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APRESENTAÇÃO 

 

Seja bem-vindo(a), caro(a) aluno(a)! 

Parabéns pela sua decisão de transformação, pois isso também 

mostra o quanto você está compromissado em contribuir com a 

transformação da igreja e da sociedade onde você está inserido. 

O Instituto de Teologia Logos estará acompanhando você durante 

todo este processo, pois “os homens se educam juntos, na transformação 

do mundo”. 

Os materiais produzidos oferecem linguagem simples, completa e de 

rápida assimilação, contribuindo para o seu desenvolvimento bíblico, 

teológico e ministerial, para desenvolver competências e habilidades e 

aplicar os conceitos, fundamentos e prática na sua área ministerial, 

possibilitando você atuar em favor do Reino de Deus com mais excelência. 

Nosso objetivo com este material é levar você a aprofundar-se no 

conteúdo, possibilitar o desenvolvimento da sua autonomia em busca de 

outros conhecimentos necessários para a sua formação bíblica, teológica 

e ministerial. 

Portanto, nossa distância nesse processo de crescimento e 

construção do conhecimento deve ser apenas geográfica. Utilize todos os 

materiais didáticos e recursos pedagógicos que disponibilizamos para 

você. Acesse regularmente a Área do Aluno, participe no grupo online 

com o tutor online que se encontra disponível para sanar suas dúvidas e 

auxiliá-lo(a) em seu processo de aprendizagem, possibilitando-lhe trilhar 

com tranquilidade e segurança sua trajetória acadêmica. 

 



 

Instituto de Teologia Logos – “Preparando cristãos para a defesa da fé!” 

www.institutodeteologialogos.com.br | contato@institutodeteologialogos.com.br 

 

 

 

LIDERANÇA CRISTÃ 
 

 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA 

01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instituto de Teologia Logos – “Preparando cristãos para a defesa da fé!” 

www.institutodeteologialogos.com.br | contato@institutodeteologialogos.com.br 

 

 

 

LIDERANÇA CRISTÃ 
 

 
 

8 

1 - DEFININDO A LIDERANÇA 

Os vocábulos líder e liderança entraram definitivamente no rol de termos triviais ao 

saírem do campo técnico e entrarem, definitivamente, no domínio da utilização comum. 

Mas de que falamos ao usarmos estes termos? Apesar da vasta investigação produzida no 

âmbito da literatura organizacional em torno destes conceitos, os resultados equacionados 

nem sempre são elucidativos e auxiliares na tentativa de enunciar uma definição concetual 

sendo frequentemente arrolados termos como poder, autoridade e gestão por contraste.  

Apesar da multiplicidade de definições existentes, importa-nos neste contexto 

relevar a existência de um sujeito que tem como competência influenciar um grupo de 

indivíduos. Esta premissa implica, então, considerar a liderança como algo que pressupõe 

um “destinatário coletivo”, no que difere de poder, de comportamento político, de 

autoridade ou de influência social.  

Etimologicamente, líder e liderança são termos de introdução recente no léxico 

português oriundos do inglês leader e leadership; traduzem a ideia, respetivamente, de 

guia virtual e qualidade ou função de líder.  

Na língua portuguesa, estes conceitos estão profundamente ligados à arte de 

comando, mas, obviamente, a tónica nesta literatura de inspiração política e militar é 

posta nos aspetos biográficos do líder enquanto ator que dirige um processo e não na 

liderança propriamente dita. O advento das ciências sociais, em particular, da sociologia e 

da psicologia, possibilitou alargar esta visão algo restrita da liderança.   

Neves (2001) considera que os múltiplos estudos sobre a temática têm mostrado a 

liderança como caraterística da personalidade, como forma indutora de obediência, como 

exercício de influência ou outros comportamentos específicos, como meio de persuasão, 

como relação de poder, como meio de alcançar objetivos ou como uma combinação de 

múltiplos fatores.   

A proliferação de estudos teóricos, empíricos e experimentais na área da liderança 

possibilitou o aclaramento do conceito de liderança sem, no entanto, chegarmos a 

definições consensuais e definitivas. Importa não esquecer que as definições de liderança 

devem ser entendidas no contexto científico e temporal em que foram produzidas.  

 Perante esta realidade complexa e multivariada, a liderança deverá ser analisada sob 

diversos ângulos enfatizando distintas variáveis contingenciais (situacionais) não se 

restringindo apenas ao tipo de subordinados e situação de trabalho. Assim, na definição de 

liderança, deverão ser tidas em conta variáveis como a configuração organizacional, o ciclo 

de vida das organizações ou as culturas organizacionais e nacionais diferenciadas.  
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 Face a esta multiplicidade e complexidade de estudos, como definir, então, 

liderança? Sem sermos exaustivos, procuraremos, então, apresentar algumas definições 

que julgamos mais representativas.  

Antes da 2.ª Guerra Mundial, a liderança era definida de acordo com as caraterísticas 

de personalidade do líder – dos Magos. A seleção natural dos líderes resolvia os problemas 

da eficácia. Mais tarde, a abordagem comportamental entendeu a liderança de acordo 

com os comportamentos suscetíveis de distinguir os líderes dos não líderes. A aposta na 

formação dos líderes respondia naturalmente aos problemas de eficácia organizacional.  

Em quase todas as definições se encontra implícita a ideia de que um ou mais sujeitos 

de um grupo podem ser encarados como líderes e que estes indivíduos diferem em certos 

traços dos restantes membros do grupo (aos quais chamamos subordinados ou 

seguidores), o que por sua vez implica uma estrutura grupal hierárquica.  

Um grupo muito significativo de definições assume a liderança como um processo 

interativo entre os membros do grupo, composto por líderes e seguidores com uma 

orientação definida para determinados objetivos.  

Da vasta panóplia existente na literatura organizacional, selecionámos cinco 

definições cuja leitura conjunta nos permitirá compreender os principais enfoques das 

teorias que desenvolveremos seguidamente.    

Tannenbaum (1970) descrevem a liderança como uma influência interpessoal 

efetuada num determinado contexto e conduzida através do processo de comunicação 

humana com a intenção de alcançar um ou vários objetivos específicos.   

Por seu turno, Hersey e Blanchard (1988) consideram a liderança como o processo de 

influenciar as atividades de um membro ou grupo com o propósito de deles conseguir 

esforços que permitam atingir metas numa determinada situação. Relaciona-se, então, 

algo que é função do líder, dos seguidores ou subordinados e de outras variáveis 

situacionais.  

Yukl (1994) define liderança como um processo de influência que implica a 

interpretação dos acontecimentos pelos seguidores, a eleição dos objetivos para a 

organização ou grupo, a organização das atividades para alcançar os objetivos, a motivação 

e empenho dos seguidores para atingir os objetivos, a manutenção das relações de 

colaboração e do espírito de equipa e a angariação de apoio e cooperação de sujeitos 

exteriores ao grupo ou organização.  

Syroit (1996) apresenta a liderança como um conjunto de atividades exercidas por 

um sujeito detentor de uma posição hierarquicamente superior, direcionadas para a 

condução e orientação das atividades dos outros sujeitos, com o propósito de atingir 

eficazmente o objetivo do grupo.  
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A definição proposta pela equipa Global Leadership and Organizational Behavior 

Effectiveness (GLOBE), embora primando pela simplicidade, sublinha a competência de um 

sujeito para influenciar, motivar e habilitar os outros sujeitos a contribuírem para 

aumentar a eficácia e o sucesso das organizações a que pertencem.  

Na verdade, este conjunto de definições encerra um conjunto de ideias transversais 

que percorrem o conceito de liderança, nomeadamente no que respeita à existência de 

líderes e liderados ou seguidores que aceitam o primeiro, ajudando-o a definir as suas 

posições permitindo ao mesmo tempo que o processo da liderança se operacionalize. 

Acresce, ainda, a distribuição desigual de poder entre os líderes e os restantes indivíduos 

da organização, fator a usar para influenciar as condutas dos seguidores.  

Aliado ao conceito de liderança, encontramos outras noções associadas e que nos 

parecem ser relevantes para a economia deste trabalho. Assim, termos como influência, 

poder e autoridade estão em perfeita sintonia com as questões relativas à liderança.  

Na verdade, a essência da liderança passa pela influência que é exercida sob os 

seguidores. Rego (1997) apresenta a influência como um processo transacional no qual um 

indivíduo ou grupo atua com o propósito de modificar o comportamento de um outro 

sujeito ou grupo num determinado sentido. A eficácia do líder está intimamente ligada 

com a sua capacidade de influenciar não só os seguidores como também os pares ou os 

agentes externos.   

Com efeito, a capacidade de influência advém não só das bases de poder que o líder 

possui, como também da forma como as operacionaliza. O mesmo autor, de modo muito 

simples, define poder como a capacidade potencial para influenciar os outros (Rego, 1997). 

Esta capacidade advém de várias fontes de poder e é exercida através da adoção de 

estratégias de influência. De acordo com Yulk (1994), existem diversas fontes de poder. 
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FONTES DE PODER 

TIPO DE PODER                 CARACTERÍSTICAS   

Poder de posição  

Autoridade formal  

Controlo sobre os recursos e recompensas  

Controlo sobre os castigos  

Controlo sobre a informação  

Controlo do meio  

Poder pessoal  

Experiência  

Amizade/lealdade  

Carisma   

Poder político  

Controlo sobre os processos de decisão  

Coligações   

Cooptação  

Institucionalização   
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DEFINIÇÕES DE PODER 

AUTOR                                 DEFINIÇÃO   

Russel, 1938  Poder é a produção dos efeitos desejados.  

Perrow, 1986  

Poder é a capacidade de as pessoas ou grupos obterem para si 

próprias outputs (bens, remunerações, status social …) de um sistema 

em que outras pessoas ou grupos procuram os mesmos outputs. O 

poder é exercido para alterar a distribuição inicial dos outputs, para 

estabelecer uma distribuição desigual, ou para os mudar.  

French, 1956  

O poder que A tem sobre B é igual à máxima força que A pode exercer 

sobre B menos a máxima força que B pode mobilizar em sentido 

contrário.  

Dawson, 1986  
Poder é a capacidade de obter decisões, ações e situações de acordo 

com os nossos interesses.  

Bernoux, 1986  
O poder de A sobre B é a capacidade que A tem de, na sua relação 

com B, os termos da troca lhe serem favoráveis.  

Dalhl, 1957  
A tem poder sobre B na medida em que pode obrigar B a fazer 

qualquer coisa que não faria sem a intervenção de A.  

Kanter, 1977  Poder é a capacidade de mobilizar recursos.  

Mintzberg, 1989  
Poder é a capacidade de produzir ou modificar os resultados ou 

efeitos organizacionais.  

Finkelstein, 1992  Poder é a capacidade dos atores individuais obterem o que desejam.  

Greiner e Schein, 1988  

Poder é a capacidade de levar outra pessoa ou grupo a aceitarem as 

nossas próprias ideias ou planos. Em essência, o poder capacita para 

obter de outros o que deles se pretende.  

Yulk, 1989  
O poder é a influência potencial de um agente sobre as atitudes e 

comportamentos de uma ou mais pessoas-alvo.  

 

Por sua vez, o poder e autoridade são conceitos divergentes. Se o poder pode ser 

entendido como a capacidade para exercer influência, a autoridade traduz, tão-só, o poder 

que advém da ocupação de uma dada posição na organização. Isto é, os detentores de 

autoridade detêm poder, no entanto, os detentores de poder não possuem, forçosamente, 

autoridade.  

Efetivamente, liderança e poder são processos de influência, a ligação entre os dois 

conceitos assenta na influência e a sua distinção reside na ação. Enquanto o poder é a 

influência em potência, a liderança envolve o exercício real do poder. A liderança não 

deixa, portanto, de ser um fenómeno de poder. 
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Apesar do desconforto provocado pela diversidade de definições ou pontos de vista, 

a liderança continua a despertar uma contínua reflexão por parte dos investigadores, 

nomeadamente, no que respeita à liderança eficaz.  

Tal como a concepção de liderança, a liderança eficaz oferece, também, uma 

multiplicidade de definições em parte devido aos critérios que permitem medir a eficácia. 

Em causa estão aspetos como a performance do grupo, a sua sobrevivência ou 

crescimento, a atitude dos seguidores, a contribuição do líder para a coesão, motivação 

dos membros, solução de problemas, a capacidade de sobrevivência às crises ou os lucros 

obtidos. 

1.1.  A Liderança – A Perspectiva Histórica  

A multiplicidade de estudos dedicados à liderança apresenta como grande 

consequência uma vasta panóplia de teorias, orientações e modelos. Efetivamente, 

parece-nos que tanta abundância significa a dificuldade de explicitar o conceito de 

liderança.  

Apesar da diversidade, são comumente aceites três paradigmas principais na 

conceptualização da liderança: o primeiro assenta no estudo dos traços da personalidade 

do líder, o segundo apela à observação dos comportamentos adotados pelo líder no 

exercício da liderança e o terceiro refere-se às variáveis situacionais ou contingenciais que 

condicionam a eficácia da liderança.   

Se no primeiro dos três paradigmas, o importante é isolar e caracterizar os atributos 

pessoais do líder, marcos essenciais na distinção entre líderes e não líderes, no segundo, o 

relevo é atribuído àquilo que os líderes fazem no que respeita às suas funções na tentativa 

de descrever os comportamentos que mais se correlacionam com a eficácia organizacional. 

Por sua vez, a terceira perspectiva, enfatiza uma lógica mais contingencial ou situacional na 

medida em que se pretende apurar as influências do meio e do contexto que podem 

condicionar os efeitos da liderança.  

Porém, nas últimas décadas, novas perspectivas têm sido apontadas referindo-se ao 

carisma e à capacidade transformacional dos líderes no que respeita à relação que 

mantêm com os membros da organização. Prevalece a preocupação em integrar aspetos 

comportamentais e os traços da personalidade assim como o tipo de interações que se 

estabelecem entre todos os membros da organização.  

O quadro abaixo, adaptado a partir de Bryman (1992), procura fazer uma síntese 

sobre a evolução temporal das várias perspectivas que traduzem, de certo modo, as 

tendências dos estudos sobre a liderança. 
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EVOLUÇÃO TEMPORAL DA PERSPECTIVA SOBRE LIDERANÇA 

PERÍODO                                        PERSPECTIVA                            CARACTERIZAÇÃO  

Até finais dos anos 40  Traços da personalidade  
A liderança é um atributo 

inato.  

Finais dos anos 40 até finais 

dos anos 60  
Comportamentos do líder  

A eficácia da liderança está 

relacionada com o tipo de 

comportamento do líder.  

Finais dos anos 60 até ao início 

dos anos 80  

Abordagem  

situacional/contingencial  

A eficácia da liderança é 

influenciada pelo contexto.  

Anos 80  

Novas abordagens da liderança 

(liderança carismática, 

transformacional, transacional)  

A liderança está dependente 

da visão do líder.  

 

1.2.  A Teoria dos Traços 

Os primeiros estudos sobre liderança, realizados até à II Guerra Mundial, tiveram 

como preocupação maior definir e isolar os atributos físicos, psicológicos e aptidões que 

diferenciassem os líderes dos não-líderes e os líderes eficazes dos não eficazes. Estes 

atributos ou competências são, vulgarmente, designados por traços.  

Chiavenato (1993:175) define traço como “qualidade ou característica distintiva da 

personalidade”. De acordo com Yulk (1994), os traços consistem num conjunto de 

atributos físicos, traços de personalidade, necessidades e motivos e valores.   

Com a ideia do “grande homem” bem definida, o líder, dotado de traços e 

competências inatas, facilmente, desempenha as suas funções com eficácia em qualquer 

situação, especialmente nas difíceis. As características marcantes do líder permitem-lhe 

influenciar o comportamento dos outros membros da organização. Nesta fase, os traços 

mais comumente aceites passam pela inteligência superior, criatividade, eloquência, 

autoestima, estabilidade emocional, o nível de energia, intuição, poder de persuasão. Com 

efeito, um líder eficaz é capaz de inspirar confiança, ser inteligente, perceptivo e decisivo 

perante os subordinados. Visto que nem todos os sujeitos eram possuidores destas 

qualidades inatas, estáveis e distintivas apenas os que as detivessem poderiam ser 

considerados potencialmente líderes e tidos como heróis. Assim, não sendo possível a 

formação, a teoria dos traços privilegia a seleção dos líderes. Contudo, a teoria de traços 

da personalidade apresentava determinados aspetos frágeis que acabariam por ser 

contestados «ao verificar-se que os traços de personalidade são escassamente preditores 

da eficácia dos líderes» (Jesuíno, 1996).  
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Da profusão de pesquisas resultou uma pluralidade de traços e competências não 

coincidentes entre si e que acabaram por pôr em causa esta teoria na medida em que a 

presença de um conjunto de traços num individuo não é preditor de sucesso. Após a 

revisão de inúmeros estudos sobre liderança feita por Stogdill (1948), o autor conclui que 

um líder dotado de determinados traços pode ser eficaz num contexto, mas ineficaz 

noutro. Por outro lado, líderes distintos dotados com diferentes traços podem ser bem 

sucedidos no mesmo contexto.   

Apesar do abalo provocado pelos estudos de Stogdill (1948), a teoria dos traços 

continuou a merecer aplicação nomeadamente na seleção de novos líderes e novos traços 

continuaram a ser identificados. Porém, em 1974, Stogdil  (1974) fez a revisão de 163 

estudos e apontou novos traços e competências com incidência no desempenho da 

liderança. Neste trabalho, o autor defende que os indivíduos possuidores de determinados 

traços têm mais hipóteses de serem líderes eficazes do que os sujeitos que deles carecem, 

contudo tal não lhe garante automaticamente a eficácia. Na verdade, a relevância dos 

diferentes traços parece estar dependente do contexto. 

Estas premissas apontadas por Stogdill continuam atualmente a ser valorizadas pelos 

investigadores na medida em que muitos estudos continuam a enfatizar a relevância de 

certos traços parecendo mesmo haver um ressurgimento do tema (Cunha, 2003). No 

entanto, atualmente parece ser consensual que a liderança não pode cingir-se apenas à 

personalidade do líder, ainda que este seja um fator relevante. O contexto e os seguidores 

são elementos essenciais para a compreensão da liderança assim como uma abordagem 

alicerçada no terreno (Silva, 2010).  

A ligação desta teoria à liderança carismática parece óbvia na medida em que ambas 

identificam o líder como «um herói ou cavaleiro branco enviado para salvar a organização 

das dificuldades presentes» (Cunha, 2005). 

Chiavenato (1993) aponta cinco razões que traíram esta teoria na medida em que 

não foi feita a distinção entre os vários traços da personalidade; foi esquecida a influência 

e reação dos seguidores nos resultados da liderança; não foram tidos em conta os traços 

adequados a cada tipo de tarefa e objetivos a alcançar; foi ignorada a situação concreta em 

que a liderança se operacionaliza e, finalmente, de modo simplista, foi equacionado que o 

líder dotado de traços de liderança é permanentemente líder durante todas as ocasiões e 

em qualquer situação.  

As reações adversas perante esta teoria de liderança vão, certamente, dar origem a 

um novo modelo «mais centrado na crítica aos traços mantendo, todavia a crença na 

possibilidade de identificar o líder universal» (Jesuíno, 1996).  
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PARABÉNS!!! 
VOCÊ ACABOU DE LER O NOSSO CONTEÚDO! 

 

Esta apostila é exclusiva para os alunos do Instituto de Teologia 

Logos... Se você ainda não está estudando conosco, nós 

estamos lhe oferecendo uma oportunidade de fazer sua 

inscrição com um excelente desconto e alguns bônus especiais. 

 

Você só precisa clicar no link abaixo (ou copiar em seu 

navegador) para acessar nosso site e conhecer os cursos que 

estão disponíveis hoje! 
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www.institutodeteologialogos.com.br/cursos-de-teologia 
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