se 

constituir ela própria como um fator que afeta a ação do diretor. É neste nível de atuação 

que a regulação interna se torna evidente e podemos tentar perceber a ação estratégica da 

escola e do seu diretor, mas também como se conciliam estas conceções e modos de ação 

no seu quotidiano. 

Relativamente à visão que têm da escola, foi possível constatar que todos os 

participantes idealizam a escola como um local para a inclusão e promoção da igualdade, 

focada no apoio aos alunos e às famílias mais carenciadas e marginalizadas. Também se 

observou uma visão da escola como um local de desenvolvimento humano e como uma 

organização centrada nos serviços. Apesar disso, a visão da escola como um local para a 

inclusão foi a mais referenciada sobretudo nos diretores que adotam a liderança 

transformacional, ética e moral (nas suas várias dimensões). 

 No que diz respeito aos temas sobre agrupamentos e rankings nacionais, observou-

se que a maioria dos participantes se opõe a ambas as medidas. Verifica-se uma oposição 

contra a constituição dos agrupamentos escolares baseada no argumento de que estes vão 

criar uma perda de proximidade com os alunos e com o pessoal docente e não docente, 

assim como um aumento dos conflitos entre alunos, pais e professores e pessoal não 

docente, constituindo apenas uma racionalização de recursos humanos. Quanto aos 

rankings nacionais, a opinião da maioria dos participantes é de que estes são 

descontextualizados quer da oferta formativa quer, em alguns casos, da realidade de cada 

uma das escolas. Acrescentam que aqueles não têm em consideração as diferenças sociais 

de origem dos alunos e da escola, os tipos de escola e os diferentes critérios utilizados a 

nível intra e interescolar, que poderão não ser comparáveis, pois as ofertas de cada escola 

são diferenciadas. Acresce que existem escolas em que, pelo menos, 30 a 40% dos seus 
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alunos estão incluídos noutras ofertas formativas que não são sujeitas a exames nacionais, 

pelo que uma grande parte dos seus resultados não se encontra refletida nos rankings 

(Santiago, Correia, & Tavares, 2004). A opinião dos inquiridos vai ao encontro da 

manifestada por Santiago, Correia e Tavares (2004), segundo a qual no ato educativo 

confluem inúmeras variáveis e que os indicadores dos rankings por si só não indicam a 

qualidade da aprendizagem dos alunos, não podendo, por isso, ser estabelecida uma 

relação direta e causal entre rankings e resultados dos alunos refletidos nas classificações 

obtidas pelos mesmos. Sendo os rankings escolares centrados, quase exclusivamente, em 

indicadores quantitativos da performance cognitiva e individual dos alunos, verifica-se que 

não existe margem para outras variáveis que afetam o ato educativo e a sua qualidade. 

 Em suma, este estudo ressalva a necessidade de mais estudos com esta população, 

ainda que com outras amostras de líderes de outros agrupamentos, de forma a ser possível 

a comparação geográfica e a inferir quanto à implementação de estratégias de liderança 

diferenciadoras em cada agrupamento. 

 É de salientar que este estudo teve limitações, à semelhança do que acontece com 

qualquer outro estudo desta natureza. Primeiramente, a amostra é reduzida, apesar de, na 

parte qualitativa, esta ter apresentado uma descrição detalhada de cada uma das categorias 

em análise em função de cada fonte; no estudo quantitativo, o número reduzido de 

participantes limitou as análises efetuadas. Em segundo lugar, as medidas utilizadas são 

todas de autorrelato, o que impossibilitou o contraste e a validação dos dados obtidos com 

informações provenientes de fontes externas. Em terceiro lugar, não foi avaliado o efeito 

da dimensão do agrupamento a cargo por cada diretor nas suas práticas de liderança. Tendo 

em conta que esta reorganização de agrupamentos consolida as políticas de concentração 

de recursos, as estratégias a adotar poderão não ser unanimemente aceites em função da 

dimensão da organização escola/escolas que dirigem. Em futuros estudos será pertinente 

avaliar o efeito da estrutura e da dimensão do agrupamento no tipo de liderança e na 

diversificação das práticas de liderança.  

Finalmente, considera-se a pertinência e a relevância do presente estudo na 

redefinição e na avaliação das práticas de liderança do diretor em cada agrupamento e na 

melhoria dos processos de tomada de decisões no contexto educativo. 
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TABELAS 

Tabela 1 

Resultados da liderança por sexo 

 Sexo 

Total 

Feminino Masculino 

Média (D. P.) Média (D. P.) Média (D. P.) 

Liderança Ética 

Ética 6,39 (0,10) 6,29 (0,43) 6,31 (0,39) 

Despótica 1,74 (0,75) 1,85 (0,48) 1,82 (0,53) 

Liderança Transformacional 

Transformacional 3,37 (0,18) 3,24 (0,38) 3,27 (0,35) 

Transacional 1,97 (0,52) 2,39 (0,55) 2,30 (0,56) 

Laissez-faire 0,77 (0,21) 0,59 (0,43) 0,63 (0,40) 

Liderança Moral 

Integridade 4,67 (0,21) 4,74 (0,35) 4,72 (0,33) 

Perdão 4,21 (0,19) 4,03 (0,55) 4,07 (0,50) 

Responsabilidade 4,78 (0,27) 4,78 (0,27) 4,78 (0,27) 

Compaixão 3,83 (0,52) 4,17 (0,58) 4,10 (0,58) 
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Tabela 2 

Correlações de Pearson entre dimensões 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liderança Ética 

1. Ética 
         

2. Despótica -.44* 
        

Liderança Transformacional 

3. Transformacional .61** -.35 
       

4. Transacional .02 -.03 .08 
      

5. Laissez-Faire -.22 .16 -.35 -.14 
     

Liderança Moral 

6. Integridade .15 -.10 .19 .41* -.17 
    

7. Perdão .75** -.44* .56** -.24 -.08 .08 
   

8. Responsabilidade .32 -.54** .28 .42* -.40* .19 .20 
  

9. Compaixão .57** -.36* .43* -.02 -.17 -.06 .61** 0.33 
 

*p<.05; **p<.01 

 

Tabela 3 

Regressão linear simples: perdão como preditor da liderança 

VI: Perdão 

 VD: R2 (R2aj.) F (1,28)  T 

Liderança Ética .57 (.55) 36.59 .75 6.05*** 

Liderança Despótica .19 (.16) 6.54 -.44 -2.56** 

Liderança Transformacional .31 (.28) 12.50 .56 3.54*** 

VI = Variável Independente; VD = Variável Dependente; ** p < .01; *** p < .001 
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Tabela 4 

Regressão linear simples: preditores da Liderança Despótica 

Liderança Transacional 

Preditores: R2 (R2aj.) F (2,27)  T 

Integridade 

.29 (.24) 5.51 

.34 2.05* 

Responsabilidade .36 2.17* 

*p < .05 

 

Tabela 5 
Perceções do tipo de liderança 

Categoria Fontes Referências 

Liderança transformacional 16 29 

Liderança transaccional 11 15 

Liderança gestionária 6 10 

Liderança emocional 8 15 

Liderança moral 3 6 

 

Tabela 6 
Perceções das competências do Diretor 

Competências Fontes Referências 

Técnicas 18 22 

Pessoais/Transversais 30 43 

Relacionais 24 35 

Liderança 30 49 

Valores 10 13 
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Tabela 7 

Perceções da motivação 

Categoria Fontes Referências 

Motivação Extrínseca   

 Regulação Externa 19 23 

 Regulação Introjetada 30 35 

 Regulação Identificada 22 25 

 Regulação Integrada 6 6 

Motivação Intrínseca  8 9 

 

Tabela 8 

Conceções da escola 

Categorias Fontes Referências 

Escola Inclusiva 30 76 

Desenvolvimento humano 30 35 

Organização produtiva 30 38 

 

Tabela 9 

Perceções relativas aos agrupamentos e rankings nacionais 

 Fontes Referências 

Criação de Agrupamentos   

Favor 8 17 

Contra 22 46 

Rankings Nacionais   

Favor 7 15 

Contra 23 47 
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4.2.5. Artigo V – Relação da liderança dos diretores com o comprometimento e a 

motivação dos professores no contexto educativo português 

 

Relation of the leadership of the directors with the commitment and the motivation of the 

teachers in the Portuguese educational context 
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Resumo 

 

Atualmente vivem-se inúmeras mudanças em contexto educativo e verifica-se que a 

dimensão ética da liderança se tornou numa das principais preocupações dos diretores de 

agrupamentos de escolas devido às suas consequências na motivação dos professores. O 

objetivo deste estudo foi verificar a relação entre a liderança ética, a motivação e o 

comprometimento, numa amostra de 204 professores de escolas públicas portuguesas. 

Neste estudo, verificou-se que a liderança ética está correlacionada positivamente com a 

motivação intrínseca e com o comprometimento organizacional. Já a liderança despótica 

está negativamente correlacionada com o comprometimento organizacional e com a 

motivação intrínseca. O comprometimento teve um papel mediador no efeito da liderança 

ética na motivação intrínseca. 

Palavras-chave: liderança, comprometimento, motivação, professores 

 

Abstract 

Currently organizational changes in the ethical dimension of schools’ leadership became a 

school Principal´s aims concern due to their impact on teacher’s commitment and 

motivation. The aim of this study was to investigate the relationship between ethical 

leadership, motivation and commitment in a sample of 204 teachers of Portuguese public 

schools. In this study, we found that ethical leadership was positively correlated with the 

intrinsic motivation and organizational commitment. The despotic leadership was 

negatively correlated with organizational commitment and intrinsic motivation. Finally, we 

also found that commitment has a mediating role in the effect of ethical leadership in 

intrinsic motivation. 

Keywords: leadership, commitment, motivation, teachers 
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INTRODUÇÃO 

O sistema de ensino público tem sido, tradicionalmente, caracterizado por 

mecanismos de gestão fortemente centralizados. Todavia, os diretores escolares e 

professores têm testemunhado e vivenciado uma mudança que reporta a uma autonomia 

imposta, agregando em si a exigência de uma maior flexibilidade na abordagem ao 

currículo escolar facultado pelas escolas. Neste sentido, estas deixaram de ser percebidas 

como ‘agências de prestação de currículo’ para se assumirem e desenvolverem enquanto 

‘centros educacionais’ (Estrela, 2001).  

O papel profissional do professor, por sua vez, constitui um conceito socialmente 

construído (Helsby, 1995), marcado pela ambiguidade e complexidade do sistema de 

ensino público e influenciado pelo contexto histórico, cultural e político em que está 

inserido (Korthagen, 2001; Sergiovanni, 2004). Deste modo, tecer uma compreensão sobre 

o seu significado implica atender ao facto de se tratar de um conceito em permanente 

construção (Gimeno, 1995) com a possibilidade de análises e interpretações diferenciadas, 

fundamentadas por diferentes esforços institucionais, profissionais e políticos (Hargreaves, 

2000; Helsby, 2000).  

O exercício da profissão de professor tem sido profundamente afetado, ao longo dos 

anos, pela intensificação da burocratização dos procedimentos e processos de trabalho, 

pela maior responsabilização incutida por parte dos diversos atores e partes interessadas do 

sistema educativo e até mesmo pelo escrutínio público (Day, 1999; Estrela, 2001; Helsby, 

2000). Efetivamente, os professores, para além da componente letiva, têm vindo a ser 

avaliados pelas suas opções e pelos resultados dos seus alunos, sendo-lhes frequentemente 

solicitados relatórios, justificações e fundamentações, a que eram completamente alheios 

no passado, e geradores de desconfiança. O poder crescente da pressão dos pais e a 

publicação dos rankings escolares tem promovido igualmente junto dos docentes alguma 

tensão. Em conjunto, estes fatores de mudança têm vindo, inevitavelmente, a contribuir 

para um decréscimo da motivação dos professores, da identificação com a profissão e do 

comprometimento face às suas escolas, bem como para a sua, cada vez mais generalizada, 

insatisfação no trabalho. 

Neste contexto, o líder (i.e., o diretor escolar) tem um papel particularmente 

importante na medida em que pode articular, incentivar e mobilizar os seus seguidores – 

professores, técnicos especializados e auxiliares de ação educativa – para a concretização 
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dos objetivos que se prendem com a construção de uma educação de qualidade, a melhoria 

das competências adquiridas e dos resultados escolares obtidos pelos alunos. 

Ao longo dos últimos anos, o tema da liderança nas instituições educativas tem sido 

um abordado uma das variáveis chave para o desenvolvimento dos professores e das 

escolas (Timperley, 2005). Destacam-se diversos trabalhos ao nível da evolução histórica 

da temática como o de Bush (2011), Bass (2008) ou Yukl, Mahsud, Hassan & Prussia 

(2011), o de Blackmore (2004) na Austrália, o estudo comparativo entre Portugal e 

Inglaterra de Day, Flores e Viana (2007), a meta-análise sobre liderança educacional em 

Portugal de Costa, Figueiredo e Castanheira (2013), a revisão sistemática da literatura de 

Castanheira e Costa (2011), Liberman e Miller (2004) e Jacobs, Gordon e Solis (2016) nos 

EUA, Frost (2012), Frost e Durrant (2003) e Muijs e Harris (2006) no Reino Unido e de 

Polon (2011) no Brasil. 

Já atendendo à perspetiva de Deci e Ryan (1985) sobre a motivação e os princípios 

que circunscrevem a teoria da autodeterminação, as lideranças escolares assumem 

particular relevância na promoção de contextos com baixo nível de controlo que estimulem 

a autonomia, onde cada indivíduo possa enveredar por escolhas próprias, bem como 

internalizar e integrar normas e valores (e.g., Brown & Ryan, 2003; Deci & Ryan, 1985; 

Reeve, 2006a, 2006b). No âmbito deste domínio conceptual, enfatizam-se, como 

ferramentas predominantes, a necessidade do desenvolvimento de um sentido de 

responsabilidade (para as atividades a realizar ou desafios a enfrentar) e a criação de 

possibilidades e oportunidades para participar nas tomadas de decisão; neste caso, a 

compreensão de eventuais situações negativas ou mesmo de tarefas com um nível de 

dificuldade mais elevada são potenciadoras da emergência de emoções negativas. Ou seja, 

os líderes escolares têm a responsabilidade de potenciar a criação de climas 

organizacionais que promovam a satisfação das necessidades de autonomia e de 

relacionamento dos professores (Winter & Sweeney, 1994). Caso isto não se verifique, 

poderá haver da parte do corpo docente uma falta de envolvimento e de motivação para a 

participação na vida da escola, por se sentir excluído das tomadas de decisão.  

Os estilos de liderança podem, assim, contribuir positivamente para o 

comprometimento afetivo do professor com a escola (e.g., Bogler, 2001; Bogler & 

Somech, 2004; Nguni, Sleegers, & Denessen, 2006), em particular, através do apoio 

fornecido aos professores e do desenvolvimento de um clima de escola positivo (e.g., Day, 

2008; Day et al., 2007; Stronge & Jones, 1991; Whitaker, 2000; Winter & Sweeney, 1994). 
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Para além da liderança dos diretores das escolas, outros fatores têm vindo a ser apontados 

como catalisadores ou inibidores do comprometimento dos professores (Clugston, 2000) 

como, por exemplo, os relativos às políticas nacionais de educação, ao apoio 

administrativo, ao comportamento dos alunos e às exigências dos pais (Costa, Figueiredo e 

Castanheira, 2013; Bush, 2011; Bass, 2008; Day, 2000; Louis, 1998; Tsui & Cheng, 1999).  

Em suma, no que concerne à relação entre o clima organizacional, liderança 

educacional e comprometimento dos professores, considera-se de particular relevância, 

para o presente estudo, que os líderes escolares tenham a possibilidade de potenciar a 

criação de climas organizacionais que promovam a satisfação das necessidades de 

autonomia e de relacionamento dos professores. Através desta via, os líderes escolares 

podem contribuir para o aumento da motivação intrínseca dos professores, da promoção de 

uma plena internalização da motivação extrínseca, bem como para o comprometimento 

afetivo com a escola. 

Finalmente, os líderes escolares podem contribuir para a satisfação no trabalho e 

bem-estar psicológico percebido pelos professores, e com isso trazer consequentes atitudes 

positivas face ao trabalho (Bono & Judge, 2003; Brown & Ryan, 2003; Gagné & Deci, 

2005) por parte dos professores na escola.  

 

A liderança e a ética em contexto educativo 

Quando a missão institucional se circunscreve à educação, formação e 

desenvolvimento de crianças e jovens (os adultos de amanhã), o exercício de uma 

liderança, não só transformacional como também ética e moral, assume uma relevância 

mais significativa, com efeitos evidentes na sociedade em geral. De referir, neste sentido, 

que a dimensão ética e moral da atividade organizacional se tornou, há mais de uma década 

até à atualidade, numa das principais preocupações de gestores, políticos e investigadores, 

devido às suas consequências nas relações e em toda a atividade organizacional 

(Robertson, Crittenden, Brady, & Hoffman, 2002; Brown & Treviño, 2006; Brown et al., 

2005; Yukl, Mahsud, Hassan & Prussia, 2011), particularmente quando estas se reportam 

ao contexto educativo, tendo em conta a responsabilidade destas instituições na sociedade. 

Por conseguinte, os efeitos da conduta ética e moral das instituições e dos seus líderes 

representantes nas relações interpessoais com os professores são determinantes para a 
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saúde e bem-estar psicossocial de todos os intervenientes do processo educativo. 

Atualmente, os gestores e investigadores têm centrado a sua atenção na obtenção de 

resultados no que toca à diminuição de taxas de abandono e melhoria do sucesso 

educativo, particularmente na promoção de medidas que potenciem os resultados 

académicos e a melhoria das notas da avaliação externa dos alunos. Verifica-se ainda que 

existe uma grande pressão da tutela para a diminuição da diferença entre as classificações 

da avaliação interna e externa dos alunos, pelo que a liderança deverá definir orientações 

estratégicas que propiciem estes resultados. Na liderança em contexto educativo destacam-

se particularmente os seguintes desafios: o isolamento, o individualismo, a mudança das 

relações entre a direção e os outros professores, a gestão da ambiguidade e a adoção dos 

princípios éticos na conduta, o tempo insuficiente para a colaboração, a relação inadequada 

entre professores, a falta de incentivos, bem como adaptação a estratégias de controlo e de 

comprometimento com o contexto educativo (Iorque-Barr & Duke, 2004). 

O modelo de liderança mais desenvolvido nas escolas tem sido o modelo de 

liderança transformacional (Leithwood, 1994; Nguni et al., 2006) que conceptualiza a 

liderança em sete dimensões: 1. construir uma visão para a escola; 2. estabelecer objetivos 

para a escola; 3. estimular intelectualmente; 4. oferecer apoio individual; 5. modelar boas 

práticas e valores organizacionais importantes; 6. demonstrar altas expectativas de 

performance, criando uma cultura escolar produtiva; e 7. desenvolver estruturas que 

facilitem a participação em decisões da escola. Nesta perspetiva, os líderes 

transformacionais podem produzir a mudança organizacional e contribuir para a satisfação 

e desempenho no trabalho a nível individual, de grupo e do contexto educativo (Bogler, 

2001; Fuller, Patterson, Hester & Stringer, 1996; Lowe, Kroeck & Sivasubramanian, 

1996). Isto tanto ao nível dos professores, individualmente, como da classe docente e da 

escola, enquanto estrutura organizacional, se devem estimular níveis mais elevados de 

motivação intrínseca, confiança organizacional e comprometimento (Leithwood, 1994).  

A análise dos modos como os líderes são percecionados, avaliados e representados é 

uma questão central no estudo da liderança em contexto organizacional, e, em particular, 

no contexto educativo. Estas perceções, juízos e representações construídas sobre os 

líderes e a liderança podem ser afetadas por diversas variáveis, como a faixa etária e a 

formação e por outras condicionantes, como o tempo de antiguidade na profissão (Barreto, 

2009; Gonçalves, 2008). 
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Alguns autores (e.g., Rego & Braga, 2014) defendem o modelo da liderança 

transformacional por integrarem os conceitos dos valores e da ética na liderança. Deste 

modo, apesar dos efeitos positivos advindos de uma liderança transformacional, deve ser 

tido em conta o princípio de que a avaliação ética e moral da liderança não pode encerrar-

se na análise das consequências da liderança em si mesma. É assim necessário diferenciar 

o caráter moral do líder bem como a legitimidade ética dos valores embebidos na visão e 

na respetiva articulação com amoralidade dos processos de escolha e ação que líderes e 

liderados abraçam e prosseguem.  

Têm emergido, assim, conceptualizações da liderança com o objetivo de estreitar o 

foco nas questões éticas e morais, procurando fundamentar e desenvolver conceptual e 

operacionalmente o constructo da liderança ética e moral e de compreender o impacto da 

dimensão ética e moral da liderança (Brown & Treviño, 2006; Brown, Treviño & Harrison, 

2005; Brown et al., 2005; Yukl, Mahsud, Hassan & Prussia, 2011).  

No que diz respeito às questões éticas e moral da liderança, Bass e Steidlmeier 

(1999) reconhecem que a dimensão ética da liderança transformacional é em si moralmente 

neutra, ou seja, sem diferenciação dos valores morais subjacentes ao seu comportamento. 

No limite, dois líderes podem adotar comportamentos transformacionais idênticos e 

suscitar até consequências semelhantes. Todavia, são os valores subjacentes que permitem 

identificar as dimensões ética e moral do seu comportamento.  

Howell e Avolio (1992) acrescentam que os líderes transformacionais podem atuar 

tanto de forma ética como antiética, dependendo dos valores que incorporem na sua visão e 

orientação estratégica. Para conferir maior valorização à dimensão ética na liderança e se 

promover a compreensão do impacto dos líderes éticos sobre os seus seguidores, surge o 

conceito de liderança ética e os modelos associados a este constructo (Brown & Treviño, 

2006; Brown et al., 2005).  

Nesta perspetiva, a liderança ética define-se como a “demonstração de conduta 

normativamente adequada a realizar através de ações pessoais e relações interpessoais, e a 

promoção da tal conduta aos seus seguidores através de uma comunicação de duas vias, 

reforço e tomada de decisão” (Brown et al., 2005, p. 120). A liderança ética é um 

constructo que pode ser medido através de quatro dimensões: moralidade e justiça, partilha 

de poder, esclarecimento do papel e liderança despótica (De Hoogh & Den Hartog, 2008). 

Nesta abordagem multidimensional da liderança ética, assiste-se a uma relação antagónica 

entre as noções de liderança ética e liderança despótica. A liderança ética reflete os 
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comportamentos que vão ao encontro dos interesses dos seguidores e a liderança despótica, 

pelo contrário, reflete o comportamento autoritário, que serve o interesse do próprio líder. 

Assim, constituem-se como constructos independentes, correlacionados negativamente e 

medidos pelas dimensões referidas: moralidade e justiça, partilha de poder, 

esclarecimento do papel e liderança despótica (De Hoogh & Den Hartog, 2008). 

 

A motivação em contexto educativo 

A motivação no trabalho é definida como “um conjunto de forças energéticas que se 

originam tanto dentro como fora do indivíduo, para iniciar o comportamento relacionado 

com o trabalho e para determinar sua forma, direção, intensidade e duração” (Latham & 

Pinder 2005, p.486).  

Destacando-se a Teoria da Autodeterminação (TAD; Deci & Ryan, 2008) que propõe 

uma visão multidimensional sobre a motivação e distingue como os diferentes tipos de 

motivação podem ser promovidos ou desencorajados. Nesta perspetiva, são três os tipos de 

motivação possíveis: a amotivação, a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A 

amotivação define-se como a ausência de motivação para uma atividade (Ryan & Deci, 

2000). Já a motivação intrínseca é a capacidade de fazer uma atividade por si mesma, isto 

é, porque é interessante e agradável. Em contrapartida, a motivação extrínseca refere-se ao 

comprometimento com atividades por razões instrumentais (receber recompensas, ser 

aprovado, evitar as punições e/ou desaprovação, aumentar a autoestima ou chegar a um 

objetivo pessoalmente valorizado).  

Uma primeira forma de motivação extrínseca, que não é completamente 

internalizada, é a regulação externa que perspetiva a realização de uma atividade para a 

obtenção de recompensas. Já a regulação introjetada define-se como a regulação do 

comportamento através da pressão interna de forças do ego, nomeadamente da vergonha e 

da culpa e que se designa como o ego-envolvimento. Esta forma de internalização é 

experienciada como controlo interno (Ryan & Connell, 1989). Finalmente, a regulação 

identificada pressupõe que a realização de uma atividade seja feita porque se identifica de 

forma volátil com o seu valor ou significado, que é aceite como próprio. A regulação 

identificada difere da motivação intrínseca nas atividades em que não é realizada por 

satisfação interna, mas pelo valor instrumental que representa. Em contraste, a motivação 
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controlada internamente tem sido a explicação para a maioria dos resultados desejáveis ao 

nível comportamental, atitudinal e afetivo (Deci & Ryan, 2008).  

Na perspetiva da Teoria da Autodeterminação (Decy & Ryan, 2008) enfatiza-se que 

as lideranças escolares devem promover contextos que estimulem a autonomia, nos quais 

as pessoas podem exercer as suas próprias escolhas, e internalizar/integrar normas - baixo 

nível de controlo (e.g., Brown & Ryan, 2003; Deci & Ryan, 1985; Reeve, 2006a, 2006b). 

Desta forma, surge a possibilidade de participar nas decisões e promover a compreensão 

perante eventuais sentimentos negativos, quando é necessário realizar uma tarefa difícil, 

assim como o desenvolvimento de um sentido para as atividades a realizar.  

A liderança em contexto educativo pode constituir, assim, um agente de motivação 

(Gordon & Solis, 2016; Frost, 2012; Polon, 2011) e um reforço da motivação intrínseca 

para que os professores se motivem, implicando que o diretor seja acessível, justo e firme 

com pais e alunos (Deci & Ryan, 2008). Os diretores poderão ainda constituir-se como 

agentes essenciais no desenvolvimento de apoio e motivação dos professores, justiça e 

confiança, bem como ter a preocupação com o seu crescimento e desenvolvimento pessoal 

e profissional (Deci & Ryan, 2008; Bono & Judge, 2003; Brown & Ryan, 2003; Gagné & 

Deci, 2005; Lortie & Clement, 1975; Winter & Sweeney, 1994; Jacobs, Gordon & Solis, 

2016; Frost, 2012; Polon, 2011). 

Comprometimento dos Professores (CO) 

O conceito de comprometimento foi caracterizado como uma forte crença na 

aceitação de metas e valores, a vontade de exercer esforços consideráveis em nome da 

organização e um forte desejo de manter a participação na mesma (Mowday, Porter & 

Steers, 1982; Wykes, 1998; Gomes, 2009). O comprometimento organizacional tem sido 

estudado tanto como uma variável de contexto (Bogler & Somech, 2004) como uma 

variável mediadora da liderança (Bono & Judge, 2003; Brown & Ryan, 2003; Gagné & 

Deci, 2005) e tem sido identificado como um dos fatores mais importantes para o sucesso 

da educação (Day, 2005; Huberman, 1997; Nias, 1981).  

 O comprometimento organizacional tem sido definido como um preditor do 

desempenho dos professores na escola (Howell & Dorfman, 1986; Rosenholtz, 1991; Bono 

& Judge, 2003; Brown & Ryan, 2003; Gagné & Deci, 2005), contribuindo para a 

prevenção do burnout do professor (Day, 2005). O comprometimento organizacional dos 
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professores assume ainda uma importante influência sobre os resultados cognitivos sociais, 

comportamentais e afetivos dos alunos (Bogler & Somech, 2004; Day, 2005; Firestone, 

1996; Louis, 1998). O comprometimento constitui-se como uma parte da vida profissional 

do professor (Elliott & Crosswell, 2001), podendo ser aumentado ou diminuído por fatores, 

que já foram anteriormente referidos, como a liderança dos diretores, o comportamento dos 

alunos, o apoio administrativo, as exigências dos pais bem como das políticas nacionais de 

educação (Day, 2000; Louis, 1998; Riehl & Sipple, 1996; Tsui & Cheng, 1999). Os 

professores que estão comprometidos têm a crença duradoura de que eles podem fazer a 

diferença no percurso de vida e de aprendizagem dos alunos (eficácia e eficiência) através 

de quem eles são (a sua identidade), do que eles sabem (conhecimentos, estratégias, 

habilidades) e de como eles ensinam (ou seja, as suas crenças, atitudes, valores pessoais e 

profissionais incorporados nos seus comportamentos) (Bono & Judge, 2003; Brown & 

Ryan, 2003; Gagné & Deci, 2005). Ebmeier e Nicklaus (1999) relacionam os conceitos de 

comprometimento e emoção, distinguindo a parte da reação afetiva ou emocional de um 

professor à sua experiência num ambiente escolar de uma outra parte do processo, que 

determina o nível de investimento pessoal que os professores fazem numa determinada 

escola ou grupo de alunos. Esta conexão entre a experiência emocional e o investimento 

emocional torna-se fundamental para compreender as perceções de seu trabalho, dos 

colegas e liderança escolar, assim como a interação entre estes e as suas vidas pessoais 

(Crosswell, 2006). Segundo este autor, existem seis dimensões de comprometimento que 

são preditores do desempenho dos professores na escola: 1) comprometimento como 

paixão; 2) comprometimento como investimento de tempo extra; 3) comprometimento 

como um foco no bem-estar e realização do aluno; 4) comprometimento como a 

responsabilidade de manter o comprometimento; 5) comprometimento como uma forma de 

transmissão de conhecimento e/ou valores; e 6) comprometimento como o envolvimento 

com a comunidade escolar. 

No modelo do comprometimento como fator de eficácia do desempenho dos 

professores (Bryk & Driscoll, 1988; Meyer & Allen, 1991) concetualiza-se o 

comprometimento organizacional (CO) como estando dividido em três componentes que 

podem coexistir entre si: afetivo, normativo e de calculativo (continuidade). O 

comprometimento organizacional afetivo pode ser definido como a identificação 

emocional com a organização; já o normativo é a obrigação percebida (ética ou moral) de 

permanecer na organização; finalmente, o calculativo é definido como o custo 
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percecionado de deixar a organização (como perda de antiguidade ou de salários mais 

baixos). 

O CO tem sido referido como tendo um efeito mediador em variáveis como a 

satisfação, o clima organizacional e a motivação laboral (Choi, Tran & Park, 2015; 

Demirtas & Akdigan, 2015; Kim, 2014; Lyndon & Rawat, 2015; Mahmoud, 2008). 

Em suma, a melhoria da perceção do nível de capacitação professores, isto é, a forma 

como os professores se sentem capazes para responder aos desafios que a escola lhes 

coloca, contribui para os sentimentos de comprometimento com a escola por parte do 

professor e para o seu comprometimento perante os alunos (Bogler & Somech, 2004). 

Os líderes escolares têm, portanto, a responsabilidade de promover climas 

organizacionais que facilitem a satisfação das necessidades de autonomia e de 

relacionamento dos professores. Desta forma, poderão potenciar a motivação dos 

professores, o seu comprometimento para com a escola, um desempenho eficaz, a 

satisfação e as atitudes positivas face ao trabalho e o bem-estar psicológico (e.g., Bono & 

Judge, 2003; Brown & Ryan, 2003; Gagné & Deci, 2005).  

Considerando que poderão existir comportamentos éticos ou menos éticos 

(despóticos) por parte do líder educativo junto dos professores e que o comprometimento 

poderá constituir uma variável mediadora da liderança e que a liderança poderá ter um 

impacto positivo na motivação,  este estudo tem como objetivo verificar, em contexto 

educativo, qual a relação que se estabelece entre a liderança ética, o comprometimento 

organizacional e a motivação dos professores.  

 

METODO 

Amostra 

A amostra deste estudo é constituída por 204 professores de 30 agrupamentos de 

escola do Norte (distrito do Porto) e Centro do país (distrito de Aveiro). Destes 

participantes, 156 (76.5%) são do sexo feminino e os restantes 48 (23.5%) do masculino. 

Relativamente à idade, 26 (12.7%) participantes encontram-se na faixa etária entre 20 e os 

40 anos, 87 (42.6%) estão entre os 40 e os 50 anos e 91 (44.6%) estão entre os 50 e os 60 

anos. No que diz respeito aos anos de experiência, 18 (8.8%) participantes têm até 15 anos 
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de experiência, 43 (21.1%) participantes têm entre 15 e 20 anos de experiência, 45 (22.1%) 

apresentam entre 20 e 25 anos de experiência e 98 (48.0%) têm mais de 25 anos de 

experiência profissional. 

Instrumentos 

O protocolo de avaliação foi composto pelo questionário sociodemográfico 

construído para o presente estudo, o Questionário de Liderança Ética (Hoogh & Den 

Hartog, 2008; versão portuguesa de Neves, Jordão, Cunha, Vieira & Coimbra, 2016; QLE), 

a Escala Multidimensional de Motivação no Trabalho (Gagné et al., 2015; versão 

portuguesa de Neves & Coimbra, in press; MWMS) e a Escala de Avaliação do 

Comprometimento Organizacional (Meyer, Allen & Smith, 1991, 1993; versão portuguesa 

de Nascimento, Lopes & Salgueiro, 2008).  

O questionário sociodemográfico permitiu a recolha de informação sobre a idade e o 

género, e os anos de experiência profissional. 

O Questionário de Liderança Ética – QLE (Hoogh & Den Hartog, 2008; versão 

portuguesa de Neves et al., 2016) constitui uma adaptação e validação para a população 

portuguesa da Escala de Liderança Ética, sendo constituído por 23 itens, cotados numa 

escala tipo Likert de 7 pontos. Permite avaliar a liderança ética em duas dimensões: 1) 

liderança ética – considera o modo como os líderes se devem comportar de forma ética e 

moral (α = .96); 2) liderança despótica – reflete o comportamento autoritário que serve o 

interesse do próprio líder (α = .91). 

A Escala Multidimensional de Motivação no Trabalho - MWMS (Gagné et al., 2015; 

versão portuguesa de Neves & Coimbra, in press) é uma escala multidimensional 

constituída por 19 itens com o objetivo de avaliar a motivação para o trabalho. Esta 

engloba 5 dimensões: 1) amotivação (α = .93); 2) regulação externa (α = .90); 3) 

regulação identificada (α = .77); 4) regulação introjetada (α = .89); e 5) motivação 

intrínseca (α = .89). Estas dimensões avaliam os diversos níveis de motivação para o 

trabalho, desde a ausência de motivação (amotivação) até ao nível ótimo de motivação 

(motivação intrínseca). Os itens de cada dimensão são avaliados numa escala tipo Likert de 

7 pontos. 

A Escala de Avaliação do Comprometimento Organizacional – EACO (Meyer et al., 

1991, 1993; versão portuguesa de Nascimento et al., 2008) é um questionário 
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multidimensional, constituído por 19 itens, que avalia o nível de comprometimento do 

trabalhador com a organização. Engloba os 3 componentes que constituem o 

comprometimento organizacional: afetivo (α =.86), calculativo (α = .72) e normativo (α = 

.75). Os itens são avaliados numa escala tipo Likert de 7 pontos. 

Hipóteses de investigação  

O presente estudo está centrado nas seguintes hipóteses de investigação: 

1. A perceção da liderança ética está correlacionada positivamente com o 

comprometimento organizacional e com a motivação intrínseca; 

2. A perceção da liderança despótica está correlacionada negativamente com o 

comprometimento organizacional e com a motivação intrínseca; 

3. A perceção da liderança ética poderá ser um preditor da motivação intrínseca 

mediado pelo comprometimento organizacional; 

4. A perceção da liderança despótica poderá ser um preditor da regulação extrínseca 

mediado pelo comprometimento organizacional. 

Procedimentos 

Realizou-se um contacto presencial com os diretores de 30 escolas secundárias e 

agrupamentos de escolas públicas do Norte e Centro do país, aos quais se explicitou os 

objetivos e se solicitou a participação no presente estudo. Depois de os diretores aceitarem 

a participação, foi solicitado o envio do link por email para todos os professores. 

Adicionalmente, foi colocado pelo diretor, no portal online de cada agrupamento, o link 

para o preenchimento dos questionários. Foi, ainda, solicitado aos professores que 

reencaminhassem o link para todos os colegas nas mesmas condições. No protocolo de 

avaliação enviado, os participantes foram informados acerca dos objetivos, da 

voluntariedade da sua participação assim como da confidencialidade dos dados recolhidos. 

A recolha de dados decorreu entre os meses de agosto e novembro de 2015, tendo 

sido incluído o questionário sócio demográfico onde era solicitada a idade, o género e os 

anos de profissão dos participantes. Foram recolhidos 204 questionários válidos. 

Posteriormente, os dados foram analisados através do programa estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS 22.0). 
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Os testes estatísticos utilizados na análise dos dados dependeram do tipo de variável 

analisada e/ou do cumprimento dos pressupostos para o uso de testes paramétricos. 

Quando estes pressupostos não se verificaram, foram aplicados testes não paramétricos 

(Hair, Black, Babin & Anderson, 2009; Maroco, 2007). 

 

RESULTADOS 

Primeiramente, foram analisados os valores de fiabilidade dos questionários 

utilizados. Seguidamente, foram apresentados os resultados obtidos pelos participantes nas 

variáveis em análise e, posteriormente, foi realizada a exploração das variáveis em relação 

à informação sociodemográfica e as análises correlacionais entre as variáveis. Finalmente, 

foram analisados os resultados relativos à relação entre a liderança, comprometimento e 

motivação. 

Os valores de alfa de Cronbach permitiram-nos verificar o nível de fiabilidade de 

cada um dos instrumentos, ou seja, estimar o grau em que o resultado medido reflete o 

resultado verdadeiro, ou seja, quanto uma medida está livre da variância dos erros 

aleatórios (Field, 2013). Observando a Tabela 1 é possível constatar que os valores de alfa 

encontrados neste estudo apresentam valores aceitáveis α >.70) (Field, 2013). Verificou-se 

que os valores encontrados neste estudo estão próximos dos valores dos estudos de 

adaptação, excetuando os valores das dimensões do comprometimento que se mostraram 

bastante inferiores aos valores do estudo de adaptação. 

INSERIR TABELA 1 

Na Tabela 1, pode observar-se que as médias mais elevadas dizem respeito à 

liderança ética, à regulação identificada e ao comprometimento afetivo. Por outro lado, a 

amotivação e a liderança despótica são as dimensões com níveis mais baixos. 

Pela observação da Tabela 2, verifica-se que a liderança ética está correlacionada 

positivamente com a motivação intrínseca (r=.318**; p <.01) e com o comprometimento 

organizacional. Estes resultados permitem confirmar a primeira hipótese de investigação 

em que afirmávamos que a perceção da liderança ética está correlacionada positivamente 

com o comprometimento organizacional (r=.264**; p <.01) e com a motivação intrínseca 

(r=.318**; p <.01). De acordo com os critérios de Cohen (1988), a correlação entre a ética e 

a motivação intrínseca é moderada e entre a ética e o comprometimento é baixa. Confirma-
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se, também, a tendência da segunda hipótese, uma vez que os resultados demonstram que a 

liderança despótica está negativamente correlacionada com o comprometimento 

organizacional (r = -.177; p <.05) e negativamente correlacionada com a motivação 

intrínseca (r = - .276; p < .01). Contudo, de acordo com Cohen, Cohen, West e Aiken 

(2003), a força destas relações é baixa, o que indica que a influência das variáveis é menor 

e que poderão existir outros fatores que influenciam a relação entre a liderança despótica, o 

comprometimento organizacional e a motivação intrínseca. 

Verifica-se, ainda, que a liderança despótica está correlacionada positivamente com a 

regulação extrínseca (r = .233; p < .01), sendo a força desta relação moderada.  

INSERIR TABELA 2 

Apesar da perceção da liderança ética estar correlacionada positivamente com o 

comprometimento organizacional e a força dessa relação ser moderada (r= .318; p < .01), 

decidiu dar-se continuidade a outras explorações para verificar se iam de encontro a outros 

estudos que parecem evidenciar o impacto positivo da liderança ética na motivação 

intrínseca (Den Hartog & De Hoogh, 2009; Yukl, Mahsud, Hassan & Prussia, 2013) e no 

comprometimento (Bogler & Somech, 2004). 

Deste modo, a análise de regressão foi utilizada para investigar a terceira hipótese, 

onde se enunciava que a perceção da liderança ética poderia ser um preditor da motivação 

intrínseca mediado pelo comprometimento organizacional (cf. Figura 1). Os resultados 

indicam que a liderança ética é um preditor significativo do comprometimento (b = .22, SE 

= .06, p < .001), que o comprometimento é um preditor significativo da motivação 

intrínseca (b = .22, SE = .09, p < .01) e que a liderança ética é um preditor significativo da 

motivação intrínseca (b = .36, SE = .07, p < .001). Estes resultados suportam a hipótese de 

mediação. O valor da liderança ética diminuiu após controlar o mediador, o 

comprometimento (b = .31, SE = .08, p < .001), consistente com uma mediação parcial. 

Aproximadamente 12% da variância da motivação intrínseca é explicada pelos preditores 

(AdjR2 = .12, F(2, 201) = 14.45, p < .001), sendo este efeito de magnitude considerada 

moderada (Cohen et al., 2003).  

O efeito indireto foi testado usando uma abordagem de estimativa de bootstrap com 

1000 amostras (Shrout & Bolger, 2002). Os resultados indicam que o coeficiente indireto é 

significativo(b = .10, SE = .03, 95% IC [.005, .124]). De acordo com os resultados obtidos 
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a liderança ética parece estar associada a índices de motivação intrínseca mais elevados, 

mediada pelo comprometimento. 

INSERIR FIGURA 1 

 

Para verificar a quarta hipótese, de que o comprometimento organizacional é um 

mediador no efeito da liderança despótica sobre a regulação extrínseca, recorreu-se à 

análise de regressão (cf. Figura 2). Apesar do grau da relação ser baixo entre a liderança 

despótica e a regulação extrínseca (r = .233, p < .01), a força da relação era significativa e, 

como tal, decidiu dar-se continuidade a outras explorações para verificar se iam ao 

encontro de outros estudos  (Bono & Judge, 2003; Brown & Ryan, 2003; Gagné & Deci, 

2005) que salientam a relação entre a liderança ética e a motivação. Para os autores, 

embora exista um contínuo na liderança ética e na despótica, eles são tratados como 

constructos independentes, correlacionados negativamente e medidos pelas dimensões 

referidas: moralidade e justiça, partilha de poder, esclarecimento do papel e liderança 

despótica (De Hoogh & Den Hartog, 2008). Já a liderança despótica poderá considerar-se 

mais próxima do constructo de liderança transacional, que se traduz em estratégias de 

controlo do comportamento ou promoção do comprometimento com a escola com 

atividades por razões instrumentais (como receber recompensas, a aprovação, evitar as 

punições e/ou desaprovação), que a TAD preconiza como motivação extrínseca ou uma 

forma de regulação extrínseca (Ryan & Deci, 2000; Gagné & Deci, 2005).  

Os resultados indicam que a liderança despótica é um preditor significativo do 

comprometimento (b = -.13, SE = .05, p < .05), que o comprometimento é um preditor 

significativo da regulação extrínseca (b = .28, SE = .10, p < .01) e que a liderança 

despótica é um preditor significativo da regulação extrínseca (b = .27, SE = .030, p < 

.001). Após controlar o mediador - comprometimento organizacional - o valor da liderança 

despótica aumentou (b = .30, SE = .08, p < .001). Estes resultados mostram que o 

comprometimento não é um mediador entre a liderança despótica e a regulação extrínseca. 

Aproximadamente 8% da variância da regulação extrínseca é explicada pelos preditores 

(AdjR2 = .08, F(2.201) = 9.88, p < .001), sendo este efeito de magnitude pequeno (fraco) 

(Cohen et al., 2003).  

 

INSERIR FIGURA 2 
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Este trabalho tem como objetivo verificar na amostra em estudo as relações entre a 

liderança ética, o comprometimento organizacional e a motivação em contexto educativo. 

No que concerne aos resultados obtidos, consideraremos a sua análise e discussão em 

função de cada uma das hipóteses apresentadas. 

Relativamente à primeira hipótese de investigação, os resultados sugerem que perceção 

da liderança ética está correlacionada positivamente com o comprometimento afetivo e 

com a motivação intrínseca. De acordo com os critérios de Cohen (1988) e Cohen et al. 

(2003), a correlação entre a liderança ética e a motivação intrínseca é moderada e entre a 

liderança ética e o comprometimento é baixa. Esta informação vai ao encontro de diversos 

estudos (Demirtas & Akdigan, 2015; Kim, 2014; Lyndon & Rawat, 2015; Mahmoud, 

2008), onde se verificaram relações positivas entre diversos tipos de liderança e/ou práticas 

de liderança com o comprometimento organizacional e para o comprometimento afetivo do 

professor com a escola, (e.g., Bogler, 2001; Bogler & Somech, 2004; Nguni, Sleegers & 

Denessen, 2006). Vai ainda ao encontro do estudo de Trang, Armanu, Sudiro e Noermijati 

(2013), onde se verificaram relações positivas entre a liderança, o comprometimento 

organizacional e a motivação para o trabalho, ainda que estes estudos refiram o impacto da 

liderança no comprometimento, num sentido mais geral, ou a liderança transformacional e 

não a dimensão ética, especificamente. Tendo em conta que, no presente estudo, a relação 

entre a liderança ética e o comprometimento é baixa, poderá, assim, justificar-se a 

realização de outros estudos com amostras maiores para se avaliar, particularmente, o 

impacto da dimensão ética da liderança no comprometimento. 

Analisando os resultados, o facto de a liderança ética se relacionar positivamente 

com a motivação (Den Hartog & De Hoogh, 2009; Yukl, Mahsud, Hassan & Prussia, 

2013) e com o comprometimento organizacional (Bogler & Somech, 2004), foi encontrado 

tanto nos resultados deste estudo como na revisão bibliográfica. (Den Hartog & De Hoogh, 

2009; Yukl, Mahsud, Hassan & Prussia, 2013; Bogler & Somech, 2004) o que deve ser 

considerado para reflexão, na melhoria das práticas de liderança em contexto educativo.  

Relativamente à segunda hipótese - a perceção da liderança despótica está 

correlacionada negativamente com o comprometimento afetivo e com a motivação 

intrínseca - os resultados apresentados encorajam a interpretação de que a liderança 

despótica está relacionada negativamente com o comprometimento organizacional e com a 
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motivação intrínseca, mas, positivamente com a regulação extrínseca. Contudo, de acordo 

com Cohen et al. (2003), a força destas relações é baixa. Esta informação parece ir ao 

encontro de diversos estudos (Demirtas & Akdigan, 2015; Kim, 2014; Lyndon & Rawat, 

2015; Mahmoud, 2008). 

Já em relação à 3ª terceira hipótese de investigação, concluiu-se que a liderança ética 

é um preditor significativo do comprometimento (b = .26, SE =.06; p < ,001), que o 

comprometimento é um preditor significativo da motivação intrínseca (b = .26, SE = .09; p 

< .01) e que a liderança ética é um preditor significativo da motivação intrínseca (b = .36, 

SE = .07; p <,001).). Estes resultados suportaram, assim, a hipótese de mediação pelo 

comprometimento. O valor da liderança ética diminuiu após controlar o mediador (o 

comprometimento organizacional), o que indicia e é consistente com uma mediação 

parcial. Aproximadamente 13% da variância da motivação intrínseca foi explicada pelos 

preditores (AdjR2 = .12, p < .001) [F(2.201) = 14.45, p < .001].  Os resultados encorajam 

uma interpretação de que o efeito de liderança ética no comprometimento é baixo e torna-

se mais elevado esse efeito da liderança ética quando a motivação intrínseca e a liderança 

ética são integrados ainda que o efeito da motivação intrínseca em termos de magnitude 

seja baixa. Os líderes escolares são destacados com a responsabilidade de promover climas 

organizacionais que estimulem a satisfação das necessidades de autonomia e de 

relacionamento dos professores, porque, ao fazê-lo, aumentam a sua motivação intrínseca, 

promovem uma plena internalização da motivação extrínseca e o comprometimento afetivo 

com a escola (e.g., Bono & Judge, 2003; Brown & Ryan, 2003; Gagné & Deci, 2005).  

Finalmente, quanto à quarta hipótese de investigação - a perceção da liderança 

despótica é um preditor do comprometimento calculativo mediado pela motivação 

extrínseca - os resultados indiciam que a liderança despótica é um preditor significativo do 

comprometimento, que o comprometimento é um preditor significativo da regulação 

extrínseca e que a liderança despótica é um preditor significativo da regulação extrínseca. 

Apesar do grau da relação entre a liderança despótica e a regulação extrínseca ser 

baixo, a força da relação era moderada e significativa e, como tal, decidiu dar-se 

continuidade a outras explorações para verificar se iam ao encontro de outros estudos (e.g., 

Bono & Judge, 2003; Brown & Ryan, 2003; Gagné & Deci, 2005). 

Após controlar o mediador, comprometimento organizacional, o valor da liderança 

despótica aumentou (b = .30, SE = .08, p < .001), o que sugere que o comprometimento 

não é um mediador entre a liderança despótica e a regulação extrínseca. Aproximadamente 
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apenas 8% da variância da regulação extrínseca é explicada pelos preditores (AdjR2 = ,08, 

p < ,001) [F(2,201) = 9,88, p < ,001], sendo este efeito de magnitude fraco (Cohen, Cohen, 

2003; Cohen, Cohen, West & Aiken, 2003).     

A liderança ética deriva do constructo de liderança transformacional (Brown & 

Treviño, 2006) e a sua manifestação tem como resultados níveis mais elevados de 

motivação intrínseca, confiança, comprometimento e fidelidade (Iorque-Barr & Duke, 

2004; Leithwood, 1994). Já a liderança despótica poderá considerar-se mais próxima do 

constructo de liderança transacional que se traduz em estratégias de controlo do 

comportamento ou promoção do comprometimento com a escola com atividades por 

razões instrumentais, como receber recompensas, a aprovação, evitar as punições e/ou 

desaprovação, aumentar a autoestima, ou chegar a um objetivo pessoalmente valorizado 

que TAD como motivação extrínseca (Ryan & Deci, 2000).  

De acordo com os resultados obtidos, a correlação entre a liderança ética e a 

motivação intrínseca é moderada e entre a liderança ética e o comprometimento é baixa. O 

comprometimento é ainda um preditor significativo da motivação intrínseca e a liderança 

ética é um preditor significativo da motivação intrínseca. Para além disso, apesar da força 

da relação entre a liderança despótica e a regulação extrínseca ser significativa, a liderança 

despótica está negativamente correlacionada com o comprometimento organizacional.  

A presente investigação indica-nos assim que os diretores das escolas ou 

agrupamentos escolares poderão tentar aumentar a motivação dos professores agindo de 

forma ética e influenciando a motivação para o trabalho num ambiente de 

comprometimento organizacional positivo.  

Embora o presente trabalho se revele pertinente para uma compreensão mais 

abrangente e complexa da liderança em contexto educativo, este apresenta algumas 

limitações, nomeadamente ao nível das variáveis em estudo. Efetivamente, poderiam ter 

sido consideradas outras variáveis, como, por exemplo, as dimensões pessoais, 

profissionais ou situacionais dos professores (Day et al., 2006), a perceção da satisfação 

com o ensino ou da autoeficácia dos professores (Canrinus et al., 2012), ou mesmo a 

comparação entre a liderança transformacional e transacional e respetivo impacto na 

motivação e no comprometimento dos professores (Nguni et al., 2006), comparativamente 

com os resultados obtidos com a liderança ética no presente estudo. Torna-se ainda 

importante referir que a amostra deste estudo é reduzida e que uma amostra maior poderia 

proporcionar a apresentação de resultados mais robustos, nomeadamente no que se refere 
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aos resultados obtidos em cada uma das escolas e nas relações entre os constructos. Seria 

relevante, pois, a replicação do presente estudo numa amostra de maior dimensão. Para 

além deste aspeto, não foi considerado o estilo de liderança de cada escola, uma vez que 

em algumas escolas o número de professores que responderam não foi significativo para 

ser considerada a caracterização individual de cada uma.  

Por outro lado, as medidas utilizadas são todas de autorrelato e centradas nas 

perceções dos professores sobre o diretor (líder), sendo a perceção de cada professor. Por 

último, a aplicação dos instrumentos esteve circunscrita apenas a duas zonas do país (Norte 

e Centro, tendo em conta as respostas obtidas para a participação). 

Como recomendações aos diretores em contexto educativo, perspetiva-se que para se 

ser um líder ético é necessário tempo para integrar as várias responsabilidades, o que se 

torna particularmente limitativo na liderança de um agrupamento de escolas dada a sua 

dispersão geográfica e o número de professores e alunos. Para o exercício da liderança 

ética e para que os professores percecionem a  liderança ética, é fundamental que o diretor 

crie reuniões com os professores em que seja possível a atribuição do feedback do 

desempenho, discutir as preocupações e planeie o futuro. O diretor que assume a liderança 

terá de dedicar parte do seu tempo e esforço no apoio das coordenações de professores 

(lideranças intermédias) para que, a longo prazo, seja possível o exercício das lideranças 

partilhadas e compartilhar, cada vez mais, o peso da liderança ética. Se a motivação dos 

professores e o seu comprometimento se refletir na melhoria da aprendizagem dos alunos 

como resultado da liderança do diretor, então, este tornar-se-á num líder melhor sucedido. 

A variável cooperação entre diferentes atores escolares pode ser igualmente 

ponderada, considerando, por exemplo, a ligação de partilha de conhecimento entre 

professores. Estudos futuros podem atender ainda a adicionais variáveis moderadoras, 

como, por exemplo, o stress ocupacional, o burnout e a autoeficácia. 

O presente estudo revela-se como um importante contributo para o estudo da 

liderança em contexto educativo, em particular para a análise da sua dimensão ética.  

Salienta-se, ainda, a necessidade de considerar, para as relações analisadas 

empiricamente, outros tipos de liderança, nomeadamente a transformacional e a 

transacional. Neste âmbito, seria interessante desenhar um estudo comparativo entre os 

vários tipos de liderança, atendendo, em particular, aos seus efeitos nas variáveis estudadas 

na presente investigação ou outras sugeridas anteriormente. 
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Destaca-se a relevância que deverá ser atribuída à formação dos diretores escolares, 

nomeadamente ao nível das competências de liderança no seu processo formativo (Kelley 

& Finnigan, 2003) para que estes detenham uma consciência crescente da importância do 

seu papel em vários processos da vida da comunidade escolar, nomeadamente no 

comprometimento e motivação dos professores (Bogler, 2001; Kelley & Finnigan, 2003). 

Finalmente, importa referir a necessidade de realização de futuros estudos que 

relacionem a liderança, e em concreto a liderança ética, com o comprometimento e a 

motivação dos professores, em outras amostras, dada a escassez de estudos empíricos sobre 

a relação entre estas variáveis no contexto educativo português e a magnitude dos 

resultados obtidos.  

Neste sentido, sugere-se que estudos futuros possam introduzir outras variáveis 

dependentes da liderança ética e do comprometimento (enquanto variável moderadora), 

como, por exemplo, os resultados organizacionais/institucionais, atendendo não só a 

medidas percetivas como também a medidas objetivas. 
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Tabelas 

Tabela 1 

Valores de Consistência Interna (Alfa de Cronbach) 

 

Estudos e Amostras  

Adaptação e 

validação 

portuguesa 

 

Presente estudo 

 

α N Α     Média    (DP) N 

QLE  316   204 

Ética .95  .96 5.46         (1.06)  

Despótica .89  .91 2.44         (1.28)  

MWMS  468   204 

Amotivação .81  .93 1.79         (1.43)  

Regulação Extrínseca .74  .90 2.37        (1.30)  

Regulação Identificada .74  .77 6.14        (0.96)  

Regulação Introjetada .78  .89 4.75        (1.42)  

Motivação Intrínseca .88  .89 5.26        (1.15)  

EACO  461   204 

Comprometimento Afetivo .91  .86 5.51        (1.11)  

Comprometimento Calculativo .84  .72 3.69        (1.13)  

Comprometimento Normativo .91  .75 4.29        (1.12)  

 

Tabela 2 

Valores de Correlações de Pearson 

  1 2 3 4 

1. Liderança Ética 
    

2. Liderança Despótica -.623** 
   

3. Regulação Extrínseca -.004 .233** 
  

4. Motivação Intrínseca .318** -.276** -.110 
 

5. Comprometimento Organizacional  .264** -.177* .144* .234** 

*p < .05. **p < .01 
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Figuras 

Figura 1. Coeficientes de Regressão Estandardizados para a Relação entre a 

Liderança Ética e a Motivação Intrínseca Mediada pelo Comprometimento 

Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Coeficientes de Regressão Estandardizados para a Relação entre a Liderança 

Despótica e a Regulação Extrínseca Mediada pelo Comprometimento Organizacional 

  

Liderança 

Despótica 

Regulação 

Extrínseca 

Comprometimento 

Organizacional .28** 

.27*** (.30***) 

-.13* 

*p <. 05. **p < .01. ***p < .001 

Liderança 

Ética 

Motivação 

Intrínseca 

.22** 

.36*** (.31***) 

.22*** 
Comprometimento 

Organizacional 

**p < .01. ***p < .001. 
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 O presente capítulo tem como objectivo elaborar uma síntese interpretativa dos 

resultados, atendendo à ligação estabelecida entre as principais orientações concetuais 

seguidas e apresentadas ao longo da componente teórica e os resultados obtidos. 

Enquadram-se, deste modo, os resultados alcançados, tecendo um conjunto de conclusões e 

implicações, contextualizados no quadro teórico e empírico a partir do qual a presente 

investigação se implementou. Adicionalmente, as conclusões e reflexões finais remetem 

para a ligação estabelecida entre os vários artigos, bem como os principais contributos 

teóricos, empíricos e práticos, para além das principais limitações da presente investigação. 

Por último, pretende,  ainda, apresentar-se algumas reflexões finais referentes ao trabalho 

desenvolvido assim como sugestões para futuras investigações. 

No que diz respeito à relação estabelecida entre os vários artigos desenvolvidos, 

primeiramente, considerando o foco na liderança ética, deparamo-nos com a necessidade 

de adaptar um instrumento para o contexto português que medisse este constructo. Este 

objetivo culminou no primeiro artigo intitulado como o “Estudo de adaptação e validação 

de uma escala de perceção de liderança ética para líderes portugueses” (Neves et al, 2016). 

Uma vez realizada esta adaptação, procedeu-se à verificação do comportamento desta 

escala em contexto escolar e procurou-se diferenciar qual a melhor escala de medida da 

liderança em contexto educativo, se a liderança ética, se a liderança moral, se a 

transformacional. Neste âmbito, verificou-se o comportamento desta escala, no que 

respeita às características psicométricas, comparativamente a outros instrumentos de 

medida, mais concretamente face aos questionários de liderança transformacional e moral. 

Este estudo intitulado “A liderança em contexto educativo: validação da escala ética, 

transformacional e moral” ( Neves & Coimbra, 2008a) permitiu verificar que a escala de 

liderança ética foi a que demonstrou resultados mais robustos ao nível das características 

psicométricas para esta população. 

Seguidamente, e para estudar o constructo da motivação, procedeu-se à revisão da 

literatura focada em instrumentos de avaliação da motivação no trabalho. Esta pesquisa 

mostrou a ausência dos instrumentos validados deste tipo no contexto português, mais 

concretamente, no contexto educativo, o que justificou a necessidade da construção do 

terceiro artigo, “A Escala Multidimensional de motivação no trabalho, versão portuguesa: 

estudo de validação em contexto educativo”(Neves & Coimbra, 2018b), que consistiu na 

adaptação e na validação de um instrumento de medida que permitisse avaliar a motivação 

no contexto educativo. O instrumento selecionado, e que foi alvo de procedimentos de 
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adaptação e validação, mostrou resultados robustos e bons índices de ajustamento na 

amostra dos professores em estudo. 

Depois de se obterem os instrumentos validados para a população em estudo, 

realizou-se, adicionalmente, a sua aplicação a outra amostra de diretores e professores. 

Através das respostas obtidas por parte dos diretores de escolas, pretendeu-se conhecer o 

seu perfil de liderança em contexto educativo. Para além da aplicação das escalas de 

liderança ética, transformacional e moral nas suas versões em autorrelato, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas que permitiram complementar a descrição do perfil de 

liderança dos diretores e das suas competências. Desta forma, foi possível alcançar os 

objetivos desenhados relativamente aos diretores, o que deu origem ao quarto artigo: “A 

liderança dos diretores no contexto educativo português: a ética e a moral, quais as 

competências e tendências?”(Neves & Coimbra, 2017a). Em termos gerais, este trabalho 

permitiu aprofundar o conhecimento acerca das perceções detidas pelos diretores escolares 

acerca da sua liderança, de quais as competências que consideram fundamentais para o 

exercício da mesma e quais as práticas a que recorrem de forma a potenciar a motivação 

dos seus liderados (i.e., os professores). 

Por último, para além da perceção dos diretores considerou-se relevante conhecer a 

análise das perceções construídas pelos professores acerca da liderança exercida pelo seu 

diretor de escola, bem como dos efeitos que esta liderança representa no seu 

comprometimento organizacional e na sua motivação no trabalho. Este estudo deu, assim, 

origem ao quinto artigo com o objetivo de estudar a “Relação da liderança dos diretores 

com o comprometimento e a motivação dos professores no contexto educativo português” 

(Neves & Coimbra, 2017b) e que permitiu verificar que a liderança ética está 

correlacionada positivamente com a motivação intrínseca e com o comprometimento 

organizacional afetivo e que a liderança despótica está negativamente correlacionada com 

o comprometimento afetivo e com a motivação intrínseca. Verificou-se ainda que o 

comprometimento organizacional tem um papel mediador da relação entre a liderança ética 

e a motivação. 

 

5.1. Principais contributos da investigação: teóricos, empíricos e práticos 

Nesta fase final do trabalho, importa tecer algumas considerações acerca dos 

contributos teóricos, empíricos e práticos da presente investigação para o sistema educativo 

português. 
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No que toca aos contributos teóricos e à definição dos principais constructos em 

estudo a que nos referimos – a liderança, a motivação e o comprometimento – o estudo 

pretende sobretudo traduzir a dimensão social dos mesmos, no sentido da sua humanização 

nos contextos em que são aqui aplicados. 

O constructo de  liderança aplicado ao contexto educativo, assume a designação de 

liderança educacional ou liderança instrucional/pedagógica (Costa & Figueiredo, 2011),  

uma vez que se pretende superar uma visão da liderança mais economicista, pragmática e 

focada apenas no impacto do desempenho dos colaboradores, presente em contextos 

empresariais, e defender uma perspetiva mais social e humana ao perfil de liderança do 

diretor, mais focada no processo de ensino e aprendizagem e onde os saberes e as 

competências do líder terão de ser específicos desse contexto educativo em que estão 

inseridos. 

Pressupõe-se ainda que a conceptualização do constructo de comprometimento do 

professor em contexto educativo, de um ponto de vista psicológico, se traduza mais no 

conceito de investimento afetivo do professor na escola, onde as dimensões cognitivas do 

investimento se articulam com as emoções, afetos e ações (Campos & Coimbra, 1991; 

Marcia, 1986), investidas neste contexto. Por conseguinte, o conhecimento que advém do 

investimento realizado vai além de uma relação de compromisso estabelecida, para se 

assumir como um indicador da relação de investimento e de exploração e um subproduto 

na aceção mais positiva do termo (Campos & Coimbra, 1991). 

O conceito de motivação está assim alinhado com o de investimento (Campos & 

Coimbra, 1991; Marcia, 1986), referido anteriormente, enquanto uma energia “interna”, 

orientada (Murray, 1986) e originada na interacção com a escola e um processo 

psicológico que tem origem no indivíduo e que o empurra ou impulsiona para uma ação 

(Garrido, 1990) de investimento nesse mesmo contexto. 

Já no que se refere à fase de validação e adaptação de instrumentos de medida para 

a operacionalização dos constructos sobre os quais a presente investigação se focalizou, 

esta constituiu uma etapa incontornável desta investigação, onde foram adaptados e 

validados quatro instrumentos de medida para o contexto educativo (i.e., Questionário de 

Liderança Ética; Questionário de Liderança Moral; Questionário de Liderança 

Transformacional e Escala Multidimensional de Motivação no Trabalho). 

Os resultados obtidos para o conjunto de instrumentos de medida permitiram 

constatar a existência de qualidades psicométricas adequadas, assim como o grau de 
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confiança aceitável para a sua aplicação. Assim, os resultados de adaptação e validação à 

população portuguesa do Questionário de Liderança Ética, apresentados no estudo I (cf. 

artigo I; Neves et al, 2016) suportaram a evidência retirada da literatura de referência de 

uma estrutura bidimensional com 23 itens para o instrumento de medida proposto por De 

Hoogh e Den Hartog (2008). Os valores de alfa de Cronbach globais e individuais de cada 

um dos fatores para a amostra estudada foram bastante elevados, garantindo a consistência 

interna do instrumento. Ou seja, a análise dos dois fatores, considerando os itens 

pertencentes a cada uma, revelou valores de .95 para a liderança ética e de .89 para a 

liderança despótica, que são próximos dos valores apresentados pelos autores originais. 

Embora a sua versão completa tenha sido alvo de aplicação em vários contextos (e.g., 

Hanges & Dickson, 2004; House & Aditya, 1997), o trabalho de De Hoogh e Den Hartog 

(2008) é, até à data, atendendo ao nosso conhecimento da literatura, o único que fez uma 

utilização semelhante à da presente investigação, obtendo a mesma estrutura fatorial 

apresentada.  

Em conformidade com os objetivos, foi ainda possível realizar a validação 

estrutural dos instrumentos de medida (i.e., Questionário de Liderança Ética; Questionário 

de Liderança Moral; Questionário de Liderança Transformacional e Escala 

Multidimensional de Motivação no Trabalho), especificamente para aplicação ao contexto 

educativo. Deste modo, considerando os resultados obtidos para o Questionário de 

Liderança Ética, apresentados no estudo II (cf. artigo II; Neves & Coimbra, 2018a), este 

instrumento apresentou igualmente para a amostra em questão uma estrutura bifatorial, 

com uma fiabilidade excelente (Pestana & Gajeiro, 2008), semelhante ao perfil obtido por 

De Hoogh e Den Hartog (2008). O fator relativo à liderança ética é composto pelos 15 

itens relativos à Moralidade e Justiça, esclarecimento do papel e partilha de poder e os 

restantes 7 itens integram a dimensão relativa à liderança despótica.  

Concluiu-se ainda que este instrumento de medida em contexto educativo, em 

comparação com os restantes utilizados neste mesmo estudo, foi aquele que apresentou, 

para além de bons índices de ajustamento, maior fiabilidade e melhor validade convergente 

e discriminante, ou seja, foi aquele que apresentou os melhores resultados, pautados por 

uma estrutura fatorial mais robusta. 

No que se refere ao Questionário de Liderança Transformacional (cf. artigo II; 

Neves & Coimbra, 2018a), a análise fatorial exploratória apontou para uma solução fatorial 

com três fatores: liderança transformacional, liderança transacional e liderança laissez-
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faire. Até ao momento, não foi encontrado qualquer estudo que tenha obtido esta mesma 

estrutura fatorial. Uma possível explicação para a emergência desta estrutura pode ser 

devida à não utilização dos itens relativos aos resultados da liderança, uma vez que tornaria 

o instrumento final a ser aplicado excessivamente longo. Contudo, é de salientar que a 

estrutura fatorial obtida apresentou valores elevados quer ao nível das saturações fatoriais 

quer ao nível das comunalidades. Relativamente à fiabilidade, observaram-se valores de 

alfa de Cronbach que se situam, em termos qualitativos, entre os níveis aceitável e 

excelente (Pestana & Gajeiro, 2008). Também a análise fatorial confirmatória revelou bons 

níveis de ajustamento do modelo testado aos dados. Verificaram-se igualmente bons níveis 

de validade convergente. Apesar da AVE < .05 na dimensão da liderança transacional e CR 

> .70, pode, todavia, aceitar-se que esta dimensão apresenta boa validade convergente. 

Contudo, na escala de liderança transformacional verificaram-se problemas ao nível da 

validade discriminante, com baixos níveis em todas as dimensões em que foi calculada, 

concluindo-se a baixa diferenciação que existe entre as várias dimensões na amostra em 

estudo. A validade divergente foi analisada através da comparação entre AVE com a 

Maximum Shared Squared Variance (MSV) e com a Average Shared Square Variance 

(ASV) de acordo com as diretrizes de Fornell & Larcker (1981) e de Hair et al. (2010). 

Para ultrapassar esta questão poderia ser relevante o seu estudo numa amostra de maior 

dimensão, de forma a que a hipótese de remoção de mais itens para aumentar os níveis da 

validade discriminante não implicasse a perda a estrutura teórica das dimensões e 

possibilitasse a manutenção de níveis aceitáveis de ajustamento. 

Relativamente ao Questionário de Liderança Moral (cf. artigo II; Neves & Coimbra, 

2018a), a solução fatorial final encontrada para este instrumento apontou para a definição 

de quatro fatores, à semelhança do encontrado por Lennick e Kiel (2008), tendo o modelo 

final testado apresentado bons níveis de ajustamento. Os valores de alfa de Cronbach 

obtidos para os fatores encontram-se entre os níveis aceitável e excelente. Mais 

concretamente, a consistência interna apresentou-se excelente para a Responsabilidade, 

boa para a Integridade, aceitável para o Perdão e questionável para a Compaixão. De 

referir que os baixos níveis de fiabilidade da dimensão da Compaixão podem ser 

explicados pelo facto de esta apenas incluir dois itens. É de salientar que, globalmente, este 

questionário apresentou valores aceitáveis no conjunto de critérios estatísticos aplicados, 

mas seria pertinente aumentar o número de itens nesta dimensão e proceder, 
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posteriormente, à análise do seu comportamento empírico quer ao nível da validade quer 

da fiabilidade, de forma a poder verificar-se se os resultados se manteriam. 

Finalmente, no que concerne à adaptação e validação da Escala Multidimensional 

de Motivação no Trabalho, apresentadas no estudo III (cf. artigo III; Neves & Coimbra, 

2018b), foi possível constatar que os seus itens são bons indicadores do constructo em 

análise e que os fatores se encontram devidamente individualizados, à semelhança do que 

se verificou em outros estudos realizados em nove países e em sete idiomas distintos. 

Foram assim identificadas cinco dimensões robustas que admitem um entendimento 

bastante lato da motivação. Estes fatores foram igualmente identificados nos estudos da 

escala original (Gagné et al., 2015). Relativamente à sua fiabilidade, foi possível verificar 

que a consistência interna varia entre os níveis qualitativos de aceitável a elevada, sendo 

que apenas uma dimensão, a regulação introjetada, apresenta níveis aceitáveis enquanto as 

restantes apresentam níveis elevados de consistência interna. No presente estudo, foi assim 

possível confirmar o modelo indicado pelos autores da versão original (i.e., Gagné et al., 

2015). A escala demonstrou uma estrutura que comporta cinco fatores distintos, sendo um 

de segunda ordem que engloba a regulação extrínseca social e material. Em geral, a escala 

adaptada e validada ao contexto educativo apresentou bons índices de ajustamento 

similares aos do estudo da versão original (Gagné et al., 2015). Comparativamente à sua 

versão original, também se observou neste estudo que a motivação intrínseca se 

correlaciona negativamente com a regulação extrínseca e com a amotivação. Em suma, na 

sua versão portuguesa, este instrumento de medida é compreendido de forma equivalente 

às versões existentes em outros países e demonstra ser um instrumento robusto e fiável 

para medir, de forma multidimensional, a motivação em contexto educativo segundo a 

teoria da autodeterminação. 

De referir que a escala aplicada possibilita a oportunidade de examinar, em 

contexto educativo, a diferenciação entre antecedentes e consequentes da regulação externa 

social ou material da motivação em contexto educativo. Podemos considerar que, com os 

professores, à semelhança dos resultados apresentados em estudos anteriores (e.g., Deci et 

al., 1999), as recompensas tangíveis apresentam efeitos débeis na motivação e no orgulho 

da realização das tarefas inerentes ao ensino, enquanto que o reconhecimento e as 

recompensas sociais poderão ter um impacto determinante na motivação.  

A investigação empírica levada a cabo constitui-se como um contributo quer 

empírico quer prático importante do presente trabalho. Neste sentido, o desenvolvimento e 
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implementação de investigações futuras em contexto educativo, bem como de processos de 

(auto) diagnóstico e autoavaliação pelos diretores das escolas podem ser assim agilizados 

tendo em conta os resultados obtidos. No estudo IV (cf. artigo IV; Neves & Coimbra, 

2017a) apresenta-se o conjunto de resultados obtidos relativamente ao objetivo de estudo 

acerca da perceção dos líderes/diretores escolares relativamente ao tipo de liderança 

(transformacional, ética e moral) predominante nas instituições do sistema educativo 

público obrigatório português, às competências necessárias no perfil de liderança para o 

contexto educativo em estudo, assim como às estratégias e práticas de promoção da 

motivação por eles desenvolvidas e implementadas no exercício de liderança. Deste modo, 

sobre o tipo de liderança exercido, foi possível verificar que os participantes (i.e., os 

diretores de escola) apresentaram níveis acima do ponto médio em todos os tipos de 

liderança avaliados. Contudo, a perceção que os participantes têm das suas práticas como 

líder e do seu tipo de liderança centrou-se mais na liderança quer transformacional quer 

transacional, tendo estes tipos apresentado níveis mais elevados de frequência. De salientar 

que estes resultados vão ao encontro dos resultados obtidos na meta-análise desenvolvida 

por Castanheira e Costa (2011), assim como de outros estudos internacionais (e.g., 

Antonakis & House, 2002; Dumdum, Lowe, & Avolio, 2013). No que diz respeito às 

práticas promotoras da motivação junto dos professores, observou-se que estas se 

concentraram, em termos da sua frequência, essencialmente na promoção da motivação 

extrínseca, mais concretamente, da regulação introjetada e identificada, em detrimento de 

estratégias promotoras da motivação intrínseca. 

Constatou-se ainda que as competências de liderança pessoais/transversais e 

relacionais são as mais referenciadas como competências necessárias dos líderes no 

contexto educativo. Este dado vai ao encontro dos resultados obtidos através das análises 

de regressão realizadas na presente investigação, onde se verificou que as competências 

como o Perdão, a Responsabilidade e a Integridade têm um efeito significativo na 

liderança, mais especificamente na liderança ética. 

Relativamente à visão que os diretores têm sobre a escola, foi possível verificar que 

todos os participantes idealizam a escola como um local para a inclusão e promotor da 

igualdade, focada no apoio aos alunos e às famílias mais carenciadas e marginalizadas. 

Adicionalmente, existe uma visão da escola como um local de desenvolvimento humano e 

como uma organização centrada nos serviços, destacando-se a visão da escola como um 

local para a inclusão como sendo a mais referenciada. 
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No que diz respeito aos temas da criação de agrupamentos e publicação dos 

rankings nacionais das escolas, foi possível verificar que a maioria dos participantes se 

opõe a ambas as medidas. Verificou-se uma oposição contra os agrupamentos escolares 

baseada no argumento de que estes estão a criar uma perda de proximidade e um aumento 

dos conflitos, servindo meramente uma estratégia de gestão escolar baseada na 

racionalização de recursos.  

Já relativamente aos rankings nacionais, a maioria dos participantes assumiu que 

estes são descontextualizados e que não têm em consideração as diferenças sociais, os tipos 

de escola e os diferentes critérios utilizados ao nível intra e interescolas. A perceção dos 

diretores vai, assim, ao encontro da perpetiva de Santiago et al. (2004), que admitiram que 

no ato educativo confluem inúmeras variáveis e que os indicadores dos rankings traduzem 

por si só a qualidade da aprendizagem dos alunos, nem poderá ser estabelecida uma 

relação de causal direta entre a qualidade das aprendizagens e os rankings escolares. Estes 

autores consideraram os rankings escolares centrados, quase exclusivamente, em 

indicadores quantitativos do desempenho cognitivo e individual dos alunos, não existindo 

margem para a introdução de outras variáveis que afetam o ato educativo e a sua qualidade. 

Ainda, segundo estes autores, os rankings traduzem uma simplificação da realidade escolar 

não refletindo acerca de outros fatores essenciais na compreensão da qualidade das escolas, 

designadamente o trabalho dos professores (Santiago et al., 2004, p.6). 

Por outro lado, os rankings de escolas poderão ser alterados por estratégias 

administrativas e há fatores externos à própria escola que determinam os resultados obtidos 

pelos alunos, como a frequência de explicações e outras variáveis dos seus contextos de 

proveniência que não são consideradas na sua elaboração (Mendes, Costa & Ventura, 

2003). A liderança do diretor dever-se-á sentir, portanto, não só nos resultados académicos 

dos alunos, mas também  no desempenho ao nível da sua afetividade e da sua inclusão bem 

como no desenvolvimento dos seus valores (Day & Sammons, 2013, Pashiardis, 2014). 

Contudo, a maioria dos estudos sobre qualidade e eficácia da escola concentram-se nos 

resultados académicos dos alunos (Hallinger & Heck, 1996; Hallinger & Heck, 1998; 

Pashiardis, 2014; Riley & Nutall, 1994) podendo contribuir para o seu acompanhamento 

mais fácil, objetivo e exequível. 

Do conjunto de resultados obtidos através do estudo implementado, importa 

salientar, em termos empíricos e práticos, a relevância que assume, no contexto educativo 

atual, a implementação e o desenvolvimento de estratégias que apostem igualmente na 
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facilitação e promoção da motivação intrínseca por parte dos líderes escolares. A natureza 

qualitativa do estudo conduzido permitiu ainda aprofundar a compreensão e o 

conhecimento acerca das valências consideradas, trazendo contributos não apenas de 

natureza empírica como também teórica.  

A partir do estudo desenvolvido, foi possível a construção de uma perspetiva 

compreensiva mais profunda sobre a perceção que os líderes das escolas têm acerca do tipo 

de liderança que exercem, das competências e tendências mais relevantes para o exercício 

da liderança em contexto educativo, bem como das estratégias e práticas de motivação por 

eles desenvolvidas e implementadas, assim como pistas e orientações que deverão 

considerar-se no sentido de identificar as práticas de liderança mais eficazes e promotoras 

de motivação intrínseca e comprometimento dos professores com a escola.  

Adicionalmente, partindo dos resultados obtidos, outras reflexões e questões de 

investigação podem ser colocadas e estudadas como se verifica no estudo V (cf artigo V; 

Neves & Coimbra 2017b). Ainda de acordo com os resultados obtidos, verificou-se que a 

liderança ética tem efeitos positivos significativos sobre a motivação intrínseca, assim 

como sobre o comprometimento organizacional, destacando-se aqui o comprometimento 

afetivo com melhores resultados o que vai ao encontro das Hipótese 1 - A perceção da 

liderança ética está correlacionada positivamente com o comprometimento organizacional 

e valida também parcialmente a Hipótese 4- A perceção da liderança ética está 

correlacionada positivamente com a motivação (intrínseca e extrínseca), uma vez que a 

liderança ética se encontra apenas relacionada positivamente com a motivação intrínseca.  

Estes resultados vão  ao encontro do estudo de Trang, Armanu e Noermijati (2013) 

que concluíram quanto à existência de relações significativas entre a liderança, o 

comprometimento organizacional e a motivação para o trabalho. Adicionalmente os 

resultados consolidam as evidências encontradas em outros estudos (e.g., Demirtas & 

Akdigan, 2015; Kim, 2013; Lyndon & Rawat, 2015; Mahmoud, 2008), onde se verificaram 

relações significativas entre diversos tipos de liderança e/ou práticas de liderança com o 

comprometimento organizacional. Para além da relação referida anteriormente, foi 

verificado que a liderança despótica está relacionada negativamente com o 

comprometimento organizacional e com a motivação intrínseca, mas positivamente com a 

regulação extrínseca, o que valida empiricamente a Hipótese 3a- A perceção da liderança 

despótica está correlacionada negativamente com a motivação intrínseca, a Hipótese 3b- 

A perceção da liderança despótica está correlacionada positivamente com a motivação 
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extrínseca e a Hipótese 2 – A perceção de liderança despótica está correlacionada 

negativamente com o comprometimento organizacional. 

Concluiu-se que o comprometimento dos professores com a escola tem efeitos 

positivos significativos sobre a motivação intrínseca o que valida parcialmente a Hipótese 

5- O comprometimento organizacional está correlacionado positivamente com a 

motivação (intrínseca e extrínseca), uma vez que os efeitos positivos do comprometimento 

são significativos apenas na motivação intrínseca.  

Os resultados indicaram igualmente que a liderança despótica tem significativos 

efeitos negativos sobre o comprometimento organizacional mas positivos sobre a regulação 

extrínseca. 

O teste de mediação permitiu concluir que o comprometimento não é uma variável 

mediadora entre a liderança despótica e a regulação extrínseca. O conjunto destes 

resultados não permitiu suportar empiricamente a Hipótese 6 - O comprometimento 

organizacional tem um efeito mediador na relação entre a liderança despótica e a 

motivação extrínseca. 

Os resultados indicaram ainda que, para além da liderança ética poder ser um 

preditor significativo do comprometimento, o comprometimento poderá ser considerado 

um preditor significativo da motivação intrínseca e a liderança ética pode ser um preditor 

significativo da motivação intrínseca. Estes resultados suportam, pois, a  Hipótese 7- O 

comprometimento organizacional tem um efeito mediador na relação entre a liderança 

ética e a motivação intrínseca. Os efeitos da liderança ética sobre a motivação e sobre o 

comprometimento organizacional foram encontrados igualmente noutros estudos (e.g., 

Demirtas & Akdigan, 2015; Kim, 2013; Lyndon & Rawat, 2015; Mahmoud, 2008), o que 

deve ser considerado para reflexão, especialmente no contexto educativo. Assim, os 

diretores, no exercício da sua liderança, poderão promover estratégias que estimulem o 

desenvolvimento do comprometimento organizacional nos professores e, desta forma, 

contribuir diretamente para a sua motivação.  

Importa ainda fazer uma breve reflexão sobre a importância que o papel do diretor 

escolar tem na qualidade da escola que lidera, no quadro do atual modelo de avaliação 

externa das escolas, já que a “Liderança e a Gestão” é, precisamente, um dos domínios 

desse quadro de referência.  Ora, em Portugal, a avaliação das escolas começou a dar os 

primeiros passos na década de noventa, nomeadamente com o Observatório da Qualidade 

da Escola, tendo evoluído para o programa de Avaliação Integrada das Escolas, realizado 
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pela Inspeção Geral da Educação. Após a conclusão do primeiro ciclo do modelo da 

Avaliação Externa das Escolas (2006-2011), assiste-se atualmente, à implementação da 

Avaliação Externa das Escolas. Efetivamente, o sistema avaliação da educação e do ensino 

não superior foi aprovado pela Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro que define que o 

controlo de qualidade é aplicável a todo o sistema educativo para a promoção da sua 

melhoria, ao nível da eficácia e da eficiência e com vista à  responsabilização, à validação 

das práticas de autoavaliação das escolas e à prestação de contas, à participação e à 

exigência, que possibilite gerar informação qualificada de suporte à tomada de decisão. 

Nos termos da lei, a avaliação estrutura-se com base na autoavaliação de cada organização 

educativa e na avaliação externa. Esta atividade visa a identificação de pontos fortes e 

áreas prioritárias que conduzam à melhoria do trabalho realizado das escolas. Para além 

disso, a avaliação nas escolas constitui um contributo para a regulação da educação 

possibiltando aos responsáveis pelas políticas educativas e pela administração das escolas 

o acesso à informação mais relevante (IGEC, 2017). 

Verifica-se que, a par desta obrigatoriedade progressiva da avaliação externa e da 

concomitante relevância de cada escola iniciar ou melhorar as suas práticas de 

autoavaliação, resulta da vontade de conferir autonomia às escolas. Se bem que desde os 

inícios dos anos noventa são conhecidas as intenções de, gradualmente, se transferirem 

competências dos organismos centrais para as organizações educativas e de se inaugurar o 

discurso da celebração de contratos de autonomia, na prática, a esmagadora maioria das 

escolas não estava preparada para assumir a responsabilidade que a autonomia pressupõe. 

Por outro lado, é de salientar que é precisamente desta intenção de dotar as escolas de 

autonomia que emerge a necessidade de controlar a sua qualidade, assim como a eficiência 

e a eficácia com que cada instituição gere os seus recursos e desempenha o seu papel 

educativo. 

Na verdade, este regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos 

de ensino aponta para a criação de maiores margens de autonomia à gestão de cada escola. 

Esta situação, implica, obviamente, maior responsabilidade e prestação de contas à 

administração central e também à comunidade educativa, que vai, paulatinamente, 

ganhando um maior interesse e protagonismo na vida das organizações educativas. Desta 

forma, o papel do diretor vai ganhando uma crescente importância, na medida em que ele é 

responsável pela organização que lidera, trabalhando para fomentar uma vontade de 

melhoria constante na escola e de motivação dos professores que com ele trabalham. Desta 
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forma, os diretores das escolas podem aumentar a motivação dos professores, agindo de 

forma ética e influenciando a motivação para o trabalho num ambiente de 

comprometimento organizacional positivo, contribuindo para que os resultados das suas 

escolas sejam também melhores. 

Pode assim concluir-se, a partir dos resultados obtidos, que os diretores das escolas 

ou agrupamentos escolares podem facilitar e catalisar a motivação dos professores, 

nomeadamente ao nível da motivação intrínseca, agindo de forma ética e impulsionando a 

criação de um ambiente de comprometimento organizacional afetivo positivo.  

Como recomendações aos diretores em contexto educativo, sugere-se que, para se 

ser um líder ético é indispensável o tempo necessário para integrar as várias 

responsabilidades, o que se torna particularmente difícil na liderança de um agrupamento 

de escolas, dada a sua dispersão geográfica e o vasto número de professores e alunos.  

Finalmente, para que seja possível o exercício da liderança ética e a perceção da 

liderança ética por parte dos professores é necessária a criação, por parte do diretor de 

escola, de momentos em que seja possível dialogar sobre o desempenho dos professores, 

estimulando o desenvolvimento de valores morais e considerando a elaboração de um 

feedback sistemático, bem como a planificação orientadora para o futuro, atendendo a 

desafios, preocupações e objetivos. A liderança dos diretores deve passar igualmente pela 

disponibilização de tempo e de esforços para apoiar também as coordenações de 

professores, para que, a longo prazo, seja possível o exercício das lideranças partilhadas e 

compartilhar, cada vez mais, o peso da liderança instrucional. Se a motivação dos 

professores e o seu comprometimento se refletir na melhoria da aprendizagem dos alunos 

como resultado da liderança do diretor, então, o diretor tornar-se-á num líder mais eficaz e 

mais eficiente e inspirador de valores éticos. 

O presente estudo apresenta, ainda, como contributo, o facto de se tratar de um 

estudo misto. A inexistência de estudos mistos no contexto educativo português que 

permitam descrever o retrato da liderança e da complexa relação entre liderança, 

motivação e comprometimento dos professores poderá constituir uma oportunidade para se 

mapear este campo de análise em estudos futuros. A utilização de uma metodologia mista 

(qualitativa e quantitativa) permitirá ainda aumentar as hipóteses de identificação de 

diferentes padrões e possíveis associações entre a dimensão da liderança e seu impacto no 

comprometimento e na motivação dos professores. Deste modo, será possível, em última 
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instância, reorientar a liderança educacional em Portugal no sentido da promoção da sua 

qualidade educativa. 

 

5.2. Limitações da investigação 

O estudo I (cf. artigo I; Neves et al, 2016), referente à adaptação e validação de uma 

escala de liderança ética para líderes portugueses, apresenta como principal limitação o 

facto de as subescalas do Questionário de Liderança Ética terem sido originalmente 

construídas para uma população de trabalhadores. Dado que se pretende avaliar a perceção 

destes relativamente às respetivas lideranças, podem levantar-se dúvidas sobre a sua 

aplicação numa amostra de trabalhadores-estudantes, pois poderá conferir resultados 

diferentes. A aplicação das subescalas do Questionário de Liderança Ética numa amostra 

de trabalhadores-estudantes poder-se-á considerar como uma amostra mais suscetível a 

uma eventual desejabilidade social nos resultados obtidos. A acumulação das funções de 

trabalhador e estudante estará mais dependente da necessidade de desejabilidade social por 

parte do líder, o que poderá ter contribuído para um viés positivo dos resultados obtidos e 

influenciar positivamente os resultados e a necessidade de transmissão de uma avaliação 

socialmente aceite da liderança. Contudo, é de salientar que foi garantido o total anonimato 

dos respondentes, de forma a salvaguardar quaisquer apreciações individuais por parte dos 

investigadores ou elementos ligados ao processo. O facto de as respostas aos itens 

apresentarem valores de simetria e curtose situados no intervalo entre -1 e 1, sem desvios 

grosseiros da normalidade nos gráficos de probabilidade, permitiu considerar a inexistência 

de enviesamentos significativos nas respostas obtidas. 

Para além disso, tendo em conta os resultados obtidos, o instrumento desenvolvido 

apresenta um caráter dicotómico, com apenas duas dimensões – ética e despótica,o que 

poderá constituir um fator limitativo da compreensão da realidade da liderança. 

Dado o cariz sensível do tema que reporta à liderança, bem como o facto de toda a 

amostra ser composta por participantes voluntários, sem obrigatoriedade na resposta, é 

expectável que a participação tenha sido baixa em termos de respostas obtidas. 

Adicionalmente, considerando o tamanho da amostra (N > 300), ainda que de natureza não 

probabilística, bem como a diversidade de respondentes, podemos apenas considerar que o 

número de participantes dá sustentação à realização das análises efetuadas, assim como aos 

resultados obtidos na análise fatorial do instrumento.  
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No estudo II (cf. artigo II; Neves & Coimbra, 2018a) de análise da Estrutura Interna 

das Escalas de Liderança Ética, Transformacional e Moral, bem como das qualidades 

psicométricas das referidas escalas constatou-se, em primeiro lugar, o número elevado de 

itens do instrumento final utilizado que pode ter influenciado o sentido das suas respostas. 

Este facto também pode estar na base das diferenças encontradas entre este estudo e a 

literatura, que contempla, maioritariamente, cada escala de forma individual, embora, no 

presente estudo, o objetivo fosse avaliar a forma como os diferentes instrumentos se 

comportavam perante a mesma amostra de respondentes.  

Em segundo lugar, acresce o facto de os respondentes serem professores, uma 

profissão considerada de elevado desgaste, pelo que, a janela temporal em que o 

instrumento terá sido respondido, poderá, também, ter influenciado os resultados. Para 

além disto, os professores poderão não ter compreendido alguns itens, pois a sua validação 

e adaptação ao contexto educativo foi realizada também no presente estudo, não existindo 

anteriormente estudos prévios nesse sentido.  

Em terceiro lugar, a aplicação das escalas circunscreveu-se a uma zona geográfica 

limitada, o que poderá indiciar uma visão sectorial e específica  nas questões em análise.  

Em quarto lugar, torna-se ainda importante referir que a amostra deste estudo é 

reduzida e que uma amostra maior poderia proporcionar a apresentação de resultados mais 

robustos, nomeadamente no que se refere aos resultados obtidos em cada uma das escolas e 

nas relações entre os constructos. Seria relevante, pois, a replicação do presente estudo 

numa amostra de maior dimensão de forma a ser realizado um estudo comparativo dos 

resultados obtidos. Para além deste aspeto, tendo em conta o número de respostas obtidas, 

não foi considerado o estilo de liderança de cada escola, uma vez que, em algumas escolas, 

o número de professores que responderam não foi significativo para ser considerada a 

caraterização individual de cada uma. 

O estudo III (cf. artigo III; Neves & Coimbra, 2018b) referente à validação da 

Escala Multidimensional de Motivação no Trabalho em contexto educativo teve como 

limitação, à semelhança de outras aplicações em outros países, a não inclusão da subescala 

de regulação integrada, que corresponde a uma dimensão de motivação extrínseca, sendo 

mais internalizada do que a regulação identificada. As escalas previamente publicadas que 

contêm a integração dessa subescala mostram que dificilmente pode ser estatisticamente 

separada das subescalas de regulação identificada e de motivação intrínseca (Mallett, 

Kawabata, Newcombe, Otero-Forero, & Jackson, 2007; Tremblay et al., 2009; Vallerand et 
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al., 1992). Adicionalmente, os itens que medem a motivação integrada em outras escalas 

são questionáveis em termos da sua validade facial, por exemplo, nos itens que medem a 

paixão para uma atividade (por exemplo, “porque se tornou uma parte fundamental de 

quem eu sou”; Tremblay et al., 2009). A paixão pelo trabalho mede explicitamente e 

simultaneamente a integração da identidade social das pessoas para a atividade e sua 

motivação para ela (Vallerand et al., 2003), e, portanto, difere da mera motivação.  

É de salientar que o estudo IV (cf. artigo IV; Neves & Coimbra, 2017a) apresenta 

limitações semelhantes a qualquer outro estudo desta natureza. Primeiramente, a amostra é 

reduzida, apesar de, na parte qualitativa, esta ter apresentado a saturação nas categorias em 

estudo, no estudo quantitativo o número reduzido de participantes limitou as opções 

relativas às estratégias analíticas. Em segundo lugar, os instrumentos de medida utilizados 

são de autorrelato, não sendo possível o contraste e a validação dos dados obtidos com 

informações provenientes de outras fontes externa, como a avaliação da perceção dos 

alunos acerca da motivação dos professores. À semelhança de outras aplicações do 

MWMS em outros idiomas, não se inclui uma subescala de regulação integrada. Para além 

disto, as escalas previamente publicadas contêm uma integração da subescala mostram que 

dificilmente pode ser estatisticamente separada a subescala de regulação identificada e a da 

motivação intrínseca (Mallett, Kawabata, Newcombe, Otero-Forero, & Jackson, 2007; 

Tremblay et al., 2009; Vallerand et al.,1992).   

Finalmente, no que concerne ao estudo V (cf. Artigo V;  Neves & Coimbra, 2017b), 

que teve como objetivo analisar a relação entre a liderança ética, motivação e o 

comprometimento organizacional, embora se tenha revelado pertinente para uma 

compreensão mais abrangente e complexa da liderança em contexto educativo, apresentou 

algumas limitações. Primeiramente, a amostra deste estudo é reduzida e uma amostra 

maior poderia alcançar resultados mais robustos, com vista à generalização dos resultados. 

Em segundo lugar, as medidas utilizadas são de autorrelato, centradas nas perceções dos 

professores sobre o diretor (líder), o que impossibilitou o contraste e a validação dos dados 

obtidos com informações provenientes de fontes externas.  

Em terceiro e último lugar, a aplicação dos instrumentos esteve circunscrita a uma 

zona geográfica do país, pelo que a inclusão de participantes de outras regiões pode levar à 

obtenção de resultados distintos. 
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5.3. Orientações finais e sugestões para futuras investigações 

Tendo em consideração os contributos teóricos, empíricos e práticos, assim como 

as limitações de investigação apresentadas, apresentam-se neste momento um conjunto de 

sugestões para futuras investigações. 

A presente investigação considerou a análise das perceções e práticas de liderança e 

de motivação no contexto das instituições do ensino obrigatório português, tendo como 

participantes centrais os diretores de escola. Tendo em consideração a relevância dos 

contributos efetuados a partir dos resultados obtidos, considera-se pertinente aprofundar a 

compreensão e o conhecimento do contexto educativo e das relações de liderança entre os 

diretores e os professores, nomeadamente através do desenvolvimento de práticas 

formativas regulares e específicas no desenvolvimento de competências relacionais. Neste 

âmbito, será importante proceder-se em estudos vindouros, ao cruzamento de diversas 

fontes de informação que incluam por exemplo as perceções de outros atores escolares, 

nomeadamente professores, alunos, encarregados de educação e assistentes operacionais 

(pessoal não docente) acerca do desempenho dos docentes e dos diretores. 

Considera-se também neste âmbito que outras possibilidades de investigação 

podem ser acrescentadas, no sentido de contribuir igualmente com orientações para a 

melhoria da escola. Neste sentido, sugere-se que estudos futuros possam introduzir outras 

variáveis dependentes, como, por exemplo, os indicadores da avaliação externa de cada 

escola, atendendo não só a medidas percetivas como também a medidas objetivas. A 

variável cooperação entre diferentes atores escolares pode ser igualmente ponderada, 

considerando, por exemplo, a ligação de partilha de conhecimento entre professores. 

Estudos futuros podem atender ainda a adicionais variáveis moderadoras, como, por 

exemplo, o stress ocupacional, o burnout e a autoeficácia dos professores no desempenho 

da sua função como docentes. 

No âmbito da liderança, o presente estudo focou-se particularmente no domínio da 

liderança ética. Salienta-se, assim, a necessidade de considerar também, para as relações 

analisadas empiricamente, outros tipos de liderança nomeadamente a transformacional e a 

transacional. Neste âmbito, seria interessante desenhar um estudo comparativo entre os 

vários tipos de liderança, atendendo, em particular, ao poder dos seus efeitos nas variáveis 

estudadas na presente investigação ou outras sugeridas anteriormente. 

Considera-se ainda relevante o estudo dos contributos de outras variáveis que 

possam efetuar comparações de modelos estruturais, tendo como referências comparativas 
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variáveis quer socioprofissionais (e.g., género, grupos etários, área de ensino) quer 

organizacionais (e.g., dimensão da escola/ agrupamento,  localização geográfica) na 

diversificação das práticas de liderança. Tendo em conta as sugestões apresentadas, 

considera-se pertinente considerar o estudo baseado em amostras maiores, no sentido de 

construir conclusões mais robustas e de maior poder empírico. 

Aponta-se ainda a necessidade de desenvolver futuramente estudos centrados em 

métodos de intervenção na liderança (investigação-ação), de forma a promover uma 

liderança mais ética que, consequentemente, fomente e amplifique a motivação e o 

comprometimento dos professores no contexto educativo. 

No que diz respeito especificamente ao Questionário de Liderança Ética (Neves et 

al., 2016) e,  tendo em consideração os resultados obtidos, salienta-se a necessidade de dar 

continuidade à investigação, considerando futuras aplicações deste questionário em 

diferentes contextos, por forma a replicar e robustecer os resultados obtidos. Possibilitar-

se-ia, de igual modo, o seu uso na avaliação quantitativa de aspetos fundamentais 

relacionados com a boa prática de gestão e de liderança organizacional, bem como da 

responsabilidade social das organizações (Drucker, 1999) e dos seus representantes, no 

seguimento do trabalho desenvolvido por De Hoogh e Den Hartog (2008). Será relevante, 

também em estudos posteriores, aferir a validade concorrente do Questionário de 

Liderança Ética, correlacionando-o com instrumentos que avaliem os mesmos conceitos, 

bem como aplicar as Escalas de Liderança Transformacional e Moral, separadamente, com 

diferentes amostras de professores para avaliar os resultados obtidos. 

 

Por último, é de salientar a pertinência e a relevância do presente estudo na 

redefinição e na avaliação das práticas de liderança do diretor em cada agrupamento, 

constituindo um importante contributo para a melhoria dos processos de tomada de decisão 

no contexto educativo.   
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