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Resumo:
Liderança é um processo no qual o líder busca, sob a influência e a aceitação do grupo, o alcance de
metas e objetivos específicos por meio de mobilização, motivação, informação e comunicação, manejo
e solução de conflitos, estabelecimento de estratégias e definição de políticas. A evolução do tema, a
partir das terorias contemporânes sobre os estilos de liderança, acrescentou ao tema a identificação de
relações entre comportamento de liderança e o desempenho do grupo. Dentre os estilos de liderança
contemporânea destacam-se as lideranças trasformacional, transacional e laissez-faire. Nesse sentido,
esse trabalho objetiva analisar o estilo de liderança predominante em uma Escola de Circo da cidade
de Londrina-PR, na perspectiva de líderes e liderados. A metodologia utilizada no desenvolvimento
deste estudo se caracteriza como descritiva quantitativa, de levantamento ou survey,aplicada por meio
do questionário de Liderança Multifuncional (MLQ). Os resultados demonstram que, tanto na
perspectiva do líder quanto dos liderados, com relativa frequência, o estilo de liderança que se
apresenta como predominante é liderança transformacional.
Palavras chave: Estilos de Liderança, Liderança Transformacional, Escola de Circo.

Leadership in the Ring: the leadership style of a circus school
Abstract
Leadership is a process in which the search leader, under the influence and the acceptance of the group
itself, the achievement of specific goals and objectives through mobilization, motivation, information
and communication, management and conflict resolution, setting strategies and defining policies. The
evolution of the theme features contemporizes theories about leadership styles which added the topic
to identify relationships between leadership behavior and group performance. Among the
contemporary styles of leadership there are the transformational leadership, transactional and laissezfaire. Thus, this work aims to analyze the dominant leadership style in a Circus School in the city of
Londrina, in the perspective of leaders and followers. The methodology used in developing this study
is characterized as quantitative descriptive survey or survey, applied through the Multifunctional
Leadership Questionnaire (MLQ). The results demonstrate that both the perspective of the leader and
the led, relatively often, the leadership style that presents itself as the predominant is transformational
leadership.
Key-words: Leadership styles, Transformational Leadership, Circus School.

1 Introdução
A gestão de pessoas emerge como importante vertente no entendimento da participação
humana na execução das atividades organizacionais, no sentido de se obter os resultados
esperados (RONCON et al., 2013). Entende-se como um dos principais desafios da gestão de
pessoas a busca do equilíbrio entre as dimensões do comportamento humano e os subsistemas
da gestão de pessoas dentro da cultura de uma organização, no qual os atores organizacionais
apresentam formas particulares de desenvolver suas práticas que são combinadas e alteradas
de acordo com seu desenvolvimento (RONCON; OLIVEIRA; BELTRAME, 2015).
Bryman (2004) salienta a articulação entre cultura organizacional e liderança, considerando a
visão dos líderes como importante para a configuração de uma cultura organizacional. Neste
sentido, Bass (1985) propõe um modelo no qual a mudança da cultura organizacional se
relaciona com resultados da liderança que impacta no desempenho dos seguidores e no
esforço do colaborador. Bryman (2004) determina os estilos de liderança transformacional,
transacional e laissez-faire como os mais sintonizados com o novo contexto de
descontinuidade e mudança no qual as organizações contemporâneas estão sujeitas.
Considerando a atual relevância de questões relacionadas à liderança, este estudo se propõe a
realizar uma pesquisa a respeito da liderança em uma escola de circo com o intuito de
identificar e analisar os estilos de liderança. Diante a estas considerações, elabora-se a
seguinte questão de investigação: Qual estilo de liderança predominante em uma Escola de
Circo da cidade de Londrina-PR, na perspectiva de líderes e liderados? Nesse sentido, este
estudo objetiva analisar o estilo de liderança predominante em uma Escola de Circo da cidade
de Londrina-PR, na perspectiva de líderes e liderados.
Este estudo se justifica devido a importância da liderança na manutenção de bons
relacionamentos, na conquista de novos seguidores, no contínuo processo de realização de
objetivos, nos métodos de inspiração conjunta, bem como no envolvimento e
comprometimento de ações para a formação de estratégias bem definidas pelos fundamentos e
princípios básicos da administração. Este trabalho contribui para a ampliação do tema ao
identificar os estilos de liderança, que proporciona a líderes, liderados e organizações a
possibilidade de enfrentar novos desafios observados no cotidiano organizacional, por meio
do uso da flexibilidade introduzida em seus conceitos e aplicações, bem como pelo seu foco
nos liderados, dois pilares de extrema importância para a atuação do líder frente aos desafios
que lhes são impostos atualmente.
2 Liderança
Os estudos sobre liderança têm se espraiado significativamente no campo das pesquisas
organizacionais, dada sua relevância acadêmica e prática nas organizações, e por apresentarse em constante evolução influenciada por diferentes perspectivas (BRANCHER;
OLIVEIRA; RONCON, 2012). Interpreta-se a liderança, na perspectiva de Bennis e Nanus
(1998), como o que dá a uma organização sua visão e capacidade para transformar esta visão
em realidade, a capacidade de traduzir a intenção em realidade e sustentá-la. O autor explica
que um verdadeiro líder encontra as palavras certas para minimizar temores e fazer com que
todos sigam conectados e produtivos, no enfrentamento de uma mudança, por exemplo.
Nesse sentido verifica-se que liderar não é uma tarefa simples, pelo contrário, liderança exige
paciência, disciplina, humanidade, respeito e compromisso, pois a organização é um
organismo vivo, dotado de colaboradores dos mais diferentes tipos (SANT’ANNA,
CAMPOS; VAZ, 2010). Assim, a liderança se caracteriza como um processo de influenciar as
atividades de um indivíduo ou grupo para a consecução de um objetivo em uma determinada
situação (HERSEY; BLANCHARD, 1986). Segundo Lacombe (2005) a liderança só tem

sentido se especificado para que fim e em que circunstância se espera a atuação do líder,
porque a característica comum aos líderes é a confiança que possuem em si mesmo.
Na primeira década do século 21, o líder passa a ser encarado como um indivíduo mais
responsável e confiável para conduzir as ações de uma organização e a expressão utilizada
para o enquadramento deste líder é a nova liderança. Segundo Bryman (2004) a expressão
nova liderança tem sido usada para descrever e categorizar uma série de abordagens sobre
liderança, uma nova perspectiva para os estudos de liderança que representa sinais de
mudança em suas orientações, na medida em que considera o líder como gestor de
significado, reconhecendo o papel de sua visão no desenvolvimento de processos.
2.1 Liderança Transformacional
A abordagem da liderança transformacional é a mais utilizada atualmente para se abordar o
fenômeno da liderança, porque ela se ocupa em analisar o comportamento organizacional do
líder durante períodos de transição e a forma pela qual ele elabora processos de criação de
visões de um estado futuro desejado para a obtenção do comprometimento do empregado em
contextos de mudança (SADLER, 2003). Considera-se como o principal objetivo da liderança
transformacional a possibilidade de proporcionar ao liderado um ambiente organizacional
adequado no qual ele possa desenvolver suas potencialidades de modo a incentivar a melhoria
de seu desempenho. Esse tipo de liderança busca conscientizar os atores organizacionais por
meio de estímulos capazes de proporcionar seu crescimento pessoal, considerando as
expectativas individuais e organizacionais como complementares.
Dentro desta perspectiva se considera o líder transformacional como o indivíduo capaz de
desenvolver, em seus liderados, competências que possam colaborar com a efetividade da
estratégia organizacional. Um líder trasformador acredita na capacidade de seus seguidores e
os conisdera como sujeitos responsáveis pela execução das atividades estratégicas, de modo
que contribuam para o desenvolvimento e busquem os resultados organizacionais.
De acordo com Brancher, Oliveira e Roncon (2012) líderes transformacionais possuem quatro
características essenciais que os diferenciam dos demais líderes: a influência idealizada,
motivação inspiradora, estimulação intelectual e consideração individualizada. O Quadro 1
apresenta um resumo das características essenciais da liderança transformacional.
Característica
Influência idealizada
Inspiração Motivadora

Descrição
Apresenta visão e sentido de missão instila orgulho, obtém respeito e confiança.
Comunica expectativas elevadas, utiliza símbolos para concentrar esforço, expressa
objetivos importantes de maneira simples.

Estímulo
Promove a racionalidade a inteligência e a solução cuidadosa de problemas.
Intelectual
Consideração
Dedica atenção pessoal, trata cada funcionário individualmente, orienta
Individualizada
tecnicamente, aconselha.
Fonte: Adaptado de Bass (1990).

Quadro 1 - Características dos líderes transformacionais
A primeira característica essencial da liderança transformacional é a influência idealizada, na
qual os líderes devem demonstrar respeito e ser referência entre seus liderados e, assim,
construir uma relação de confiança com sua equipe. Tais líderes são vistos frequentemente
como tendo elevado conceito de moralidade, confiança, integridade, honestidade e finalidade,
demonstram competência acima do comum, comemoram as realizações de seus seguidores e
usam o poder para ganhos coletivos (AVOLIO et al., 1991).
A segunda característica essencial é a motivação inspiradora, na qual o líder é o responsável
por motivar seus liderados na busca de um futuro desejável, dando assistência na maneira

como esse futuro pode ser alcançado, bem como servindo de exemplo a ser seguido,
apresentando altos padrões de desempenho e demonstrando determinação e confiança. Neste
sentido, o líder inspira motivação por ter a habilidade de motivar seus seguidores ao
desempenho superior e apresentam características comuns: idéias otimistas em relação ao
futuro, reduz questões complexas às questões básicas usando uma linguagem simples e cria
um sentido (fluxo) das prioridades e da finalidade (AVOLIO et al., 1991).
A terceira característica essencial dos líderes transformacionais é denominada estímulo
Intelectual, que aborda a capacidade do líder em estimular a reflexão de seus seguidores.
Deste modo, o líder consegue expor diferentes razões e caminhos para que os liderados
reconsiderem e mudem a maneira de pensar e enfrentar os problemas técnicos e humanos da
organização (CARVALHO NETO et al., 2012).
A quarta carracterística essencial é a consideração individualizada a atenção às necessidades
de cada liderado. O cuidado em termos de potencialidade e de desenvolvimento; isso inclui
delegar, coaching, crítica construtiva e feedback (LIMA; CARVALHO NETO, 2011). Na
sequência apresentam-se as lideranças transacional e a Laissez-Faire.
2.2 Liderança Transacional
A liderança transacional compreende uma troca entre líderes e seguidores, na qual o primeiro
oferece recompensa na forma de prestígio ou dinheiro, pela obediência a seus desejos
(BRYMAN, 2004). Os líderes transacionais se esforçam para satisfazer tais desejos, e em
troca os liderados devem cumprir determinados objetivos (BASS, 1985; BASS; AVOLIO,
1990). A liderança transacional não se restringe a transações econômicas, política ou
psicológica entre líderes e liderados para alcançar o sucesso. Recompensas, neste caso,
referem-se a recompensas financeiras ou não, que vão desde as mais tangíveis como férias
extra, tempo livre, como as menos tangíveis que envolvem elogio e reconhecimento
(KIRKBRIDE, 2006).
De acordo com Bryman (2004) líderes transacionais possuem três características essenciais:
recompensas contingentes, gerenciamento por excessão (ativa) e gerenciamento por excessão
(passiva). Além das três características da liderança transacional, destaca-se ainda nessa seção
o comportamento laissez-faire.
Características
Descrição
Recompensas
Recompensando os seguidores pela conformidade com os objetivos de desempenho.
Contingentes
Gerenciamento por
Agindo principalmente quando as atividades relativas às tarefas não estão de acordo com
exceção (ativa)
o planejado.
Gerenciamento por
Apenas intervém quando os padrões não são
exceção (passiva)
cumpridos.
Laisses Faire
Abdica-se de responsabilidades, evita tomar decisões.
Fonte: Bryman (2004, p. 265).

Quadro 2 – Características dos líderes transacionais
A primeira característica da liderança transacional é a recompensa contingente que, de acordo
com Bass (1990), na qual o líder busca motivar o liderado para conseguir níveis de
desenvolvimento e desempenho mais altos, mas não sendo tão eficazes quanto os
componentes da liderança transformacional. A segunda característica da liderança
transacional é o gerenciamento por exceção (ativa) que, para Rosa (2010), é a liderança que
monitora ativamente os erros nas tarefas dos liderados com objetivo de tomar ações
corretivas, quando necessário.

A terceira característica é o gerenciamento por exceção (passiva), que se traduz em um líder
que espera os erros e falhas dos liderados ocorrerem para tomar uma ação corretiva
(CARVALHO NETO et al., 2012). Na administração por exceção passiva o líder intervém
apenas quando os padrões não são alcançados.
A liderança laissez-faire, considerada por Bass (1990) como a ausência de liderança, a forma
mais ineficaz de se liderar, porque ao contrário da liderança transformacional e liderança
transacional que tendem a influência, motivar e gerenciar, a laisses-faire representa a
indiferença à liderança, deixando de realizar decisões quando necessárias.
3 Procedimento Metodológico
Para responder as questões deste estudo realizou-se uma pesquisa descritiva que, segundo
Vergara (2009) expõe características de determinada população ou determinado fenômeno por
estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza, com abordagem quantitativa
caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações,
quanto no tratamento dessas, através de técnicas estatísticas, desde as mais simples, como
percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, como coeficiente de correlação, análise
de regressão, etc. (RICHARDSON, 1989).
Este foi um estudo de levantamento ou survey que se caracteriza, de acordo Gil (1999), por
perguntas diretas aplicadas para conhecer o comportamento do pesquisado aplicado por meio
de questionário, uma técnica de investigação composta por um número mais ou menos
elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento
de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas e situações vivenciadas.
O instrumento de pesquisa utilizado para a coleta de dados deste estudo foi o questionário de
Liderança Multifuncional (MLQ), desenvolvido por Bruce J. Avolio e Bernard M. Bass, a
partir do no trabalho de Rosa (2010). O MLQ é constituído de 45 questões assertivas, que
buscam medir as dimensões de liderança Transformacional, Transacional e a Laisses-faire.
Nesse estudo foram aplicadas duas versões do MQL, uma direcionada aos líderes e o outra
aos liderados. Para o tratamento dos dados da pesquisa, foi utilizado o software Microsoft
Office Excel, para construção de tabelas e gráficos os quais foram analisados a luz do
referencial teórico. Para a análise das respostas se utilizou uma escala do tipo Likert de cinco
pontos, com valores que variam entre de modo algum (1) a frequentemente, se não sempre
(5), adaptados para este estudo conforme Fleck et al. (1999): abaixo de 1,4 (de modo algum);
de a 1,5 a 2,4 (de vez em quando); de 2,5 a 3,4 (algumas vezes); de 3,5 a 4,4 (relativamente
frequente); e acima de 4,5 (frequentemente, se não sempre).
4. Análise dos Estilos de Liderança
4.1

Liderança Transformacional

A liderança transformacional é aquela em que o líder inspira seus seguidores a transcender
seus próprios interesses para o bem da empresa, considerando as necessidades de
desenvolvimento individual dos liderados, estimulando o intelectual de cada liderado
(ROBBINS et al., 2010). A Tabela 1 apresenta os resultados relativos à influência idealizada,
que envolve o carisma do líder quanto aos seus liderados.
Nas questões relativas ao carisma atribuído, quando se analisa a questão 10, verifica-se que o
líder (3,0) considera que algumas vezes o líder gera orgulho em seus seguidores por estarem
ao seu lado e seus liderados (3,5) defendem que o líder se orgulha com relativa frequência.
Com relação à questão 18, enquanto o líder (3,0) se auto avaliou como vai além do interesse
pessoal pelo bem do grupo por algumas vezes, os liderados (4,0) responderam que
relativamente frequente ele ultrapassa esse limite.

Ainda no que se refere ao carisma atribuído, na questão 21 o líder (2,0) afirma que de vez em
quando atua de forma tal que consegue o respeito dos outros e seus liderados (4,5) consideram
ele atua de tal forma de modo relativamente frequente. No que tange a questão 25, verifica-se
que o líder (2,0) acredita demonstrar senso de poder e confiança de vez em quando e seus
liderados (4,5) afirmam que este fato ocorre relativamente frequente. As médias gerais
demonstram que o líder (2,5) se auto afirma que de vez em quando pratica as questões
relativas ao carisma atribuído, enquanto seus liderados (4,1) declaram que, relativamente
frequente, o líder apresenta características do carisma atribuído.
Nesse sentido, verifica-se que os liderados identificam características da influência idealizada
em seu líder e destacam que seu líder demonstra respeito (AVÓLIO et al., 1991), o que
contribui com a construção de uma relação de confiança com sua equipe. Os autores explicam
que para um líder ter influência idealizada, ele deve apresentar características como
moralidade, confiança, integridade, honestidade e finalidade, características destacadas pelos
liderados pesquisados que conferem ao líder respeito e admiração do grupo, o que denota um
alto grau de confiança da equipe.
Carisma (atribuído)
Nº
Questão
Gera orgulho por estarem do meu lado
10
Vou além do interesse pessoal pelo bem do grupo.
18
Atuo de forma tal que consigo o respeito dos outros por mim.
21
Demonstro um senso de poder e confiança
25
Média Geral
Carisma (comportamento)
Nº
Questão
Considero as consequências éticas e morais das decisões.
23
Converso sobre minhas crenças e valores mais importantes
6
Mostro a importância de se ter um forte senso de obrigação.
14
Enfatizo a importância de se ter um senso único de missão.
34
Média Geral
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Líder
3,0
3,0
2,0
2,0
2,5
Líder
4,0
3,0
2,0
2,0
2,7

Liderados
3,5
4,0
4,5
4,5
4,1
Liderados
3,7
3,0
4,5
3,5
3,6

Tabela 1 – Influência Idealizada.

Por meio da análise da Tabela 1 verifica-se, ainda, o carisma comportamental do líder. Ao se
analisar a questão 23 se verifica que o líder (4,0) relata que relativamente frequente considera
as consequências éticas e morais ao tomar suas decisões e os liderados (3,7) concordam a auto
avaliação do líder. Na questão 6 tanto líder (3,0) quanto liderados (3,0) declaram que algumas
vezes o líder conversa sobre suas crenças e valores mais importantes com sua equipe.
A questão 14 apresenta a maior diferença entre as avaliações do líder (2,0) e dos liderados
(4,5), traduzindo que enquanto o líder acredita que de vez em quando demonstra a
importância de se ter um forte senso de obrigação, seus liderados consideram que
relativamente frequente ele demonstra este comportamento. No mesmo sentido, a avaliação da
questão 34 revela que enquanto o líder (2,0) garante que de vez em quando enfatiza a
importância de se ter um senso único de missão, seus liderados (3,5) entendem que ele
enfatiza essa importância com relativa frequência.
Na média geral verifica-se que o líder (2,7) concorda que algumas vezes apresenta
características comportamentais de carisma e seus liderados (3,6) declaram que ele
relativamente frequente apresenta características de influência idealizada. Considera-se como
o principal objetivo da liderança transformacional a possibilidade de proporcionar ao liderado
um ambiente organizacional adequado, para que possam desenvolver suas potencialidades de

modo a incentivar a melhoria de seu desempenho.
Nº
13
36
9
26

Questão
Falo com entusiasmo sobre o que precisa ser realizado.
Expresso confiança de que metas serão alcançadas.
Falo de forma otimista sobre o futuro.
Articulo uma visão positiva e motivadora a respeito do futuro.
Média Geral
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Líder
5,0
5,0
3,0
2,0
3,7

Liderado
3,5
4,6
4,5
4,6
4,3

Tabela 2 - Inspiração Motivacional.

No que se refere à característica inspiração motivacional, a Tabela 2 apresenta, na questão 13,
que enquanto o líder (5,0) se auto avalia como frequentemente, se não sempre, fala com
entusiasmo sobre o que precisa ser realizado, seus liderados (3,5) defendem que relativamente
frequente ele apresenta essa característica. Ao abordar a questão 36 analisa-se que tanto o
líder (5,0) quanto os liderados (4,6) acreditam que frequentemente, se não sempre o líder
expressa confiança de que as metas serão alcançadas pela equipe.
Na questão 9 o líder (3,0) declara que algumas vezes fala de forma otimista sobre o futuro e
os liderados (4,5) consideram que frequentemente, se não sempre o líder apresenta essa
característica. A questão 26 apresenta a maior diferença na característica inspiração
motivacional, porque enquanto o líder (2,0) defende que de vez em quando articula uma visão
positiva e motivadora a respeito do futuro, seis liderados (4,5) defendem que frequentemente,
se não sempre seu líder apresenta tal característica.
Apesar de apresentar questões com valores distintos, na média geral tanto o líder (3,7) quanto
os liderados (4,3), aproximadamente, defendem ser relativamente frequente no líder a
demonstração de características de inspiração motivacional. Assim, verifica-se na perspectiva
de Bass (1990), que o líder pesquisado relativamente frequente apresenta características de
inspiração motivacional e, por falar com entusiasmo e otimismo sobre o futuro, motiva sua
equipe a realizar suas metas e cumprir com seus objetivos futuros.
A Tabela 3 apresenta dados da característica Estimulação Intelectual. A questão 32 descreve
que o líder (5,0) se auto avalia como frequentemente, se não sempre examina situações
críticas perguntando se são adequadas. Seus liderados (3,2) acreditam que, com relativa
frequência, o líder apresenta essa característica. Ao analisar a questão 32 se verifica que o
líder (5,0) se auto avalia como frequentemente, se não sempre sugere novas alternativas,
maneiras de realizar e completar as atividades, enquanto seus liderados (3,4) defendem que
essa característica se apresenta no líder com relativa frequência.
Nº
2
32
8
30

Questão
Examino situações críticas perguntando se são adequadas.
Sugiro novas alternativas, maneiras de realizar e completar as atividades.
Procuro alternativas diferentes ao solucionar problemas.
Faço com que os outros olhem para os problemas de diferentes ângulos.
Média Geral
Fonte: Dados da pesquisa (2014).

Líder
5,0
5,0
4,0
4,0
4,5

Liderado
3,2
3,7
4,5
3,5
3,7

Tabela 3 - Estimulação Intelectual.

No que tange a questão 8 o líder (4,0) declara que, com relativa frequência, procura
alternativas diferentes ao solucionar problemas, enquanto seu liderados (4,5) acreditam que
isso aconteça frequentemente, se não sempre. Ao analisar a questão 30 se verifica que o líder
(4,0) revela que faz com que os outros olhem para os problemas de diferentes ângulos com
relativa frequência, e os liderados (4,5) declaram que ele estimula essa característica

intelectual frequentemente, se não sempre.
A média geral do líder (4,5) revela uma auto avaliação na qual ele considera que
frequentemente, se não sempre apresenta características de estimulação intelectual. A média
geral dos liderados (3,7) revela ser relativamente frequente a presença desta característica em
seu líder. Segundo Vizeu (2011) a estimulação intelectual é à capacidade que o líder tem de
estimular a reflexão. Verifica-se que enquanto o líder acredita que, com relativa frequência,
direciona seus liderados além da própria visão, os liderados defendem que ele o faz com
frequência.
A Tabela 4 apresenta os dados referentes às características de Consideração Individual. Ao
abordar a questão 19 verifica-se que enquanto o líder (4,1) acredita que relativamente
frequente trata os outros como pessoas ao invés de trata-los apenas como um membro do
grupo, os liderados (4,6) defendem que essa é uma prática frequente, se não sempre em seu
líder. Quando se analisa a questão 29, tanto o líder (4,1) quanto seus liderados (4,2) defendem
que o líder, com relativa frequência, considera cada pessoa como tendo necessidades,
habilidades e aspirações diferentes em relação aos outros.
No que tange a questão 31, verifica-se que o líder (4,1) comunga sua auto avaliação com a
avaliação dos liderados (4,2), na qual defendem que o líder ajuda os outros no
desenvolvimento de seus pontos fortes com relativa frequencia. A média mais discrepante
dessa característica se apresenta na questão 15, na qual o líder (2,2) acredita que de vez em
quando investe seu tempo ensinando e treinando, e os liderados (4,2) defendem que ela
investe tempo nessa questão com relativa frequencia.
Nº
19

Questão
Trato os outros como pessoas ao invés de tratá-los apenas como um membro
do grupo.
Considero cada pessoa como tendo necessidades, habilidades e aspirações
29
diferentes em relação aos outros.
Ajudo os outros no desenvolvimento de seus pontos fortes.
31
Invisto meu tempo ensinando e treinando.
15
Média Geral
Fonte: Dados da pesquisa (2014).

Líder

Liderado

4,1

4,6

4,1

4,2

4,1
2,2
3,6

4,2
4,0
4,2

Tabela 4 - Consideração Individual.

De acordo com a análise da característica consideração individual percebe-se, na média geral,
que apesar de uma pequena diferença na pontuação, tanto líder (3,6) quanto liderados (4,2),
concordam que o líder, com relativa frequência, dá atenção pessoal, tratamento
individualizado, bem como ajuda para autodesenvolvimento dos pontos fortes e invetimento
do líder em tempo para treinar e ensinar com relativa frequencia (BASS, 1990).
4.2 Liderança Transacional
A Tabela 5 apresenta a primeira característica da liderança transacional, o tamanho da
recompensa. Ao analisar a questão 35 verifica-se que tanto o líder (4,0) quanto os liderados
(3,8) defendem que, com relativa frequência, o líder expressa satisfação quando os outros
correspondem às expectativas. O mesmo ocorre com a questão 11, na qual líder (3,0) e
liderados (3,2) concordam que algumas vezes o líder discute quem é o responsável por atingir
metas específicas de desempenho.
No que tange a questão 16 analisa-se que enquanto o líder (2,0) acredita que de vez em
quando ele deixa claro o que cada um pode receber quando as metas de desempenho são
alcançadas, seus liderados (3,8) defendem que ele esclarece esse ponto com relativa
frequencia. Na questão 1 verifica-se a maior incongruência de pontuação deste estudo, na qual

o líder (1,0) destaca que de modo algum fornece ajuda aos outros em troca de seus esforços e
seus liderados defendem que ele ajuda com relativa frequência.
Nº
35
11
16

Questão
Expresso satisfação quando os outros correspondem às expectativas.
Discuto quem é o responsável por atingir metas específicas de desempenho.
Deixo claro o que cada um pode receber quando as metas de desempenho são
alcançadas.
Forneço ajuda aos outros em troca de seus esforços.
1
Média Geral
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Líder
4,0
3,0

Liderado
3,8
3,2

2,0

3,8

1,0
2,5

4,4
3,8

Tabela 5 - Tamanho da Recompensa.

Para Rosa (2010) o tamanho da recompensa é considerado razoavelmente eficaz na medida
em que o líder busca motivar o liderado com uso de grandes recompensas para conseguir
níveis de desenvolvimento e desempenho mais altos o que, no entanto, não é tão eficaz quanto
os componentes da liderança transformacional. Nesse sentido verifica-se, por meio da análise
da média geral da caracteristica tamanho da recompensa se verifica que, enquanto o líder (2,5)
acredita que algumas vezes expressa satisfação quando suas expectativas são atendidas, elege
o responsável para as metas e atividades, esclarece que metas alcanças podem gerar
recompenas e ajuda sua equipe em troca de seus esforços, seus liderados (3,8) acreditam que
ele o faça com relativa frequencia.
Representa-se a segunda característica da liderança transacional, o gerenciamento por
excessão (ativo), por meio da Tabela 6. Ao analisar a questão 24 verifica-se que o líder (5,0)
de auto avalia como frequentemente, se não sempre está a par de todos os erros de sua equipe
e, seus liderados (4,1), relatam que isso aconteca com relativa frequencia. No que se refere a
questão 4 verifica-se que tanto líder (3,0) quanto liderados (2,7) concordam que o líder
pesquisado algumas vezes matem o foco de sua atenção em irregularidades, os erros, as
exceções e os desvios dos padrões esperados.
Nº
24
4

Questão
Mantenho-me a par de todos os erros.
Foco a atenção em irregularidades, os erros, as exceções e os desvios dos
padrões esperados.
Concentro minha total atenção em lidar com erros, reclamações e falhas.
22
Dirijo minha atenção às falhas.
27
Média Geral
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Líder
5,0

Liderado
4,1

3,0

2,7

2,0
2,0
3,0

2,8
3,0
3,1

Tabela 6 - Gerenciamento por Exceção (ativo).

Na análise da questão 22 verifica-se que enquanto o líder (2,0) acredita concentrar sua total
atenção em lidar com erros, reclamações e falhas de vez em quando, seus liderados (2,8)
revelam que ele se consentra nessa questão algumas vezes. A questão 27 revela que o líder
(2,0) acredtia que, de vez em quando, dirge sua atenção às falhas e seus liderados (3,0)
defendem que essa atenção aconteça algumas vezes.
Apesar das diferenças de valores entre as perspectivas do líder e de seus liderados, na média
geral os resultados se aproximam. Assim, verifica-se que tanto o líder (3,0) quanto os
liderados (3,1) afirmarm que, algumas vezes, o líder está ciente de todos os erros cometidos
pela equipe, atenta-se s irregularidades, lida com atenção com erros, reclamações e falhas.
A Tabela 7 demonstra os resultados da terceira característica da liderança transacional, o
gerenciamento por exceção (passivo). Quando analisada a questão 3 verifica-se que tanto líder
(3,0) quanto liderados (2,5) concordam que, algumas vezes, o líder não interfere em

problemas até o momento em que eles se tornem sérios. Na questão 12, observa-se que
enquanto o líder (3,0) declara que algumas vezes espera as coisas darem errado para começar
agir, seus liderados (2,0) afirmam que de vez em quando ele atua dessa forma.
Nº
3
12
17
20

Questão
Não interfiro em problemas até o momento em que eles se tornem sérios.
Espero as coisas darem errado para começar agir.
Demonstro acreditar que “não se mexe no que está dando certo”.
Demonstro que os problemas devem tornar-se graves antes de agir.
Média Geral
Fonte: Dados da pesquisa (2014).

Líder
3
3
2
2
2,5

Liderado
2,5
2
4,5
2,1
2,7

Tabela 7 - Gerenciamento por Exceção (passivo).

A maior discrepância veirificada entre o líder (2,0) e seus liderados (4,5) aborda a questao 17,
na qual o líder afirma que de vez em quando demonstra acreditar que não se mexe no que está
dando certo e os liderados defendem que ele se utiliza dessa prática frequentemente, se não
sempre. No que tange a questão 20, verifica-se que tanto líder (2,0) quanto liderados (2,1)
acreditam que de vez em quando o líder demostra que os problemas devem tornar-se graves
antes de agir.
Na média geral da característica gerenciamento por excessão (passivo) da liderança
transacional, verifica-se que líder (2,5) e liderados (2,7) concordam que algumas vezes o líder
despreza os problemas até eles se tornarem muito graves, bem como não se acomoda
acreditando que tudo está certo e não precisa ser mudado na organização. Rosa (2010) afirma
que o gerenciamento por exceção (passiva) acontece quando um líder espera os erros e falhas
de seus liderados ocorrerem para tomar uma ação corretiva.
Quando analisada aliderança laissez-faire, verifica-se na Tabela 8 que tanto o líder (2,0) se
auto avalia como de vez em quando evita se envolver quando assuntos importantes surgem,
quanto seus liderados.
5
7
28
33

Questão
Evito me envolver quando assuntos importantes surgem.
Estou ausente quando necessitam de mim.
Evito tomar decisões.
Demoro a responder as questões urgentes.
Média Geral

Líder
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Liderado
2,4
2,8
2,2
2,2
2,4

Fonte: Dados da pesquisa (2014).
Tabela 8 - Laissez-faire.

No que tange a questão 7, verifica-se que enquanto o líder (2,0) se auto avalia como de vez
em quando estou ausente quando necessitam dele, seus liderados (2,8) afirmam que isto
ocorre algumas vezes. Ao avaliar as questão 28 e 29 verifica-se, respectivamente, que tanto
líder (2,0) quanto liderados (2,2) concordam que de vez em quando o líder evita tomar
decisões e demora a responder questões urgentes.
Bass (1990) considera que a liderança laisses-faire, também conhecida como ausência de
liderança, é a forma mais ineficaz de se liderar, porque ao contrario da liderança
transformacional e da liderança transacional que tendem a influênciar, motivar e gerenciar a
equipe, a laisses-faire representa a indiferença à liderança, deixando de tomar decisões
quando necessárias. Segundo a analise da média geral da Tabela 8, verifica-se, conforme
análise dos dados coletados, que o líder pesquisado não apresenta, de modo destacado,
características desse tipo de liderança.

5. Considerações Finais
Considerando a relevância de questões relacionadas à liderança, este estudo objetiva analisar
o estilo de liderança predominante em uma Escola de Circo da cidade de Londrina-PR, na
perspectiva de líderes e liderados. Verifica-se que, tanto na perspectiva do líder quanto dos
liderados, com relatica frequência o estilo de liderança que se apresenta como predominante é
liderança transformacional. A liderança transacional aparece como segunda característica do
líder pesquisado, na qual lider e liderados concordam que algumas vezes o líder pratica esse
estilo de liderança. Por fim, analisa-se que líder e liderados acreditam que de vez em quando o
líder apresenta características de liderança laissez-faire.
Ao abordar a influência idealizada, verifica-se que o líder se auto avalia que de vez em
quando pratica as questões relativas ao carisma atribuído, enquanto seus liderados declaram
ser relativamente frequente, a presença de características do carisma atribuído no líder. Ainda,
enquanto o líder concorda que algumas vezes apresenta características comportamentais de
carisma, seus liderados declaram que ele relativamente frequente apresenta características de
influência idealizada. No que tange a inspiração motivacional, verifica-se que líder e liderados
declaram que, com relativa frequência, o líder pesquisado apresenta características de
inspiração motivacional e, por falar com entusiasmo e otimismo sobre o futuro, motiva sua
equipe a realizar suas metas e cumprir com seus objetivos futuros. Quanto a estimulação
intelectual, verifica-se que tanto o líder quanto seus liderados concordam que o líder apresenta
características de liderança transformacional na medida em que orienta seus liderados de
forma individual a buscarem desafios e a promoverem o autodesenvolvimento. De acordo
com a consideração individual percebe-se que o líder e seus liderados concordam existir
atenção pessoal, tratamento individualizado, ajuda para autodesenvolvimento dos pontos
fortes e invetimento do líder em tempo para treinar e ensinar com relativa frequencia.
Ao abordar a característica da liderança transacional de tamanho da recompensa, verifica-se
que enquanto o líder acredita que algumas vezes expressa satisfação quando suas expectativas
são atendidas, elege o responsável para as metas e atividades, esclarece que metas alcanças
podem gerar recompenas e ajuda sua equipe em troca de seus esforços, seus liderados
acreditam que ele o faça com relativa frequencia. No que tange a característica da liderança
transacional de gerenciamento por exceção (ativo), verifica-se que tanto o líder quanto seus
liderados afirmarm que, algumas vezes, o líder está ciente de todos os erros cometidos pela
equipe, atenta-se s irregularidades, lida com atenção com erros, reclamações e falhas. Quanto
a característica da liderança transacional de gerenciamento por exceção (passivo), verifica-se
que líder e liderados concordam que algumas vezes o líder despreza os problemas até eles se
tornarem muito graves, bem como não se acomoda acreditando que tudo está certo e não
precisa ser mudado na organização.
Ao se analisar a liderança laissez-faire, verifica-se que tanto na perspectiva do líder quanto
dos liderados, o líder pesquisado não apresenta, de modo destacado, características desse
estilo de liderança. Futuros estudos podem ser empreendidos com o intuito de ampliar o
campo de estudos sobre a liderança em diferentes escolas, nos diferentes níveis educacionais,
assim como em outras escolas de circo.
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