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Propõe questionar a crença da Iiderança inata. Para
isto são analisados trabalhos de vários autores que se ocupa-
ram do tema. Existe uma unanimidade de pensamento,
baseada em pesquisas diversas, no sentido de demonstrar
a falácia da liderança inata.

1. INTRODUÇAO

o conceito de liderança tem uma amplitude muito grande, assumindo,
por isso, uma significação para cada pessoa. De há muito o problema é estudado
e desde o clássico experimento de Lewin, Lippt e White, em 1939, muito se tem
escrito e investigado sobre este tópico.

Embora não se possa afirmar que os psicólogos sociais tenham chegado
a um perfeito acordo quanto à natureza do processo de liderança, não há negar
se verifique hoje em dia uma razoável inclinação no sentido de rejeitar as teorias
baseadas em traços de liderança e aceitar a posição segundo a qual a liderança é
um fenômeno emergente.

Durante muito tempo, acreditou-se na existência do líder nato. Carac-
terísticas tais como inteligência, auto-confiança, sociabilidade, criatividade, etc.
eram consideradas como iniciativas de líderes. Não há dúvida de que muitas
destas características ajudam a pessoa a tornar-se Iíder, mas não se pode dizer
que uma pessoa será líder por apresentar estas caracter ísticas, como afirma
Rodrigues (1973). A imprecisão do tema "I (der" origina essa imprecisão do
conceito. A palavra é usada para designar tanto quem comanda como quem guia.

'J Iíder do primeiro tipo tem sido, muito adequadamente, chamado de
I(der institucional. São muito freqüentes, nas organizações modernas, particu-
larmente as governamentais, onde exercem a função de chefe em determinados
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setores. As funções de comando desses líderes são decorrentes do cargo que
ocupam e qualquer outro em seu lugar assume as mesmas funções que São
inerentes ao cargo e não às circunstâncias. O lrder do segundo tipo é, geralmente,
de natureza informal, ou seja, sua ação de liderança não é atributo de um cargo
oficial. Pode se converter nesse tipo de líder aquele que, em dada situação social,
influencia por suas idéias e ações o pensamento e as atitudes dos outros. Enten-
de-se, desse modo, por liderança a capacidade de uma pessoa influenciar outros
membros do grupo como define Argyle (1976). Para Miles (1968), a liderança
não é uma função exclusiva de um ou alguns membros do grupo. Qualquer com-
ponente do grupo e todos eles podem executar atos e funções específicos de lide-
rança. A liderança e a influência num grupo informal são uma questão de grau;
não há separação clara entre líder e liderado como há em grupo que tem líderes
designados. Os líderes são escolhidos porque são bons na tarefa. O fato de uma
pessoa tornar-se ou não um líder também vai depender de sua motivação, seu
envolvimento no grupo e com seus objetivos, sua motivação para liderar e, daí, o
total de tempo e esforço que ela está preparada para dispender. Algumas pessoas
estão motivadas para liderar, outras para ser dependentes, outras para estabelecer"
relações associativas.

Para Rodrigues (1973),a liderança é uni fenômeno emergentista que só
pode ser explicado em termos gestaltistas, frutos da interação entre os membros
do grupo e dependentes da atmosfera e das finalidades do grupo. Quey (1971)
explica que a liderança emerge, quando o ato particular de uma pessoa inicia
uma atividade capaz de conduzir o grupo a um objetivo para o qual seus
membros estejam interessados. Nesta circunstância, converte-se em líder infor-
mal aquele que despertou e orienta o grupo para a solução do problema.

Apesar de aparecer na literatura de Ciências Sociais com três significados
de maior importância - como atributo de uma posição, como a característica de
uma pessoa e como a categoria de uma conduta, - a concepção emergentista de
liderança é uma idéia, atualmente mais generalizada e aceita entre os autores que
se ocupam de dinâmica social (Almeida, 1973; Asch, 1974; Beal et alii, 1972;
Cartwrigth e Zander, 1969; Carvalho, 1971; Cirigliano e Villaverde, 1966;
Jenkins, 1947; Katz e Kahn, 1974; Knickerbocker, 1948; Miles, 1968;
Minicucci, 1970; Reis, 1969; Weil et alli, 1967; Withall e Lewis, 1967).

Sendo a liderança interacional e emergentista, torna-se impossível estabe-
lecer-se a priori, com absoluta segurança, qual a pessoa mais indicada para liderar
um determinado grupo. Descobriu-se, porém, que há uma certa correlação entre
liderança informal e inteligência, extroversão, ajustamento e sensibilidade social
(Quey, 1971). A interação .social, observa ainda Quey, é uma poderosa e
contínua motivação para o trabalho no grupo e para sua coesão. Não se requer,
entretanto, do Hder somente uma habilidade social, embora isso seja importante;
é necessário ter o tipo de personalidade que se ajuste ao grupo de maneira
correta. De qualquer modo, o líder terá de emergir do grupo durante o processo
de interação de' seus membros. Atos que ajudem o grupo a encaminhar-se para a
consecução efetiva, pessoalmente satisfat6ria, de metas almejadas por todos os
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membros, contribuem para a emergência de função de liderança. O lfder, escla-
rece Mjles (1968), é uma pessoa vista pelos membros do grupo com o qual está
trabalhando, como capaz de ajudá-Ios a satisfazer as suas necessidades. Qualquer
membro é líder quando apresenta a solução apropriada no momento preciso.
Assim, os atos de liderança contribuirão para a consecução do objetivo, e, ainda
como acrescenta Minicucci (1970), para a viabilidade do grupo, relações
humanas, satisfação dos membros, enfim, para a realização do grupo. Estas idéias
estão bem discutidas na obra de grande vulto de Cartwritght e Zander (1969L

Está impl ícito nos conceitos apresentados que' a liderança não pode ser
compreendida sem referência a uma situação de grupo específica e imediata.
O próprio termo liderança é um conceito relativo, como acentuam Katz e Kahn
(1974), uma vez que envolve dois outros: o agente influenciador e as pessoas
influenciadas.- . -

Sem seguidores não pode haver líder.
Jenkins (1947), depois de examinar a incidência de 29 atributos de lide-

rança, que apareceu em 124 estudos, encontrou evidências, que sugerem ser a
liderança uma relação existente entre pessoas numa situação social e que pessoas
que são líderes, numa situação social, podem não ser, necessariamente, líderes
em outras situações." A Iiderança passa de pessoa a pessoa à proporção que
estascontribuem com alguma coisa para a consecução dos objetivos do grupo.

Esse descobrimento valoriza a idéia de que a liderança é, em grande parte,
uma questão situacional: que o fato de uma pessoa ser, (ou tornar-se) um líder,
depende, principalmente, das exigências do trabalho que há de ser feito.

Uma concepção funcional da liderança tem conseqüêncías claras para a
percepção da maneira pela qual uma pessoa é vista como líder em seu grupo.
Nesta concepção, a liderança não é encarada como uma questão de atributos
pessoais, como iniciativa, clareza, coragem, cordialidade, inteligência, etc.
Embora acredite-se que tais atributos contribuem para a. liderança, na maioria
das situações eles não são por si só, como foi dito, fatores determinantes da ação
de liderança. O essencial é que as funções sejam exercidas quando necessárias
_~ão ..9..uedeterminada pessoa a exerça. '

Esta é a razão pela qual a liderança é considerada situacional e emergen-
tista, fazendo com que o status do lrder, como tal, não permaneça constante.

Assim, é primeiro que tudo pela participação em atividades de grupo e por
demonstrar capacidade de acelerar o trabalho do grupo que uma pessoa adquire
o status de liderança.

Estas idéias estão em acordo com o que sugere Katz e Kahn (1974) ao
afirmar que "existe a liderança quando um líder é percebido pelo grupo como
meio de controle para a satisfação de suas necessidades. O segui-Io pode ser visto
como a satisfação aumentada de necessidades ou como meio para impedir que
diminua satisfação das necessidades".

Esse ponto de vista implica uma técnica funcional da liderança, e ressalta
muito mais o que o líder realmente faz, do que aquilo que ele é, ou sabe.

1. Em Pesquisa do autor (1981) foi constatado este fato.
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Um lrder na concepção funcional de liderança, afirmam Gibb e G ibb
(.II}(Icf Miles, 1968), deveria exercer no grupo, entre outros papéis, as funções:

D INICIAÇÃO: manter o grupo em atividade, ou fazer que funcione
(LX.: sugerir o passo seguinte, indicar a meta, propor métodos, esclarecer).

De REGULAÇÃO: influir na direção e nos prazos de trabalho do grupo
x.: sumariar, salientar os limites de tempo, reespecificar a meta).

De INFORMAÇÃO: carrear informações ou opiniões para o grupo.
De APOIO: criar um clima emocional e capaz de manter o grupo unido,

ía ilitar aos membros a sua contribuição para a execução da tarefa (ex.: harrno-
nizar, aliviar tensões, interpretar os sentimentos do grupo, estimular).

De AVALIAÇÃO: ajudar o grupo a avaliar suas decisões, metas ou
métodos (ex.: pôr à prova o consenso dos membros, anotar os processos do
crupo).

Percebe-se que cada uma dessas funções pode ser exercida indistintamente
por qualquer membro do grupo, desde que possua os atributos necessários ao
desempenho das mesmas. Entretanto, pode ocorrer de haver membros no grupo
com atributos iguais, ou superiores aos demais e não exercer a função de lide-
rança. Isto é compreensível, uma vez que o que destaca o Iíder no grupo não são
particularmente seus atributos, como já foi mencionado, mas o grau de partici-
pação no desempenho dessas funções. Resta, agora, esclarecer a razão, ou razões,
que levam uma pessoa a contribuir mais para o seu grupo, tornando-se líder.

Acha Moreno (1974) que é possível que uma pessoa, cuja inteligência se
situe aproximadamente ao mesmo nível que a inteligência da maior parte da
população em que vive - adquira um índice de relacionamento mais elevado do
que um indivíduo cuja inteligência seja muito superior ou inferior à da maioria
da população. Minicucci (1970) observa que os Iíderes apresentam, em geral,
nível intelectual mais elevado que a média do seu grupo, melhor ajustamento
personal em termos de atuação, popularidade, igualitarismos, erudição, boa
coparticipação.

Além dessas qualidades, existem muitas outras como as citadas por
Saquero (1975), como:

IDADE - um' pouco superior à idade dos companheiros que integram o
grupo. Não sendo porém fator de capital importância.

QUALIDADES FISICAS - com importância somente em determinada
idade.

INTELIGÊNCIA - é condição necessária para a liderança, mas sozinha não
basta. O líder não deve ter, no entanto, grande superioridade intelectual, pois
logo perde o contato necessário com o grupo.

Vale ressaltar que os atributos positivos, que o Iíder natural possui, são
sempre exibidos de modo espontâneo e, como lembra Beal (1972), possui sequi-
dores, não por haver qualquer esforço deliberado de sua parte, mas porque
apresenta qualidades, aptidões e características muito admiradas.

Naturalmente que o fato de alguém reunir os atributos e qualidades indis-
pensáveis ao exercício da liderança não lhe garantirá uma posição permanente
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de Iíder no grupo. O ambiente social é que determinará seu aparecimento em
circunstâncias diferentes, bem como o tipo de educação desenvolverá ou
atrofiará tais tendências, conforme a observação de Carvalho (1971).

Carvalho observa, ainda, que no grupo todos são, ao mesmo tempo, media-
dores e mediados; não há chefes, mas somente líderes provisórios.

2. CONCLUSÃO

O conhecimento dos mecanismos de liderança é particularmente destacado
como objeto deste estudo, pela influência que tem para o processo ensino-apren-
dizagem, uma vez que é capaz de produzir mudanças no comportamento dos
membros individuais do grupo.

A demonstração da influência do Iíder na vida do grupo e a produtividade
deste têm fortes implicações para os professores e para a educação.

O reconhecimento dessa influência é que tem levado educadores a procurar
alterar a qualidade de grupos e o nível de suas atividades, introduzindo mudanças
na relação entre os membros ou no tipo de liderança.

O líder, diz Carvalho (1971). através da influência que exerce, leva os lide-
rados a agirem, pensarem ou sentirem, como se fora ele mesmo. Com isso
torna-se um fator de aglutinação, acentuando a coesão grupal.

Carvalho justifica ainda argumentando que, como os grupos coesos são
compostos por pessoas motivadas para estar juntos, deve-se esperar que a produ-
ção do grupo seja beneficiada pela coesão, ainda que apenas por causa da moti-
vação geral.

A idéia do "Iider nato", como afirma Rodrigues (1974). já foi de há
muito abandonada, em favor de uma explicação de caráter emergentista do fenô-
meno de liderança que só pode ser explicado em termos gestaltistas, como já foi
enfatizado. Não se pode dizer de antemão, portanto, .com segurança, se uma
pessoa que possui determinadas características será, necessariamente, líder de um
grupo. A emergência da liderança vai depender da interação dos elementos do
grupo e dos objetivos do mesmo. O que emergirá, em termos de liderança, desta
interação é impossível de ser rigorosamente predito com base no conhecimento
isolado das características dos membros integrantes do grupo e dos objetivos que
os unem. Concluindo-se, portanto, que liderança é um fenômeno dependente da
atmosfera e das finalidades existentes do grupo.
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