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ABSENTISMO

PRÓLOGO

O absentismo docente pode ter diferentes causas e estar 
associado a diversos factores presentes no dia-a-dia das instituições 
escolares, representando um custo elevado de recursos humanos, 
empobrecendo a qualidade do processo docente-educativo e as 
imagens do professor e da escola, sendo um dos problemas associado 
aos baixos níveis de desempenho dos alunos. 

O estudo foi realizado com o objectivo de analisar os factores 
que influenciam o absentismo docente e verificar de que forma o 
comprometimento organizacional afectivo e o contexto de trabalho 
influenciavam sobre as ausências dos professores. A dimensão 
afectiva do comprometimento organizacional foi do interesse por 
estar associada ao sentimento de apego do professor com a escola; 
o contexto de trabalho foi compreendido em três dimensões: 
organização do trabalho, condições de trabalho e relações 
socioprofissionais. O estudo foi realizado em nove organizações 
escolares de Ensino Secundário, com uma amostra de 302 professores. 

Os dados foram recolhidos a partir da Escala de Avaliação 
do Contexto de Trabalho e da Escala de Comprometimento 
Organizacional Afectivo. Também foram realizadas entrevistas a sete 
directores e ao Director do Departamento de Recursos Humanos do 
Município do Kuito/Bié. 

As ausências da amostra no período estudado resultou num total 
de 2667 dias com um índice de absentismo de 4,67%. Verificou-
se através do estudo a correlação entre o comprometimento 
organizacional afectivo, as dimensões do contexto de trabalho e 
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o absentismo; mostrando correlações praticamente nulas entre 
estas variáveis. Embora existia certa relação entre absentismo 
e comprometimento organizacional afectivo, a relação entre 
absentismo e as componentes da escala contexto de trabalho foi 
praticamente nula. A análise das perguntas abertas realizadas aos 
directores das organizações escolares, mostraram que estes sujeitos 
estavam mais preocupados com critérios preestabelecidos para o 
controlo e justificativas das faltas, que com os factores causais do 
absentismo nas organizações. 

Comprovou-se também que as actividades de gestão da Direcção 
de Recursos Humanos, influenciavam negativamente o absentismo, 
pela flexibilidade com que eram tratados os problemas das ausências. 
Ainda que quase todas as hipóteses deste estudo tenham sido 
rejeitadas, o estudo colaborou para se ter um diagnóstico situacional, 
tanto do contexto do trabalho quanto no nível de comprometimento 
organizacional afectivo.
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ABSENTISMO

INTRODUÇÃO

O absentismo nas organizações escolares de Angola é um 
problema social, tendo já sido objecto de várias reflexões, com 
o objectivo de se compreender a sua real dimensão, os factores 
envolvidos, assim como, o planeamento e a execução de acções de 
intervenção para minorar os seus efeitos negativos na organização 
escolar.

Considerando que o título e o tema de uma investigação embora 
sejam conceitos similares, não são iguais, já que o título mostra o 
assunto e o posicionamento da tese e o tema dá as diretrizes ao expor 
a ideia que deverá ser defendida ao longo de uma investigação (Koch, 
2006); a seguir se apresentam estes conceitos e outros elementos que 
constituem o desenho teórico deste trabalho.

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: 
Introdução, onde é focado o objecto de estudo, a justificativa e a 
sua importância, a problemática, a questão de partida ou problema 
científico, também apresentam-se os objectivos, e as hipóteses. 
Nos Capítulos 1-7, é apresentado o Marco Teórico que com base 
na revisão da literatura reuniu informações sobre investigações 
realizadas nas áreas próximas ao tema, não excluindo o critério de 
autores que em diferentes lugares e momentos referiram-se à temática 
relacionada com a epistemologia do absentismo. No Capítulo 8, 
Marco Metodológico, é consagrado às decisões metodológicas, 
se apresentam de uma maneira prudente o enquadramento 
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metodológico que foi escolhido no âmbito do desenvolvimento 
do trabalho, procurando demonstrar os procedimentos utilizados 
para alcançar os objectivos da presente investigação. No Capítulo 
9, procede-se à apresentação e análise dos resultados, que ao ter 
em consideração os objectivos e as questões de estudo, integra os 
resultados descritivos; discutem-se e interpretam-se os resultados 
tomando por base a revisão teórica apresentada no segundo 
capítulo. Por último, apresentam-se as conclusões, recomendações, 
a bibliografia, e os anexos. Nas conclusões, para além de apresentar 
em síntese os resultados da investigação e as observações críticas, 
se apresentam algumas limitações da investigação; uma vez que se 
trata de uma área temática sobre a qual pretendemos desenvolver 
trabalhos futuros, não foi esquecida a apresentação de sugestões 
para futuras investigações.
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O PROBLEMA

A observação de factores como condições de trabalho, natureza 
da supervisão pedagógica, estilos de liderança dos directores das 
organizações escolares, participação na tomada de decisões e 
relacionamentos profissionais, pode ajudar a entender o impacto do 
absentismo nessas organizações e como este pode ser influenciado 
pelas dimensões do contexto de trabalho e do comprometimento 
organizacional afectivo.

Nas organizações escolares angolanas, os professores são a 
representação humana nomeados, definitiva ou transitoriamente 
para o exercício da função de educar ou desenvolver outras funções 
relacionadas com este fim. As organizações escolares, como 
centros de competência para o desempenho dessa função, somente 
concretizaram sua vontade política, através de seus servidores 
públicos (professores e outros funcionários), que ocupam os cargos 
existentes e utilizando os princípios da administração dos recursos 
humanos, desenvolvem o serviço pretendido pelo Estado, em 
benefício da sociedade (Ministério da Educação, 2001).

Percebe-se então os grandes problemas que enfrentam as 
organizações escolares, quando o professor, de modo espontâneo 
ou não, pratica o absentismo, culminando na má qualidade do 
serviço prestado, com sérios problemas para a aprendizagem dos 
alunos. O absentismo nesse sentido, se converte num problema 
difícil para os gestores de recursos humanos, porque têm que lidar 
com a repercussão no quantitativo e com os múltiplos factores a 
que está associado este mal, que se converte em algo muito difícil e 
complexo para a gestão, já que o absentismo geralmente desencadeia 
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problemas de ordem pessoal, biológica, ambiental, social, familiar, 
financeira, etc.

Comprova-se também que tanto no âmbito das organizações 
escolares, como da comunidade, o fenómeno ocasiona custos directos 
e indirectos, com a redução da qualidade das aulas e em muitos dos 
casos é impossível substituir um professor ou funcionário por outro, 
diminuindo a eficácia e eficiência nos resultados esperados no ano 
lectivo. É também notório que muitos dos professores, algumas das 
vezes nomeados por critérios de selecção ou contratados por tempo 
indefinido e com possibilidades de fazer carreira na actividade 
docente com segurança e de forma estável, actuam com a consciência 
voltada à importância de seu serviço para o desenvolvimento da 
sociedade, além do que isto contribui para seu crescimento pessoal, 
dignificando o seu nome e o nome da escola onde desenvolve as suas 
actividades, o que vai em detrimento de seus próprios conhecimentos 
e da sua imagem entre seus colegas e a sociedade.

Observa-se também que, perante a existência de professores que 
desenvolvem uma prática docente de qualidade e actuam com níveis 
de responsabilidade adequado, encontram-se também outros que 
evidenciam níveis de qualidade e de responsabilidade diferentes, 
onde os esforços e a responsabilidade são pelo menos discutíveis, 
já que sobrecarregam os colegas de trabalho, utilizam escusas 
inadmissíveis, praticam o absentismo e conseguem algumas das 
vezes burlar as direcções das organizações escolares.

Essa relação hostil entre administrativos e subordinados que se 
manifesta nas organizações escolares, é muitas vezes determinada 
pelas deficiências que se manifestam na gestão de pessoas e pelo 
desconhecimento das peculiaridades individuais de satisfação, 
motivação, valorização e respeito ao ser humano. Isto também esta 
na base dos poucos estudos que se realizam sobre o comportamento 
organizacional ao nível local e o pouco conhecimento dos gestores 
das organizações escolares sobre a teoria das relações humanas.
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Nesse sentido, a realização de estudos como este, orientam 
e dinamizam a necessidade de conhecer as necessidades dos 
empregados para melhor se compreender, na base de antecedentes 
e consequentes, comportamentos tais como o absentismo. Por 
outro lado, a análise de constructos tais como o absentismo, 
o comprometimento organizacional e o contexto de trabalho, 
contribuem na utilização de estratégias necessárias para a adopção 
de posturas organizacionais que fortalezam o comprometimento 
dos funcionários em relação a suas metas e projectos pessoais e 
institucionais.

No que respeita ao absentismo nas organizações escolares, são 
escassos os estudos em Angola, e os poucos realizados remetem 
para uma abordagem ao nível de indicadores de desempenho e 
produtividade, apontando como principais causas: os problemas 
de saúde ou outros de ordem pessoal e familiar; não existindo os 
que se referem aos factores determinantes do absentismo docente. 
O deterioro das organizações escolares sofrido pelos períodos de 
guerra dificultaram o desenvolvimento de pesquisa deste género, 
daí a motivação na realização de trabalhos nesta área; já que o 
absentismo docente representa um custo de recursos humanos que 
empobrece a imagem do professor e das organizações escolares.

Investigar determinado assunto pressupõe que existam 
problemas, que se devem definir em termos do objecto da referida 
investigação, o que significa definir em perguntas o assunto 
fundamental da investigação, pondo em questão determinados 
conceitos, factos ou assuntos para discutir os seus aspectos mais 
significativos. Foi com essa perspectiva que se abordaram os aspectos 
acima tratados, que problematizam, justificam e contextualizam o 
estudo sobre o constructo “absentismo docente”. 

Seguindo essa linha de raciocínio, a problematização deste estudo 
como se comprova, parte da ideia de que a educação constitui uma 
área de investimento por parte do Governo Angolano no sentido 
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de procurar uma educação de qualidade para todos; embora têm-se 
registado melhorias nos últimos anos, ainda que algumas dificuldades 
se mantenham existentes. Apresenta-se por tanto, a necessidade de 
construir matrizes diferentes na Repartição Municipal da Educação e 
nas organizações do ensino secundário respeitando a especificidades 
dos contextos em que se manifesta o absentismo, apostando numa 
abordagem local que promova a autonomia do espaço onde perante 
as fragilidades sociais sejam desencadeadas a gestão efectiva dos 
recursos humanos e o respeito pela identidade cultural, com base 
nos princípios da Psicologia Laboral e Organizacional.

Em síntese, as consequências do absentismo docente são 
devastadoras e impactam, sobretudo, no alcance do objectivo 
principal da escola, que é o ensino-aprendizagem, causando prejuízos 
incalculáveis ao longo prazo para os estudantes, além de inviabilizar 
o cumprimento legal do calendário lectivo como se manifesta nas 
organizações do ensino secundário do município do Kuito/Bié.

Quivy e Campenhoudt (2013) consideram que problematizar 
leva a construir perguntas, relacionar-se com a teoria e usá-
la para ver as realidades que estimulam o raciocínio através do 
conhecimento. Na problematização de um tema identificam-se os 
objectivos, o referencial teórico e a metodologia; por outro lado, 
problematizar um tema de estudo não significa necessariamente 
dar-lhe solução. É por isso que à luz das considerações que 
norteiam as diferentes considerações existentes sobre o absentismo 
dos professores nas organizações escolares já referidas, formula-
se o seguinte problema científico ou pergunta geral: Que relação 
existe entre as características sociodemográfica, as dimensões do 
contexto de trabalho, o comprometimento organizacional afectivo 
e o absentismo dos professores das organizações escolares de 
ensino secundário do município do Kuito/Bié, no ano de 2015? 
Como perguntas específicas foram levantadas as seguintes: Qual é 
a relação entre o absentismo e as características sociodemográficas 
dos professores? De que maneira o absentismo dos professores é 
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influenciado pelas suas características sociodemográficas? Qual é a 
relação entre o absentismo dos professores e o comprometimento 
organizacional afectivo? Qual é a relação entre o absentismo dos 
professores e o contexto de trabalho? Qual é a influência do contexto 
de trabalho sobre o absentismo dos professores quando mediado 
pelo comprometimento organizacional afectivo?

Objectivo geral

Analisar como os factores contexto de trabalho e o 
comprometimento organizacional afectivo influenciaram sobre o 
absentismo dos professores das organizações escolares de ensino 
secundário do município do Kuito/Bié, no ano 2015.

Objectivos específicos

1. Identificar a relação entre o absentismo e as características 
sociodemográficas dos professores.

2. Identificar se o absentismo dos professores é influenciado 
pelas suas características sociodemográficas.

3. Estabelecer a relação entre o absentismo dos professores e o 
comprometimento organizacional afectivo.

4. Caracterizar a relação entre o absentismo dos professores e o 
contexto de trabalho.

5. Estabelecer a influencia do contexto de trabalho sobre 
o absentismo dos professores quando mediado pelo 
comprometimento organizacional afectivo.
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HIPÓTESES

Abordando a temática do absentismo docente neste trabalho, 
a análise é encarada visando estudar a forma como o absentismo 
dos professores influi sobre os objectivos da Educação. O quadro de 
análise aqui pretendido não visa abranger todas as dimensões deste 
constructo, mas sim, analisar aspectos que podem servir de uma 
melhor aproximação ao caso em estudo.

Nesse sentido, a hipótese que procura-se testar na pesquisa é a 
seguinte:

O absentismo dos professores das organizações escolares de 
ensino secundário do município do Kuito/Bié está relacionado com:

1. Suas características sociodemográficas.

2. Seu comprometimento organizacional afectivo.

3. Com as dimensões do contexto de trabalho:

•	 Condições de trabalho;

•	 Organização do trabalho; e

•	 Relações socioprofissionais.

4. O contexto de trabalho quando mediado pelo 
comprometimento organizacional afectivo.
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JUSTIFICATIVA

Não há como negar que o absentismo traz uma sobrecarga para 
aqueles professores que ficam nas escolas, quando as ausências 
acontecem. A direcção da organização escolar nem sempre consegue 
intervir nas situações das quais não tem o controlo, como é o caso, 
das faltas e licenças, que são caracterizadas pela imprevisibilidade. 
Por outro lado, não se faz um trabalho de gestão dos recursos 
humanos de conscientização e formação no sentido de que as faltas 
sejam utilizadas somente se forem realmente necessárias.

De modo que as situações criadas pela Gestão de Recursos 
Humanos nas organizações do ensino secundário do município; as 
dificuldades geradas pelas ausências dos professores; a dificuldade 
para organizar a escola e manter a qualidade do ensino; as diferentes 
visões acerca das ausências dos professores, em especial dos que 
se sentem sobrecarregados e desvalorizados; os pais de alunos que 
exigem o direito às aulas; a sociedade civil que avalia o professor 
como um funcionário dotado de favoritismo e outras questões que 
exigem possíveis respostas e se reflectem no problema central da 
investigação, justificam desde o nosso ponto de vista, a realização 
deste trabalho e que o fazem relevante no contexto em que se 
realizou a investigação.

A investigação realizada nas organizações escolares do ensino 
secundário do município do Kuito/Bié com os professores como 
protagonistas do estudo, considera que o benefício do trabalho 
pode-se associar com uma proposta de reflecção sobre o absentismo 
docente, extraindo do quotidiano destes sujeitos as contradições e 
as dificuldades por meio dos diferentes olhares sobre o absentismo 
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e reflectindo sobre as consequências que os indicadores provocam 
no processo docente-educativo e no desenvolvimento social. O 
estudo ainda pode contribuir para o entendimento dos custos e 
dos ganhos efectivos de resultados financeiros e sociais nesse sector 
da educação; indicadores que muitas das vezes, são controlados de 
forma simplista e operacional sem um enfoque na gestão do valor 
dos recursos humanos que participam no processo. 

Assim, o absentismo, mais do que a pura ausência do professor, 
está ligado à falta de entendimento de questões importantes que 
precisam ser investigadas com o intuito de desenvolver acções que 
neutralizem as suas causas e reduzam o seu aumento nas instituições 
escolares; sendo um fenómeno que deve ser entendido e gerido 
como uma problemática que tem implicações ao nível do professor, 
das organizações escolares e da sociedade em geral.
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CAPÍTULO 1

CONSIDERAÇÕES 
EPISTEMOLÓGICAS 
SOBRE O ABSENTISMO
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Os comportamentos de ausência ao trabalho tornam-se numa 
questão crucial para as instituições de qualquer natureza, para a 
gestão e para a comunidade em geral. O absentismo, que é a maneira 
de denominar este comportamento, relaciona-se com a ausência de 
um trabalhador no seu posto de trabalho, quando se esperava a sua 
presença. Comprova-se que nem sempre, há uma correspondência 
entre o motivo legal apresentado pelo trabalhador e o motivo real 
da ausência, procurando-se sempre uma justificativa que seja 
considerada legal na instituição. 

1.1. Conceitos de absentismo

O absentismo como já apontado, genericamente se refere à 
ausência do trabalhador no local de trabalho. Dentre os denominados 
factores humanos no processo de trabalho, o absentismo se situa 
entre os efeitos mais danosos ao processo de trabalho e ao suporte 
social do trabalhador. O absentismo se caracteriza, nesse sentido, 
como tendo um duplo efeito: do ponto de vista do trabalhador, a 
possibilidade de desconto no salário, de demissão ou de outros 
problemas correlatos; do ponto de vista da organização do trabalho, 
a dificuldade de realização do trabalho previsto e os prejuízos por 
ventura decorrentes.

Segundo Nogueira (2005, p. 74), os vocábulos “em-ismo” eram 
usados exclusivamente para designar doutrinas, movimentos 
artísticos, estilos literários: naturalismo, positivismo, classicismo 
e surrealismo. Contudo, este sufixo também passou a intervir 
na criação de vocábulos onde se percebe uma nítida intenção de 
criticar o exagero, o excesso. É o caso de consumismo, grevismo, 
assembleísmo e denuncismo. Em absentismo, como em consumismo, 
o sufixo-ismo indica a exagerada repetição ou intensificação de uma 
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prática. Consumista é quem consome sem critérios; absentista é 
quem vive faltando a seu emprego ou a suas aulas.

O autor acrescenta que, a palavra absentismo (português de 
Portugal) ou absenteísmo (português de Brasil), era aplicada aos 
proprietários rurais que abandonavam o campo e tendiam a viver 
nas cidades. Com o advento da revolução industrial o termo 
foi aplicado aos trabalhadores com tendência a faltar ao serviço 
(Nogueira, 2005).

Para Stockmeier (2006), o absentismo pode ser definido como 
ausência ao trabalho por qualquer razão: doenças, acidentes de 
trabalho, direitos legais como, por exemplo, doação de sangue, 
participação em júris ou eleições e licença maternidade, factores 
sociais (como doença de parentes), factores culturais extras ou intra-
empresariais como emendar feriados, copa do mundo, feriados 
religiosos não oficiais, legalização de uma falta gerada por outra 
motivação não relacionada à saúde, etc. 

Chiavenato (2004, p.86), considera que:
Absentismo ou absenteísmo é a frequência ou duração do tempo 
de trabalho perdido quando os empregados não vêm ao trabalho. 
O absentismo constitui a soma dos períodos em que os funcionários 
se encontram ausentes do trabalho, seja por falta, atraso ou a algum 
motivo interveniente.

Marras (2000, p.191), reconhece como absentismo, “o montante 
de faltas ao trabalho, bem como atrasos e saídas antecipadas 
acontecidas durante um determinado período”.

Segundo Couto (2007, p. 5):
Existe uma relação directa entre o tipo de trabalho e as causas de 
afastamento entre os trabalhadores, com a maior perda no absentismo 
de média duração (3 a 15 dias de afastamento) e o maior número 
de ocorrências no absentismo de pequena duração (1 e 2 dias de 
afastamento), associando os afastamentos ao trabalho a factores sociais, 
culturais e do trabalho.
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Estudos citados por Lee e Eriksen (1990) indicam que o 
absentismo é inversamente proporcional à satisfação no trabalho, e a 
ausência pode ser considerada uma forma de se afastar de pequenas 
situações indesejáveis. A observação de factores como condições de 
trabalho, natureza da supervisão, estilos de liderança, participação 
na tomada de decisões e relacionamentos profissionais pode ajudar 
a entender o impacto do absentismo nas organizações.

Merton (1996), um estudioso dos fenómenos empresariais nos 
Estados Unidos identificou as atitudes subjacentes ao absentismo 
como presentes em dois eixos de análise, que poderiam ser 
resolvidas com a melhoria das condições de trabalho e com uma 
melhor comunicação, entre outras hipóteses. O autor encarava o 
absentismo como um fenómeno variável e heterogéneo, ligado a 
determinado ambiente sociocultural, sendo a resposta activa do 
indivíduo condicionada pelas variáveis socioeconómicas, culturais 
e ligadas a determinada política institucional.

As atitudes propostas por Merton (1996, p. 32) podem ser 
explicadas pelas diversas fases presentes na vida profissional de uma 
pessoa e que a levam ao absentismo. 

1. Numa primeira fase há uma euforia por iniciar a vida activa, 
que redunda no entusiasmo de ter um trabalho específico com 
determinado vencimento, entrar dentro de uma empresa ou 
organização, conhecer os colegas e superiores hierárquicos 
(enquanto houver novidade há projectos e sonhos para cumprir). 

2. Numa segunda fase há um distanciamento, caso o trabalho, em 
todas as suas dimensões não corresponda às expectativas e como 
consequência da desilusão do seu não cumprimento. 

3. Na terceira fase há uma frustração que pode levar a problemas 
físicos, psicológicos e sociais. 

4. E, finalmente, pode aparecer uma última fase de apatia, que é 
descrita como um mecanismo de defesa face á frustração.

Associadas às fases atrás referidas há variáveis individuais que se 
impõem: como acções negativas, pouca autoestima, perceção da falta 
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de eficácia das suas acções para mudar a situação, entre outras. A par 
daquelas variáveis as interpessoais (problemas em casa, comunicação 
negativa ou falta de confiança) são muitas vezes determinantes do 
histórico dos trabalhadores. Há ainda factores organizacionais como 
tarefas repetitivas e pouco satisfatórias, conflitos nas relações laborais 
e factores exógenos relacionados, por exemplo, com a duração do 
trajecto entre casa e trabalho, maus hábitos (alcoolismo, drogas ou 
outro tipo de dependência), situações familiares permanentes (uma 
doença crónica ou a dependência de ascendentes ou descendentes).

1.2. Antecedentes históricos do absentismo

Segundo Siqueira (1984), no antigo Egito os escravos que 
faltavam ao trabalho eram castigados e até punidos com a morte. Na 
civilização greco-romana o trabalho era feito por escravos e vigiados 
por tropas, cabendo-lhes a função de impedir, por força, a ausência 
ao trabalho. 

A partir da idade média ocorreram mudanças na concepção do 
absentismo no trabalho, passando a ser critério dos empregadores 
ponderações e julgamentos e não aquelas tradicionais punições. 
Com o advento da revolução industrial, ocorrida em meados do 
século XVIII a palavra absentismo, começou a ser utilizada. Após da 
migração do campo para a cidade tal palavra passou a ser aplicada 
aos trabalhadores com tendências a faltar ao serviço. Siqueira (1984), 
ressalta que nesta época também surgiu o trabalho assalariado 
o qual propiciou direitos e deveres aos trabalhadores. Surgiram 
os sindicatos com a finalidade de unir o proletariado ao redor de 
reivindicações comuns: protecção ao trabalho das mulheres e das 
crianças, regulamentação da jornada de trabalho (que ficou reduzida 
entre 8 e 10 horas), direito à assistência médica e hospitalar em caso 
de acidentes e liberdade de expressão e de organização.
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Outras características marcantes decorrentes desta revolução 
foram à linha de produção, em que cada ausência passou a ser 
vista como comprometedora da qualidade e do produto final e a 
substituição da mão-de-obra por máquinas e equipamentos gerou 
maior desemprego. Neste mesmo período percebeu-se que embora 
os trabalhadores já houvessem adquirido direitos, os mesmos ainda 
sofriam grande pressão, gerando maiores ausências ao trabalho por 
doenças e acidentes (Idem). 

Hoje, a conformação do ambiente de trabalho ainda não atende as 
condições físicas e mentais de trabalho percebidas como satisfatórias 
pelos trabalhadores.

Retrocedendo até à Idade Média, o termo absentismo estava 
ligado aos fazendeiros irlandeses, que viviam em Inglaterra e 
abandonavam as suas terras para irem trabalhar servindo aos nobres 
ou à coroa, em outras regiões. Com o desenvolvimento da era 
industrial, este conceito é levado para as fábricas, caracterizando o 
momento em que os trabalhadores estavam ausentes da prática do 
seu ofício e das suas tarefas; de modo que a partir do século XVIII, o 
conceito absentismo adquire conotações pessoais, políticas e sociais.

Ao longo dos tempos, autores como Easton e Goodale (2005), 
acreditam que o absentismo foi provocado pelas más condições 
de trabalho, formas de tratamento injustas, pela inadequação da 
organização do trabalho industrial, pelo reduzido pagamento e 
surgiu como um protesto social. De acordo com estes autores o 
absentismo era uma forma de resistência de camponeses, antes da 
integração inevitável em modos de produção capitalista.

Mais tarde, segundo Chandrasekar (2011), durante as greves e 
aparecimento dos sindicatos, o absentismo transformou-se em uma 
travagem para negociações, uma maneira de exteriorizar a rejeição 
de uma situação de trabalho exploratório, uma forma de abrandar 
o ritmo intenso, sem perder direitos. Assim, o termo absentismo 
evoluiu e ficou intrinsecamente ligado às dimensões económica, 
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social e humana com implicações e custos para as empresas, 
organizações e países, numa óptica de gestão de recursos humanos e 
administração de pessoas.

1.3. Determinantes do absentismo

Para pensar o absentismo há que relaciona-o com a organização 
do trabalho, pois o aumento das ausências dos trabalhadores deve-
se, à desmotivação e sobrecarga da equipa de trabalho e pode ser 
indicativo da existência de problemas extremamente preocupantes 
quando ocasionado por doença (Farrington, 2007). O autor acrescenta 
que o absentismo pode ser atribuído a causas conhecidas e a causas 
ignoradas. Dentre as conhecidas, estão todas as amparadas pela lei e 
que são, por isso mesmo, justificadas ao empregador, solicitando-lhe 
a permissão de ausência. É o caso de férias, casamentos, nascimentos, 
óbitos e mudanças de domicílio. As ignoradas, são justificadas 
geralmente por problemas de saúde do trabalhador, e ou de seus 
dependentes ou de factores aleatórios dos mais diversos.

Para Souto (2006), as principais causas do absentismo são 
consideradas:  doença efectivamente comprovada e não comprovada, 
razões diversas de carácter familiar, atrasos involuntários ou por 
motivos de força maior, faltas voluntárias por motivos pessoais, 
dificuldades e problemas financeiros, problemas de transporte, baixa 
motivação para trabalhar, supervisão precária da chefia, políticas 
inadequadas da organização.

As principais causas do absentismo podem estar na organização: 
na supervisão deficiente, no empobrecimento das tarefas, na falta 
de motivação e estímulo, nas condições desagradáveis de trabalho, 
na precária integração do empregado à organização, na falta de um 
plano de cargos, salários e carreira (Idem).
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Se por um lado se fala das causas, existem efeitos positivos e 
negativos que também estão sujeitos a três tipos:   

1. A nível individual que se por um lado pode reduzir o stress, por 
outro pode causar tensões entre o funcionário e colegas de trabalho 
ou chefias; 

2. A nível organizacional (custos do absentismo, baixa de 
produtividade, diminuição de tensões e manutenção de um nível 
normal de motivação em termos individuais e modificação em 
termos de grupo ou equipa); 

3. Efeitos sociais, em que por exemplo se o trabalhador está ausente 
por doença suscetível de contágio, pode contribuir para a saúde 
pública ao não se deslocar entre locais, mas isso também implica o 
aumento das despesas públicas no seu tratamento, pois as ausências 
de longa duração são aquelas mais prejudiciais para a comunidade 
(Idem, p. 15). 

Segundo os aspectos tratados acima, o absenteísmo se manifesta 
como um fenómeno complexo, em função dos diversos factores 
que podem ocasioná-lo. É um problema para as organizações 
tanto públicas quanto privadas, podendo causar reflexos não só na 
produtividade ou na qualidade do serviço prestado, mas também ser 
um indicador das condições do trabalho, da qualidade de vida e das 
relações de trabalho.

A European Health (2011, p. 17) considera que o absentismo 
é pensado em relação a diferentes causas de ausência relacionadas 
com vários factores segundo se apresenta no Quadro 1.
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Quadro 1: Factores motivadores do absentismo

Saúde e estilo 
de vida

Atitude 
e stress

Local 
de trabalho

Familiar 
e de parentesco

−	 Doença 
psicológica e 
física ou lesão 
do próprio ou de 
familiar;

−	 Problemas 
com álcool, 
tabaco ou outra 
dependência;

−	 Falta de 
exercício;

−	 Peso excessivo.

−	 Satisfação no 
trabalho;

−	 Satisfação com 
a carreira;

−	 Intenção em 
sair da empresa 
ou mudar de 
vida;

−	 Stress;
−	 Ter tempo para 

conhecer outras 
coisas;

−	 Estudar e 
preparar-se 
tecnicamente.

−	 Princípios 
e padrões 
da empresa 
(competição);

−	 Preocupações 
de saúde e 
segurança;

−	 Tempos de 
viagem;

−	 Horas 
excessivas em 
viagem do local 
de trabalho para 
casa e vice-
versa.

−	 Sexo;
−	 Número de 

crianças 
menores de 16 
anos;

−	 Falta de 
flexibilidade 
quanto a 
horários de 
trabalho.

Fonte: European Health, 2011.

Outros autores mais voltados para a área de saúde, como 
Meira (2002, p. 43) enviam para três tipos de factores relativos às 
condicionantes do absentismo:

1. Factores naturais, como condições climáticas e epidemiológicas;

2. Factores socioeconómicos como conjuntura económica, sexo, 
idade, estado civil, categoria profissional, tempo de empresa, 
condições de trabalho e nível salarial;

3. Factores inerentes à própria empresa, isto é, que tenham a ver 
com a sua política de pessoal, com a atitude dos trabalhadores, 
com a supervisão da chefia e benefícios disponibilizados nas 
áreas de assistência médica, condução de veículos próprios ou da 
organização e subsídio de alimentação.
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1.4. Abordagens que caracterizam o absentismo

Existem três abordagens que caracterizam o comportamento das 
ausências: individual, económico e psicossocial; embora em certa 
medida estes se complementam.

A. Abordagem individual

Segundo Steer e Rhodes (1998), a abordagem individual sobre a 
investigação do absentismo considera as características pessoais, e 
a motivação individual como responsáveis pelas ausências. Existem 
duas premissas nesta abordagem: a insatisfação é a primeira causa 
das ausências, e a decisão de vir a trabalhar depende exclusivamente 
do trabalhador. Nesse sentido, considera-se que, quanto mais 
insatisfeito estiver o trabalhador, mais se ausentará, o autor 
considera que o absentismo está relacionado, de modo negativo com 
a satisfação individual com o trabalho.

Nesta linha de pensamentos, Nicholson e Johns (1998) 
consideram que o contributo da abordagem individual na explicação 
das ausências foi a identificação de determinado número de factores 
que influenciam a motivação para a ausência ao trabalho, ou seja, 
explica as motivações individuais para estar ausente, baseando-se 
nas características pessoais (idade, género, estado civil, estado de 
saúde) e nas características atitudinais (satisfação, envolvimento com 
o trabalho). Esta abordagem não explica como é que as forças sociais 
presentes no contexto laboral, bem como os incentivos económicos, 
influenciam o comportamento individual da ausência.

B. Abordagem económica

Segundo Yaniv (1995), na economia, o absentismo é considerado 
como um ajustamento deliberado ao mercado de trabalho, de um 
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trabalhador insatisfeito com o número de horas de trabalho. Esta 
abordagem considera que os trabalhadores tomam decisões que vão 
ao encontro da maximização da utilidade esperada, com base nos 
recursos de tempo e dinheiro; de modo que os indivíduos fazem 
as suas escolhas diárias entre ir ou não trabalhar, tendo em conta 
a maior utilidade esperada. Os trabalhadores ausentam-se quando 
a utilidade esperada de irem trabalhar é ultrapassada pela utilidade 
esperada de outras actividades alternativas, orientadas para a casa 
ou para o lazer.

Por outro lado, Wooden (1990) considera que as forças do 
mercado, nomeadamente os incentivos monetários, influenciam 
a motivação para estar ausente; o trabalhador terá mais ou 
menos comportamentos de ausência consoante a percepção dos 
benefícios marginais das ausências ultrapasse a percepção dos 
custos das mesmas. Esses benefícios marginais podem ser pessoais 
ou económicos, como o subsídio de doença. Assim, a resposta a 
incentivos económicos, tanto o empregador como o empregado 
avaliam os benefícios e custos marginais das oportunidades que se 
lhas deparam. O empregado escolhe a quantidade de ausência que 
maximize a sua utilidade, e o empregador determina a quantidade 
de ausência que minimize os custos da empresa mas que maximize 
os seus lucros.

Para Yaniv (1995), esta abordagem também considera a ausência 
como uma decisão individual, mas difere da anterior porque 
considera que a motivação para a ausência é influenciada pelas forças 
do mercado, que criam incentivos económicos para a ausência.

C. Abordagem psicossocial

Para Xie e Jonhs (2000), o que distingue esta abordagem das 
anteriores é que, não negando a autonomia individual em qualquer 
decisão de ausência, considera que dentro de cada ambiente de 
trabalho os padrões de comportamento das ausências individuais 
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são, pelo menos em certo grau, influenciados pelas forças sociais 
presentes na organização. Nesta abordagem surgem outros factores 
influentes nas ausências, tais como: cultura organizacional, 
grupos de trabalho, ambiente de trabalho, trocas sociais e práticas 
organizacionais.

Este abordagem é feita com base na abordagem individual, 
porque realça que as decisões de ausência são tomadas com base em 
factores internos ao individuo, contudo essas tomadas de decisão 
são feitas de acordo com as percepções, comportamentos e posições 
dos outros.

Steers e Rhodes (1998) referem que apesar dos muitos esforços 
desenvolvidos nas investigações, não se conseguiu desenvolver uma 
teoria compreensiva do absentismo, já que procuravam explicar o 
fenómeno com base em duas afirmações: a insatisfação é a causa 
fundamental do absentismo; a escolha de vir ou não trabalhar é 
individual e depende apenas do trabalhador.

1.5. Modelo de absentismo de Steers e Rhodes

Um dos primeiros modelos e o mais citado pela literatura 
sobre absentismo é o que foi postulado por Steers e Rhodes 
(1998). Este modelo se baseia na presença ao trabalho, ou seja, 
presença-comparecência do trabalhador no seu local de trabalho é 
influenciada, em primeiro lugar, pela motivação do trabalhador para 
estar presente, mas também pela capacidade de poder trabalhar. Por 
seu lado a motivação é influenciada pela satisfação com o trabalho e 
pelas pressões económicas, sociais e pessoais (Figura 1).
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Figura 1: Modelo de comparecência do empregado ao trabalho

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS
−	 Habilitações literárias
−	 Antiguidade
−	 Idade 
−	 Agregado familiar

Valores de empregado 
Expectativas sobre o trabalho

CAPACIDADE DE COMPARECER 
−	 Doenças e acidentes
−	 Responsabilidades familiares
−	 Problemas de transporte 

SITUAÇÃO DE TRABALHO 
−	 Nível de trabalho
−	 Autonomia
−	 Situação de stress
−	 Tamanho do grupo
−	 Estilo do líder
−	 Relação com os colegas
−	 Oportunidades de avanço

PRESSÃO PARA COMPARECER
−	 Condições de mercado econômico
−	 Sistema de incentivos-recompensa
−	 Normas de grupo de trabalho
−	 Ética pessoal sobre o trabalho
−	 Comprometimento organizacional

Satisfação 
com o 

trabalho

Motivação 
para 

comparecer

Comparência 
do 

trabalhador 

Fonte: Steer e Rhodes, 1998. (Adaptado pelo autor).

Esse modelo também sugere, para além da existência de um 
efeito directo na motivação e da capacidade de comparecer, a 
influência de outros factores adicionais, que interferem, de modo 
indirecto com a presença ao trabalho; isto pelo facto de se assumir 
implicitamente, que os trabalhadores são livres para conhecer se 
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vão, ou não trabalhar, num determinado dia, contudo eles alegam 
a necessidade de reconhecer que a capacidade do trabalhador para 
estar presente é uma determinante principal da sua comparecência.

A motivação para comparecer, ou seja, a vontade para ir a 
trabalhar, é influenciada, em grande parte, pela combinação entre 
a satisfação com o trabalho e várias pressões para estar presente. A 
satisfação com o trabalho é influenciada por aspectos relacionados 
com fatores da situação laboral, tais como, a natureza do trabalho e 
o meio ambiente envolvente, os quais têm maior probabilidade de 
conduzir ao aumento da satisfação e consequentemente, facilitam, 
ou inibem, a vontade do trabalhador para comparecer (Steers e 
Rhodes, 1998).

Neste modelo, a motivação é influenciada por uma outra serie de 
factores, que são agrupadas num conjunto designado por pressões 
para comparecer ao trabalho, considerada como a segunda maior 
influencia na vontade dos empregados estarem presentes. Desse 
conjunto fazem parte:

1. As condições económicas e de mercado, quando existe uma 
deterioração geral das condições económicas, as ausências são 
menores pois os trabalhadores têm medo de represálias; 

2. O sistema de incentivos-recompensas, aumentar as taxas salariais, 
recompensar as presenças, nível de salário, horas extraordinárias; 

3. As normas dos grupos de trabalho podem ser permissivas em 
relação às ausências, existindo pressão dos pares para agir de 
acordo com a norma; 

4. A ética pessoal sobre o trabalho, obrigação moral que o empregado 
sente para com o trabalho, que acaba por ser uma crença de que a 
actividade laboral é um aspecto importante da vida;

5. O comprometimento organizacional, lealdade para com a 
organização, o que leva à aceitação dos objectivos e valores da 
mesma, e ao desenvolvimento de esforças consideráveis em prol da 
organização, existindo um forte desejo de se manter como membro 
dela (Idem, p. 30).
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Mesmo que a motivação para comparecer ao trabalho seja elevada 
existem outros constrangimentos que muitas das vezes tornam essa 
comparecência impossível. Segundo estes autores, os factores que 
limitam a capacidade do individuo estar presente são:

1. A doença ou acidente (os problemas de saúde e acidentes 
representam a causa principal das ausências);

2. As responsabilidades familiares;

3. Os problemas de transportes, distância, quantidade de tempo 
necessária para a deslocação e condições meteorológicas que, no 
seu conjunto, podem interferir com a viagem e tornar-se num 
problema que afecta a presença ao trabalho (Idem, p. 31).

No entanto, os autores consideram que estas limitações à 
capacidade de comparecência são amplamente determinadas 
pelas características pessoais. Este modelo fornece um quadro de 
trabalho que serve para os gestores diagnosticarem onde estão as 
causas fundamentais das ausências. Si o modelo for seguido passo 
a passo, os gestores podem verificar, por exemplo, que as áreas mais 
problemáticas se relacionam com os níveis de satisfação. Com base 
nessa informação podem tentar alterar a situação, intervindo nos 
factores que influenciam a satisfação, evitando desperdiçar tempo 
noutras áreas.
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CAPÍTULO 2 

FACTORES 
PSICOLÓGICOS 
DETERMINANTES 
DO ABSENTISMO
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Antes de expor este aspecto, considera-se pertinente apresentar 
a diferença entre o que para este estudo é considerado como factor 
e o que é considerado como causa, para isso recorre-se a Tondinelli 
(2009, p. 13) que define estes termos da seguintes maneira:

•	 “Factor” é um termo que se refere a circunstâncias além do cerne 
ou núcleo do objecto em questão, assumindo a posição de mero 
participante para a concretização de um final determinado. Ora, 
esta concretização final é pré-estabelecida por uma intenção 
segundo sacrifícios quotidianos e projectos específicos.

•	 “Causa”, ao contrário, é elemento essencial que pode ser entendida 
como ponto de partida de sustentação existencial de um objecto 
diante do mundo que o cerca. A causa não é simplesmente uma 
condição lateral ou aleatória, mas refere-se ao próprio motivo 
existencial do elemento.

Segundo Mendes e Ferreira (2008), muitas das investigações 
sobre absentismo consideram que existe relação entre ausência ao 
trabalho e as atitudes relacionadas com o mesmo, entre as quais se 
encontram:

•	 A satisfação no trabalho;
•	 O comprometimento organizacional; e
•	 O envolvimento com o trabalho.

2.1. A satisfação no trabalho

O trabalho é uma das mais importantes maneiras de o homem 
se posicionar como indivíduo único, é algo que completa-o e dá 
sentido a sua vida, de modo que o desenvolvimento e crescimento 
do indivíduo no trabalho dependem das condições que a instituição 
lhe oferece (Alberto, 2005).

Mendes e Ferreira (2008) consideram que o homem é o único ser 
que busca sentido para a sua vida e para aquilo que faz. A ausência 
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desse sentido gera sofrimento e, aquele que não encontra esse 
sentido deprime e perde a vontade de viver. Satisfação no trabalho 
é um fenómeno amplamente estudado e esse interesse decorre da 
influência que a mesma pode exercer sobre o trabalhador, afectando 
a sua saúde física e mental, atitudes comportamentos profissionais, 
social, tanto com repercussão para vida pessoal e familiar do 
indivíduo como para organizações.

Segundo Fraser (2005), a satisfação no trabalho tem sido 
definida de diferentes maneiras, dependendo do referencial teórico 
adoptado. As conceituações mais frequentes referem-se a satisfação 
no trabalho como sinónimo de motivação, como atitude ou como 
estado emocional positivo havendo, ainda, os que consideram 
satisfação e insatisfação como fenómenos distintos, opostos.

Além de muitos outros estudos que se poderiam efectuar, a 
abordagem sobre a satisfação no trabalho é um tema sempre actual 
e que tem influência sobre a produtividade das organizações, sobre a 
saúde dos trabalhadores e em tudo o que directa ou indirectamente 
está ligado às pessoas que no seu meio profissional ou pessoal. A 
história, os conceitos e definições, os métodos e modelos bem como 
as várias abordagens do tema por variados autores, oferecem uma 
ampla visão da sua importância (Idem).

Segundo Abdulla (2009), o conceito de satisfação no trabalho 
tem sido amplamente pesquisado desde o início do século XX, 
quando se deu uma mudança, no sentido de considerar as condições 
psicológicas do empregado associado a revolução industrial da 
pós-guerra com a finalidadede aumentar a produtividade dos 
trabalhadores.

Para Coda (2007), a satisfação no trabalho é considerada como 
um estado psicológico que resulta da percepção do indivíduo sobre 
até que ponto as actividades por ele desenvolvidas em seu próprio 
trabalho atendem, ou então, facilitam o atendimento de valores que 
para ele são considerados importantes.
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No que se refere a Davis e Newstrom (2007), a satisfação no 
trabalho é um conjunto de sentimentos favoráveis ou desfavoráveis 
com os quais os empregados vêem seu trabalho. Nesse sentido a 
satisfação/insatisfação, assim como qualquer outra atitude agrupa 
um conjunto complexo de cognições, emoções, sentimentos, 
percepções e avaliações que determinam ou influenciam as 
tendências comportamentais.

Na opinião dos autores acima, “cada indivíduo tem tendência a 
desenvolver certas forças motivadoras como produto do ambiente 
cultural no qual vive, afectando a maneira pela qual as pessoas 
percebem seu trabalho e encaram suas vidas” (Idem, p. 47). A 
satisfação é uma energia indirecta ou extrínseca, ligada a aspectos 
como salário, benefício, reconhecimento, chefia, colegas e várias 
outras condições que precisam ser atendidas, e isto é fundamental 
na visão do empregado, no ambiente de trabalho.

Pelo tratado acima, não existe uma definição irrefutável e única 
mas, pela revisão de literatura existente, existem ideias comuns que 
nos levam a concluir que na satisfação no trabalho estão implícitas 
as atitudes e comportamentos, os sentimentos e emoções que cada 
individuo emerge num determinado momento. Isto é, a satisfação 
no trabalho não é algo constante e imutável, o individuo satisfeito 
hoje não implica individuo satisfeito amanhã. Existem variados 
factores que contribuem inequivocamente para esta mutação de 
nível de satisfação.

2.1.1. Teorias de satisfação no trabalho

Da mesma forma que não existe uma única definição de satisfação 
no trabalho, também nas teorias e modelos existe uma variedade de 
ideias que se complementam, tendo todas elas a sua relevância no 
estudo da satisfação do trabalho; a seguir se apresentam algumas das 
teorias e alguns dos modelos de satisfação no trabalho.
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A. A teoria clássica

A teoria clássica é das primordiais, de acordo com Abdulla (2009), 
nela se destaca a importância dos motivos materiais na satisfação do 
trabalho, relegando a importância dos aspetos humanos. Segundo 
Taylor (1983), o homem age racionalmente e toma as decisões que 
lhe permitam maximizar a recompensa financeira. Esta teoria é 
comprovada por diversos estudos que se foram realizando ao longo 
dos anos, no entanto não pode ser considerada como importância 
única na satisfação no trabalho, já que dela se derivam outras teorias 
defendidas por autores que abordaram diferentes perspetivas.

B. A teoria das necessidades

A teoria das necessidades defendida por Abraham Harold 
Maslow (1908 – 1970), baseia-se num conjunto de necessidades que 
influenciam o comportamento do individuo na busca da satisfação 
dessas mesmas necessidades. Este autor classifica estas necessidades 
através de uma pirâmide na qual é definida a hierarquia das mesmas.

Maslow (1970) defende que as necessidades dos indivíduos são 
o motor para a sua motivação e por conseguinte quanto mais estas 
necessidades são satisfeitas maior será o seu nível de satisfação. 
Segundo o autor, o individuo baseia as suas atitudes na conquista 
das necessidades e de acordo com as prioridades das mesmas. Estas 
necessidades não se relatam somente no campo pessoal mas também 
em a sociedade e no âmbito profissional. Um dos níveis hierárquicos 
está directamente relacionado com o âmbito profissional, como se 
apresenta na Figura 2.
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Fonte: Maslow, 1970 (Adaptado pelo autor). 

Figura 2: Hierarquia das necessidades de Maslow

C. A teoria dos factores higiénicos e motivacionais

Segundo Abdulla (2009), esta teoria foi proposta por Frederick 
Irving Herzberg (1923 - 2000) no final da década de 50 do século 
passado. Baseado num estudo empírico com 200 engenheiros e 
contabilistas, em que foi solicitado para relatarem as situações 
em que se sentiam excecionalmente bem e excecionalmente mal 
com o seu trabalho, Herzerg e os seus colaboradores analisaram e 
categorizaram as respostas de forma que conseguiram isolar dois 
conjuntos de factores que determinam a satisfação e insatisfação no 
trabalho. 

A estes dois conjuntos denominam de factores motivadores 
(satisfações) e factores de higiene (insatisfação) e ainda os identifica 
em duas dimensões, factores intrínsecos e extrínsecos, como 
apresentado no Quadro 2.

Neccessidade de
autorealização 

Necessidade de estima 

Necessidades sociais

Necessidades de segurança 

Necessidade fisiológica

No contexto do trabalho significa que para satisfazer estas 
necessidades o indivíduo precisa de ter espaço e liberdade 
para dar asas à criatividade.

No contexto do trabalho significa que precisa de respeito, 
autonomia, o estatuto, competência e confiança.

No contexto do trabalho significa que precisa de um 
bom relacionamento entre colegas, chefias e demais 
intervenientes. 

No contexto do trabalho significa que precisa de um 
emprego estável, cuidados de saúde, proteção social.

No contexto do trabalho significa que precisa de salários 
adequados e boas condições de trabalho.
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Quadro 2: Factores que afectam as atitudes no trabalho da teoria motivação-
higiene de Herzberg

FACTORES HIGIÉNICOS FACTORES MOTIVACIONAIS

Factores extrínsecos
(factores que levam à insatisfação 

no trabalho)

Factores intrínsecos
(factores que levam à satisfação 

no trabalho)

−	 Políticas e gestão da organização;
−	 Supervisão;
−	 Relacionamento com superiores;
−	 Condições de trabalho;
−	 Salário;
−	 Relacionamento com colegas;
−	 Vida pessoal;
−	 Relacionamento com subordinados;
−	 Status;
−	 Segurança no trabalho.

−	 Realização;
−	 Reconhecimento;
−	 Características do trabalho;
−	 Responsabilidade;
−	 Promoção;
−	 Desenvolvimento.

Fonte: Abdulla, 2009.

Abdulla (2009) considera que, o mecanismo da teoria de Herzberg 
afirma que a presença de factores de motivação, relacionados com 
conteúdos do trabalho, produzem satisfação no trabalho, mas a sua 
ausência não conduz à insatisfação no trabalho. Por outro lado, a 
presença de factores de higiene, relacionados com o contexto e 
ambiente de trabalho, não produzem sentimentos de satisfação, mas 
a sua ausência leva à insatisfação. 

D. A teoria das expectativas

A teoria das expectativas foi das primeiras a interessar-se nos 
processos cognitivos subjacentes à motivação e satisfação no 
trabalho (Idem). Esta teoria foi desenvolvida por Vroom (1964) o 
qual destaca que a satisfação no trabalho é baseada na crença das 
pessoas sobre a probabilidade de que o esforço leva ao desempenho 
(expectativa), multiplicado pela probabilidade de que o desempenho 
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conduzirá à recompensa (instrumentação), multiplicado pelo valor 
recebido de recompensa (valência). Assim, o autor formula uma 
equação esquematizando a sua teoria que consiste em três variáveis:

Motivação = Expectativa x Instrumentação x Valência

Se uma das variáveis se aproxima do zero consequentemente 
a probabilidade de desempenho também se aproxima do zero e 
assim não haverá motivação. O contrário também é verdade, ou seja 
quando todas as variáveis apresentam valores elevados, resultam em 
motivação e satisfação elevada (Abdulla, 2009).

E. A teoria da adaptação ao trabalho

A teoria da adaptação ao trabalho, segundo Dawis e Lofquist 
(1984, p. 63), baseia-se na interacção entre o individuo e o ambiente 
de trabalho. Os indivíduos estabelecem uma correspondência com 
o ambiente de trabalho, num processo contínuo e dinâmico, com o 
objectivo de se adaptarem ao trabalho.

São de realçar dois tipos de correspondências:
1. A que se caracteriza pelo grau de correspondência entre atributos 

individuais (capacidades e competências) e as exigências da função, 
designada de resultados satisfatórios.

2. A que se caracteriza pelo grau de correspondência entre o contexto 
de trabalho e as necessidades e valores individuais.

Esta teoria considera que a satisfação no trabalho resulta de uma  
discrepância, ao nível individual, entre as necessidades e os valores 
que a pesso aprocura por via do desempenho da função, e o que 
efectivamente acontece a este nível.
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F. A teoria dos eventos situacionais

A teoria dos eventos situacionais, segundo Ferreira et al. (2011, 
p. 76), assenta na ideia de que a satisfação no trabalho resulta de dois 
factores como se apresenta na Figura 3:

Figura 3: Teoria dos eventos situacionais

Fonte: Ferreira et al., 2011 (Adaptado pelo autor).

1. Características situacionais: referem-se a dimensões do trabalho 
que podem ser analisadas pelo individuo antes mesmo de aceitar 
desempenhar a função (salário, oportunidades de desenvolvimento 
pessoal, condições de trabalho, politicas da empresa).

2. Eventos situacionais: estes acontecem após início do desempenho 
da função, ao longo do seu trabalho o individuo pode encontrar 
situações que lhe são favoráveis (por exemplo, ser autónomo na sua 
função pode ser avaliado como aspeto positivo), ou situações que 
lhe são desfavoráveis (por exemplo, ter que sair, frequentemente, 
depois do horário de trabalho previsto, pode ser avaliado como 
aspeto negativo na função).

2.2. O comprometimento organizacional

O comprometimento organizacional tem sido estudado 
profundamente nos últimos anos. O seu enfoque principal é o de 

Características 
situacionais

Eventos 
situacionais

Reacções 
emocionais

Satisfação 
no trabalho
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encontrar resultados que expliquem os níveis de comprometimento 
do indivíduo no trabalho; sendo que a grande maioria dos estudos 
procuraram formular modelos para quantificar o comprometimento 
e estudá-lo em face de variáveis que o antecedem e variáveis que lhe 
são consequentes.

Prazeres (1996) define comprometimento, como envolvimento 
efectivo de uma empresa, através de seus representantes de mais alto 
nível e de todos os funcionários nos esforços de aperfeiçoamento da 
qualidade em toda a sua extensão; e como envolvimento definitivo 
dos funcionários nos esforços de melhoria contínua da qualidade e 
nos resultados da organização para a qual trabalham.

A expressão comprometimento é utilizada comummente para 
denotar um vínculo ou ligação forte entre duas pessoas; segundo 
Bastos (1997, p.1) o conceito de comprometimento é de fácil 
apreensão:

Dizemos que duas pessoas são comprometidas quando cremos que elas 
têm probabilidade de permanecerem juntas, vinculadas, associadas. 
Da mesma forma se dá o comprometimento com o trabalho. Como é 
evidente, a relação de comprometimento incorpora elementos racionais, 
emocionais e comportamentais.

Historicamente, a noção de comprometimento organizacional, 
segundo Sá e Lemoine (1999, p. 1), surgiu na década de 80 e 
ganhou realce na década de 90, apresentado como uma vantagem 
competitiva para as organizações em tempos de grande concorrência. 
De maneira que, o comprometimento surge como elemento de 
ligação entre indivíduo e organização, no contexto dos problemas 
de pessoal, crises de motivação, insatisfação, absentismo e das 
inovações tecnológicas, já que os programas de produtividade e 
de qualidade fracassam se a organização não dispuser de recursos 
humanos dedicados efectivamente ao trabalho e à organização.

Segundo Guimarães e Souza (2000), a política e a prática dos 
processos organizacionais, em relação ao comportamento humano, 
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implicam a associação entre recursos humanos e comportamento 
organizacional. Nesse sentido, o comprometimento organizacional 
pode ser compreendido como o estudo e a aplicação do conhecimento 
sobre a forma como as pessoas agem dentro das organizações, sendo, 
portanto, uma ferramenta humana para o benefício do homem. 

Para Oliveira (2006), o comprometimento organizacional ocorre 
quando o indivíduo se identifica com a organização, deseja continuar 
membro dela e busca facilitar a consecução de seus objectivos.

Morrow (citado por Barbosa, 2001) destaca o estudo do 
comprometimento organizacional em cinco focos: valores, 
organização, carreira, trabalho e sindicato. Posteriormente, o 
referido autor substitui o foco “sindicato” por “ética no trabalho”, 
por entender que a vinculação do empregado com a organização é 
bem mais forte do que sua vinculação com o sindicato. Diante disso, 
apresenta como formas de comprometimento organizacional (Figura 
4), as seguintes: a carreira/profissão, envolvimento com o trabalho 
e comprometimento organizacional conforme representação 
abaixo, mas enfatiza que são conceitos distintos que devem ser 
operacionalizados separadamente.

Figura 4: Focos do comprometimento organizacional

Fonte: Morrow, citado por Barbosa, 2001 (Adaptado pelo autor).

Comprometimento 
organizacional

Ética

Carreira/profissão

Organização

Trabalho
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Segundo o mesmo autor o comprometimento com a carreira 
refere-se a uma escolha intencional de uma linha de trabalho e a 
expectativa de que a lealdade desta escolha transcenderá um trabalho 
em particular ou um contexto organizacional.

2.2.1. Enfoques do comprometimento organizacional

Tomando-se por base que os conceitos de comprometimento 
representam vínculos que se estabelecem sob aspectos variados, 
o comprometimento organizacional pode ser estudado sob cinco 
perspectivas:

A. Enfoque sociológico

Bastos (1997) considera que este enfoque analisa o apego do 
trabalhador à organização. O empregado traz para a organização 
uma orientação básica para seu papel de subordinado e um conjunto 
de códigos normativos que especificam maneiras moralmente 
correctas de dominação. Desse modo, o apego reflecte o interesse do 
indivíduo em permanecer no seu emprego actual ou a expectativa 
de utilidade atribuída, pelo trabalhador, a dois cursos de acção; 
permanecer versus buscar novo emprego. Nesse aspecto, o termo 
comprometimento é mais específico, sem a associação da conotação 
afectiva ao constructo.

B. Enfoque normativo

Pela perspectiva normativa, quanto mais forte o 
comprometimento, maior a predisposição do indivíduo em guiar 
suas ações de acordo com os padrões internalizados. Indivíduos 
comprometidos apresentam alguns comportamentos (não em 
função de benefícios pessoais), mas porque acreditam que é certo 
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e moral fazê-los. Bastos (1997, p. 80) destaca dois elementos nesse 
enfoque:

1. O indivíduo internaliza padrões de comportamento que destacam-
se mais ou menos de acordo com as características pessoais: a 
preocupação, o sacrifício e a persistência;

2. O compartilhamento de valores e normas gera o comprometimento 
e também é associado às crenças instrumentais (relativas às 
consequências prováveis de um determinado desempenho); 
explica as intenções comportamentais. Essas são antecedentes dos 
comportamentos, sobre os quais actua o sistema de recompensas 
da organização.

C. Enfoque comportamental

Para Bastos (1997), o comprometimento pode ser equiparado 
a um círculo vicioso, em que o comportamento leva o trabalhador 
a ter determinadas atitudes que se reflectem e se manifestam em 
comportamentos futuros, resultando na criação de um vínculo 
resistente entre o indivíduo e a organização.

Nesse aspecto, o comprometimento caracteriza-se como um 
constructo observável em comportamentos realizados, que superam 
as expectativas normalizadas pela organização. Os indicadores 
utilizados para tal avaliação podem se resumir em assiduidade, 
tempo no emprego, qualidade no desempenho das tarefas, ou seja, 
uma manutenção de condutas determinadas e consistentes entre elas 
e certas crenças.

D. Enfoque instrumental e calculativo

Segundo Oliveira (2006), o comprometimento do indivíduo 
com a organização estaria ligado em função da satisfação de suas 
necessidades e expectativas de natureza financeira, ou social, 
caracterizando uma forma de vínculo organizacional baseado na 
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troca indivíduo/organização, é uma avaliação de investimentos e 
de recompensas. Conforme este enfoque, os indivíduos se engajam 
em linhas consistentes de actividade, dada a escassez de alternativas 
de trabalho, ou por investimentos feitos ao longo da carreira 
profissional. 

E. Enfoque afectivo

Para Bastos (1997), este enfoque revela a identificação do indivíduo 
com as metas organizacionais e a introjecção de seus valores, 
assumidos como próprios. É caracterizado por um sentimento 
de lealdade, desejo de pertencer e se esforçar pela empresa, dar o 
melhor de si na contribuição do sucesso da instituição. Este enfoque 
sugere um processo de identificação e envolvimento do indivíduo 
com a organização.

Nessa linha conceitual, esse cariz do comprometimento, 
representa um sentimento que vai além de uma lealdade passiva 
do empregado com a organização; trata-se de uma relação activa, 
através da qual o indivíduo quer contribuir para que a organização 
alcance seus objectivos. Os indivíduos que não percebem como 
justas suas recompensas podem diminuir o comprometimento com 
a organização em termos de afectividade, ao passo que aqueles cuja 
percepção de recompensas é vista como justas, tendem a responder 
positivamente e apresentar maiores níveis de comprometimento, 
além de influenciar a percepção de saúde do trabalhador, 
principalmente, no que tange a saúde física e mental.

2.2.2. Comprometimento organizacional afectivo

O comprometimento organizacional afectivo pode ser associado 
ao envolvimento moral que está relacionado à internalização das 
metas, normas e valores organizacionais. Pereira et al. (1996) 
considera que os métodos utilizados pelas organizações para 
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envolver os trabalhadores geralmente são desenvolvidos dentro dos 
padrões organizacionais, fazendo com que o indivíduo absorva os 
valores da organização.

Barbosa (2001) considera que o componente afectivo do 
comprometimento tem sido considerado como um mero apego 
afectivo, mas que também pode ser visto como um reconhecimento 
da organização para com o indivíduo através de recompensas ou 
outros meios de reconhecimento do trabalho. 

Barbosa e Faria (citado por Barbosa, 2001) ressaltam que, mais do 
que satisfação psicológica no trabalho, a lealdade ou ligação afectiva, 
entre o indivíduo e seu grupo de trabalho denota um sentimento 
de cumplicidade que envolveria troca, não definida como norma 
pelo conjunto de valores morais. Portanto o componente afectivo 
não é visto como uma obrigação é um acto voluntário, refere-se ao 
apego emocional, a identificação, ao envolvimento do indivíduo 
com a organização, são muito fortes a presença desses sentimentos. 
As bases do comprometimento organizacional afectivo podem ser 
definidas como sentimentos de lealdade, desejo de permanecer e a 
intenção de se esforçar em benefício da instituição a qual pertence.

Reflectindo sobre os aspectos acima citados, percebe-se que o 
absentismo tem sido considerado como um reflexo da insatisfação 
com a trabalho e de um baixo nível de comprometimento, de 
maneira que um trabalhador que se ausenta está a expressar, 
consciente ou inconscientemente, o vínculo negativo que tem com 
a organização. Os empregados que estão satisfeitos no trabalho, ou 
que estão fortemente comprometidos com a organização, evitaram 
os comportamentos de ausência, diminuindo a taxa de absentismo. 
Nesse aspecto, deve ser um desafio para as escolas, conseguir 
selecionar e manter professores que se envolvam com os problemas 
da instituição.
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2.2.3. O envolvimento com o trabalho

A experiência diária dos sujeitos forma a base sobre a qual são 
construídas suas percepções e conhecimentos acerca do mundo em 
que vivem. O significado do trabalho para o homem surge de uma 
percepção individualizada, originada da sua experiência enquanto 
sujeito social e, ao mesmo tempo, uma percepção socialmente 
construída.

É neste mundo que surge a questão da relação do homem 
com o seu produto. Davel (1997) afirma que, trabalho é o acto de 
depositar significado humano à natureza, numa sociedade baseada 
na cooperação e na troca, o trabalho é o acto de depositar significado 
social à natureza. 

O homem ao produzir, transforma a natureza e é por ela 
transformado, seu produto o representa e o reapresenta, a própria 
sociedade é criada e tem seus valores modelados pelas formas de 
produção (Idem). É através do trabalho que o homem se realiza, 
materializa-se, aprende, educa-se, produzindo as condições 
materiais para continuar vivendo, numa sempre eterna relação com 
outros homens e a natureza, o que se representa na Figura 5.

Figura 5: Trabalho como de ligação entre a natureza, a sociedade, o meio e o 
homem

Fonte: Davel, 1997 (Adaptado pelo autor).
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Ribeiro e Leda (2004) consideram que na sociedade actual, a classe 
que vive do trabalho vivencia uma situação de enfraquecimento, 
experimentando constantemente apreensão diante das mudanças de 
rumo de sua vida profissional. As incertezas do capitalismo flexível 
geram um aumento de desconfiança, sofre o desempregado por 
não ver perspectivas e o empregado pelo medo de deixar de sê-lo 
amanhã.

Observa-se uma perda do valor positivo do trabalho, que se torna 
apenas um acesso a bens materiais, provocando a sua submissão 
às leis do dinheiro. A importância dada ao trabalho, como um 
instrumento de alcance do sucesso económico, coloca em planos 
secundários outras esferas da vida como a familiar e a social.

O trabalho precisa estar integrado à vida, ter um sentido, não 
pode se restringir a ser um meio de sobrevivência. O indivíduo 
precisa vislumbrar a possibilidade de realização dos seus planos e 
projectos, a actividade profissional precisa incorporar um significado 
essencial, que tem valor por si mesmo. Esta percepção ajudará na 
construção de uma nova sociabilidade, marcada por valores éticos 
(Ribeiro e Leda, 2004).

Se o homem reconhecer o trabalho somente como algo 
obrigatório e necessário à sobrevivência e aquisições, deixa de 
perceber esse mesmo trabalho como integrador, um meio pelo 
qual pode criar e reconhecer-se enquanto indivíduo e ser social. 
Nessa visão, o homem torna-se apenas um produtor e consumidor 
de capital, deixando de buscar sua identidade nas actividades que 
executa, esquecendo a atribuição de significados e sentidos positivos 
ao seu fazer (Idem).

Com relação a isto, Siqueira (2002), apresenta uma componente 
que representa o vínculo do indivíduo com o trabalho, o envolvimento 
com o trabalho, definido como o grau em que o trabalho consegue 
ser importante e envolvente para o trabalhador.

O envolvimento com o trabalho é um exemplo de atitude do 
trabalhador que procede das avaliações positivas ou negativas que 
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faz sobre as condições ou aspectos do ambiente laboral. Para Lodahl 
e Kejner (2005, p. 25), envolvimento representa “o grau em que o 
desempenho de uma pessoa no trabalho afecta sua autoestima”; está 
relacionado ao significado que o trabalho ou as tarefas assumem na 
vida das pessoas.

Muchinsky (2004, p. 305) destaca que envolvimento com o 
trabalho é “o grau de identificação psicológica do indivíduo com o 
seu trabalho e a importância do trabalho para a autoimagem”. 

Brown (2006, p. 235) considera que “um estado de envolvimento 
implica um estado positivo e relativamente completo de engajamento 
dos aspectos essenciais do eu no trabalho, enquanto um estado de 
alienação implica a perda da individualidade e separação do eu do 
trabalho”. 

Estas definições carregam em si evidências da existência de 
variáveis subjacentes à personalidade que predispõem o trabalhador 
a se envolver mais ou menos com o trabalho. A esse respeito, 
Siqueira e Gomide (2004, p. 57) listam algumas características 
pessoais a serem consideradas na determinação do envolvimento 
com o trabalho: 

a. Adopção de ética protestante ou a ênfase na virtude do trabalho 
como um fim em si mesmo;

b. Locus de controlo ou ênfase no controlo sobre eventos da vida;

c. Autoestima ou senso de competência e influência para controlar 
o meio; e 

d. Necessidade de crescimento ou quando no trabalho são encontradas 
satisfações para as necessidades psicológicas do indivíduo.

Neste sentido, o envolvimento com o trabalho, como forma 
de identificação do trabalhador com a tarefa que desempenha 
e à importância que o trabalho tem para a sua autoimagem, faz 
com que os indivíduos preocupem-se com o trabalho e tenham 
menor probabilidade de se ausentarem, o que diminui as taxas de 
absentismo.
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CAPÍTULO 3

METODOLOGIAS 
DE AVALIAÇÃO DO 
COMPROMETIMENTO 
ORGANIZACIONAL 
E DO CONTEXTO DE 
TRABALHO
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O enfoque principal do comprometimento organizacional é o de 
encontrar resultados que expliquem os níveis de comprometimento 
do indivíduo no trabalho. A grande maioria dos estudos procuraram 
formular modelos para quantificar o comprometimento e estudá-
lo em face de variáveis que o antecedem e variáveis que lhe são 
consequentes (Medeiros, 1997).

Mowday, Porter e Steers (1982, p. 86) a partir de alguns 
estudos realizados apresentaram as principais variáveis  de 
comprometimento organizacional e que receberam suporte 
empírico:

•	 Percepção de competência pessoal;
•	 Escopo do trabalho;
•	 Comunicação do líder;
•	 Ética protestante do trabalho;
•	 Variedade de tarefas;
•	 Trabalho desafiante;
•	 Interdependência de tarefas;
•	 Consideração do líder;
•	 Liderança participativa;
•	 Baixa ambiguidade de papéis;
•	 Poucos conflitos de papéis e
•	 Baixa sobrecarga de papéis.

Além das relações entre comprometimento e todas as variáveis 
antecedentes listados acima, Mowday, Porter e Steers (1982, p. 87) 
encontraram também as seguintes variáveis antecedentes: 

•	 Ser do sexo feminino;
•	 Ter menor nível de escolaridade;
•	 Ser casado;
•	 Ser mais antigo no cargo;
•	 Ser mais antigo na organização;
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•	 Dispor de mais habilidades ocupacionais;
•	 Receber salário mais elevado;
•	 Ocupar cargos de maior nível;
•	 Ter mais autonomia nas tarefas;
•	 Pertencer a grupos de trabalho coesos;
•	 Trabalhar em organizações menores e
•	 Trabalhar em organizações descentralizadas.

Nos referidos estudos, as consequências significativas de maior 
comprometimento organizacional encontradas por estes autores 
foram:

•	 Pouca intenção de buscar alternativas de emprego;
•	 Pouca intenção de sair da organização;
•	 Baixa rotatividade;
•	 Melhores avaliações de desempenho;
•	 Maior pontualidade;
•	 Menor absentismo;
•	 Baixa percepção de alternativas de emprego; e
•	 Maior produção (Idem, p. 87).

Da análise destes aspectos, comprova-se que uma das grandes 
preocupações das organizações, tanto no meio académico como 
no empresarial, é a de conseguir selecionar e manter, no seu 
quadro funcional, indivíduos competentes, dedicados, engajados 
e, principalmente, envolvidos com os problemas da organização. 
Segundo Valentim (1992), há hoje uma busca por pessoas que 
não trabalham só pelo salário ou por benefícios imediatos, mas 
trabalham pelo prazer, pelo significado que o trabalho tem para a 
vida delas e que são relacionados com suas vidas.

Mowday, Steers e Porter (1979), em seu clássico trabalho 
Measurement of Organizational Commitment, apesar de 
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reconhecerem a existência de várias definições e linhas para o 
constructo “comprometimento organizacional”, usaram a definição 
anteriormente elaborada por Porter e Smith (citado por Mowday, 
Steers e Porter, 1979, p. 225): 

Comprometimento é uma relação forte entre um indivíduo identificado 
e envolvido com uma organização, e pode ser caracterizado por três 
fatores: estar disposto a exercer um esforço considerável em benefício 
da organização; a crença e a aceitação dos valores e objectivos 
da organização e um forte desejo de se manter como membro da 
organização.

Na pesquisa sobre comprometimento organizacional, essa 
corrente foi chamada de afectiva. Os estudos de  Mowday, Porter 
e Steers (1982), culminaram com a validação de um instrumento 
para se medir o comprometimento, o Organizational Commitment 
Questionnaire (OCQ). O OCQ foi validado utilizando um banco 
de dados com 2.563 empregados; obteve um índice de consistência 
interna ou alfa de Cronbach de 0,90. A partir de então essa escala 
passou a ser um dos instrumentos mais utilizado para medir o 
comprometimento.

Outros estudos relacionados com a avaliação do 
comprometimento organizacional foi realizado por Allen e Meyer 
(1991, p. 9), que conceitualizaram três componentes na definição do 
comprometimento organizacional: 

1. Comprometimento como um apego affective, ou afectivo com a 
organização;

2. Comprometimento percebido como custos associados a deixar a 
organização, que os autores chamam de continuance e que é tratado 
como instrumental; e

3. Comprometimento como uma obrigação em permanecer na 
organização, que os autores denominam de obligation e depois 
reconceituam como normative, e que é chamado de normativo. 
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Estes autores caracterizam os indivíduos nas três dimensões da 
seguinte forma: 

Empregados com um forte comprometimento afetivo permanecem 
na organização porque eles querem, aqueles com comprometimento 
instrumental permanecem porque eles precisam e aqueles com 
comprometimento normativo permanecem porque eles sentem que são 
obrigados (Idem, p.10).

Nesta nova perspectiva de tratamento do comprometimento se 
insere o trabalho de Somers (1995, p. 29), que trata dos consequentes 
do comprometimento: 

1. Intenção de permanecer na organização; 

2. Turnover; e 

3. Absentismo, relacionando-os com as três dimensões: afectiva, 
normativa e instrumental.

Num início, a tendência foi a de avaliar o comprometimento no 
modelo de conceitualização em três dimensões de Allen e Meyer, 
a partir de dois questionários que desenvolveram: o Affective 
Commitment Scale (ACS), para medir o comprometimento 
afectivo; e o Continuance Commitment Scale (CCS), para medir o 
comprometimento instrumental, ou side bet (Meyer e Allen, 1984).

Posteriormente, para a verificação do comprometimento 
organizacional relativa às dimensões afectiva, instrumental e 
normativa foi utilizado o questionário de conceitualização de três 
componentes do comprometimento organizacional de Meyer e Allen 
(1984), validado em muitos países. O objectivo desse instrumento 
era medir o grau de comprometimento actual de trabalhadores em 
relação à organização sob a perspectiva de três dimensões ou vínculos 
psicológicos que são caracterizados por diferentes motivações que 
justificam sua permanência na organização.

 A escala utilizada para avaliar o comprometimento 
organizacional, é composta por dezoito assertivas. Os respondentes 
devem manifestar o grau de concordância em relação a cada uma 
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delas baseando-se numa escala intervalar Likert de cinco pontos. As 
dezoito assertivas do questionário são divididas em três grupos de 6 
itens que se referem às dimensões afectiva, instrumental e normativa.

As dimensões do comprometimento organizacional ilustradas 
no Quadro 3 são representadas pela média aritmética dos níveis 
de concordância dos itens que compõem cada dimensão. Assim, 
quanto maior a média, maior será a concordância com a dimensão. 

Outras escalas utilizadas para avaliar as dimensões do 
comprometimento organizacional foram elaborados por Siqueira 
nas versões 1995 e 2000 (citado por Siqueira et al., 2008, p. 12):

•	 Escala de Comprometimento Organizacional Afectivo (ECOA), 5 
itens (Siqueira, 1995).

•	 Escala de Comprometimento Organizacional Calculativo (ECOC), 
15 itens (Siqueira, 1995).

•	 Escala de Comprometimento Organizacional Normativo (ECON), 
7 itens (Siqueira, 2000).

Quadro 3: Escalas de comprometimento organizacional de Siqueira (1995 e 
2000)

Escalas Significado It. Frases

ECOA

Se refere 
ao afeto 
nutrido pelo 
trabalhador à 
organização.

1 Orgulhoso dela.

2 Contente com ela.

3 Entusiasmado com ela.

4 Interessado por ela.

5 Animado com ela.
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Escalas Significado It. Frases

ECOC

Se refere às 
crenças de um 
trabalhador 
acerca de 
perdas 
ou custos 
associados ao 
rompimento 
das relações 
de trabalho 
com uma 
organização.

1 Eu teria dificuldade para ganhar um salário tão 
bom quanto o que tenho hoje.

2 Eu jogaria fora todos os esforços que fiz para 
chegar aonde cheguei dentro desta empresa.

3
Eu perderia a estabilidade no emprego que 
tenho hoje nesta empresa (garantias de não ser 
demitido).

4
Eu teria dificuldade para conseguir outro cargo 
que me desse o mesmo prestígio que tenho com 
o meu cargo atual.

5

Eu demoraria a encontrar em outra empresa 
pessoas tão amigas quanto as que eu tenho hoje 
entre meus colegas de trabalho dentro desta 
empresa.

6 Eu perderia a liberdade que tenho de realizar meu 
trabalho dentro desta empresa.

7 Eu estaria desperdiçando todo o tempo que já me 
dediquei a esta empresa.

8 Eu deixaria para trás tudo o que já investi nesta 
empresa.

9 Eu estaria prejudicando minha vida profissional.

10
Eu demoraria a conseguir ser tão respeitado 
em outra empresa como sou hoje dentro desta 
empresa.

11 Eu deixaria de receber vários benefícios que esta 
empresa oferece aos seus empregados.

12 Eu teria mais coisas a perder do que a ganhar 
com este pedido de demissão.

13 Eu perderia o prestígio que tenho hoje por ser 
empregado desta empresa.

14 Eu levaria muito tempo para me acostumar a um 
novo trabalho.

15 Eu estaria jogando fora todo o esforço que fiz 
para aprender as tarefas do meu cargo atual.
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Escalas Significado It. Frases

ECON

Se refere às 
crenças dos 
trabalhadores 
sobre as suas 
obrigações 
e deveres 
morais 
para com a 
empresa.

1 Continuar trabalhando nesta empresa é uma 
forma de retribuir o que ela já fez por mim.

2 É minha obrigação continuar trabalhando para 
esta empresa.

3 Eu seria injusto com esta empresa se pedisse 
demissão agora e fosse trabalhar para outra.

4 Neste momento esta empresa precisa dos meus 
serviços.

5 Seria desonesto de minha parte ir trabalhar para 
outra empresa agora.

6 É a gratidão por esta empresa que me mantém 
ligado a ela.

7 Esta empresa já fez muito por mim no passado.

Fonte: Siqueira et al., 2008 (Adaptado pelo autor).

As três escalas de comprometimento organizacional (Quadro 
3), são uma alternativa metodológica válida e precisa de medida, 
a ser usada quando houver interesse do pesquisador ou do gestor 
para análises relacionadas com estilos diferentes de vínculos com a 
organização (Siqueira et al., 2008).

3.1. A escala de avaliação do contexto de trabalho

A Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT) 
foi elaborada por Mendes e Ferreira (2008) e se constitui em 
um instrumento útil para identificar as representações que os 
trabalhadores fazem do contexto de trabalho no que tange às 
condições, à organização e às relações socioprofissionais de trabalho 
(Siqueira e Tamayo, 2008). Esta escala expressa e sintetiza uma 
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parte do mundo objectivo do trabalho com base na perspectiva de 
abordagem tridimensional da interacção sujeito-actividade-mundo.

A EACT é composta por 30 itens e tem por objectivo captar as 
representações que os indivíduos têm de seu contexto de trabalho 
com bases em três dimensões analíticas interdependentes:

1. Condições de trabalho;

2. Organização do trabalho; e

3. Relações socioprofissionais de trabalho.

Siqueira e Tamayo (2008, p. 17) sintetizam no Quadro 4 as 
principais características da escala.

Quadro 4: Características da escala de comprometimento organizacional de 
Siqueira (1995 e 2000)

Factores Definições It. Frases

Condições 
de Trabalho

Expressa a 
qualidade 
do ambiente 
físico, posto 
de trabalho, 
equipamentos 
e materiais 
disponibilizados 
para a execução 
do trabalho.

1 O ritmo de trabalho da escola é acelerado.

2 As tarefas são cumpridas com pressão de 
prazos/temporal.

3 A cobrança por resultados é presente.

4 As normas para execução das tarefas são 
rígidas.

5 Existe fiscalização do desempenho.

6 O número de pessoas é insuficiente para se 
realizar as tarefas.

7 Os resultados esperados estão fora da 
realidade.

8 Falta tempo para realizar pausa de descanso 
no trabalho.

9 Existe divisão entre quem planeia e quem 
executa.
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Factores Definições It. Frases

Organização 
do Trabalho

Expressa a 
divisão das 
tarefas, normas, 
controlos e 
ritmos de 
trabalho.

10 As condições de trabalho são precárias.
11 O ambiente físico é desconfortável.
12 Existe barulho no ambiente de trabalho.

13 O mobiliário existente no local de trabalho é 
inadequado.

14 Os instrumentos de trabalho são insuficientes 
para realizar as tarefas.

15 O posto de trabalho é inadequado para 
realização das tarefas.

16 Os equipamentos necessários para realização 
de tarefas são precários.

17 O espaço físico para realizar o trabalho é 
inadequado.

18 As condições de trabalho oferecem riscos à 
segurança física das pessoas.

19 O material de consumo é insuficiente.

Relações 
socioprofis-
sionais

Expressa os 
modos de 
gestão do 
trabalho, da 
comunicação e 
da interacção 
profissional.

20 As tarefas não estão claramente definidas.
21 A autonomia é inexistente.
22 A distribuição das tarefas é injusta.
23 Os professores são excluídos das decisões.

24 Existem dificuldades na comunicação chefia-
subordinado.

25 Existem disputas profissionais no local de 
trabalho.

26 Existe individualismo no ambiente de 
trabalho.

27 Existem conflitos no ambiente de trabalho.

28 A comunicação entre funcionários é 
insatisfatória.

29 As informações de que preciso para executar 
minhas actividades são de difícil acesso.

30 Falta apoio das chefias para o meu 
desenvolvimento profissional.

Fonte: Siqueira e Tamayo, 2008 (Adaptado pelo autor).
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Siqueira e Tamayo (2008, p. 20) consideram que a EACT 
apresenta as seguintes vantagens para o diagnóstico organizacional:

a. Produz um diagnóstico rápido dos principais indicadores 
críticos existentes quanto às condições, organização e relações 
socioprofissionais de trabalho;

b. Identifica quais aspectos encontram-se satisfatórios, críticos e 
graves, gerando informações para a implantação de políticas de 
controlo específicas;

c. Fornece informações para o aprofundamento e o refinamento 
do diagnóstico organizacional, possibilitando formular novas 
hipóteses de investigação e indicando aspectos a serem explorados 
nas entrevistas.

Segundo os autores, a interpretação dos resultados da EACT 
parte do cálculo da média e desvio padrão das respostas apresentadas 
para cada item. Como se apresenta no Quadro 4 acima, a EACT 
é construída com base em itens negativos, devendo sua análise 
ser feita, considerando o desvio padrão em relação à média. Os 
resultados obtidos (médias e desvio padrão) são interpretados como: 
satisfatórios, críticos e graves.

Os valores obtidos como satisfatórios indicam resultados 
positivos e produtores de bem-estar no trabalho e se considera como 
aspecto a ser mantido e consolidado no ambiente organizacional. 
Os resultados medianos, ou seja, críticos indicam uma “situação-
limite” potencializadora do mal-estar no trabalho e com isso, risco 
de adoecimento. Desta forma, sinaliza estado de alerta e requer 
providências imediatas a curto e a médio prazo. Já o resultado 
negativo, ou seja, grave é produtor de mal-estar no trabalho e 
indica um forte risco de adoecimento, exigindo da organização 
providências imediatas nas causas para eliminá-las ou atenuá-las 
(Siqueira e Tamayo, 2008).
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O trabalho é um fenómeno de importância indiscutível na 
vida das pessoas e no desenvolvimento das sociedades. Através 
desta actividade tem sido facilitada a sobrevivência das pessoas e o 
progresso das sociedades, contribuindo desta forma o ser humano 
para a construção e transformação do mundo em que vive (Peiró, 
2006). 

De acordo com o mesmo autor, o trabalho é uma faceta 
importante na vida das pessoas, não só porque uma grande parte 
do tempo é dedicado a actividades laborais, mas também porque 
graças a ele a pessoa obtém uma série de compensações económicas, 
materiais, psicológicas e sociais, ainda desenvolvendo a sua própria 
identidade e o seu papel na sociedade, contribuindo para a criação 
de bens e serviços.

Um dos problemas associados ao trabalho que tem merecido a 
atenção dos investigadores desde longa data é o absentismo laboral. 
Como referem Peiró et al. (2008, p. 19): 

O absentismo é um fenómeno característico e inevitável do mundo 
do trabalho. No entanto, quando os comportamentos de ausência dos 
trabalhadores excedem certos limites considerados normais, coloca-se 
um problema para a organização, na medida em que se compromete o 
alcance adequado dos seus objectivos.

De facto, esta problemática tem implicações ao nível do indivíduo, 
das organizações e também da sociedade em geral, provocando 
ainda um efeito negativo na economia nacional em consequência da 
perda de produção potencial devido à redução da força de trabalho 
disponível e ao aumento dos custos com tratamentos médicos e 
segurança social.

Cunha et al. (2010) consideram que a consequência mais evidente 
do absentismo é a nula produtividade do trabalhador ausente. O 
relacionamento entre colegas poderá também ser afectado, dado 
que os trabalhadores que estão ao serviço sofrem a sobrecarga de 
trabalho que competiria realizar pelo colega ausente. Poderá ainda o 
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relacionamento com a chefia ser afectado, pois os objectivos, ao nível 
de eficiência e eficácia, mais dificilmente serão atingidos.

Relacionado com isto, Spector (2002) refere que a ausência ao 
trabalho é um fenómeno que pode reduzir a eficiência organizacional, 
devido ao aumento dos custos, pois muitas vezes torna-se necessário 
contratar substitutos por cada trabalhador ausente. Como este 
continua a ser pago, o resultado é o aumento dos custos. A este 
propósito, o autor salienta que nas organizações em que se verificam 
elevadas taxas de absentismo, existe uma preocupação com o 
problema.

Como se verifica, as implicações do absentismo ao nível das 
organizações são consideráveis. A perda de produtividade, a par da 
diminuição da qualidade de serviço prestado pela organização tem 
efeitos negativos na sua posição concorrencial. Além de incrementar 
os custos laborais e organizacionais, conduz à perda de eficácia, 
colocando em risco a qualidade do serviço prestado. Ao nível da 
sociedade em geral, o absentismo acarrea igualmente elevados 
custos. Como referimos anteriormente, tem um efeito negativo na 
economia nacional em consequência da perda de produção potencial 
devido à redução da força de trabalho disponível e ao aumento dos 
custos com tratamentos médicos e segurança social.

4.1. Síntese de pesquisas internacionais realizadas sobre 
absentismo

Estudos realizados pela Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) referem que, a cada 15 segundos um trabalhador morre por 
causa de acidente ou de doenças relacionadas com o trabalho. A 
cada 15 segundos, 160 trabalhadores tem um acidente laboral. Por 
dia morrem 6.300 pessoas por causa de acidentes ou enfermidades 
relacionadas com o trabalho; mais de 2,3 milhões de mortes por 
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ano. Anualmente, ocorrem mais de 337 milhões de acidentes de 
trabalho, muitos destes acidentes, resultam em absentismo laboral 
(OIT, 2008).

As condições de segurança e saúde no trabalho diferem 
enormemente entre os países, sectores económicos e grupos sociais. 
Os países em desenvolvimento pagam um preço especialmente alto 
em mortes e lesões, devido a um grande número de pessoas estarem 
envolvidas em actividades perigosas, como a agricultura, a pesca e 
a mineração. Em todo o mundo, os pobres e os menos protegidos, 
com frequência mulheres, crianças e migrantes, são os mais afetados.

A União Europeia (EU), ao observar na década de 1990, os altos 
índices de absentismo, em função das ausências dos trabalhadores 
por motivo de doença, acidente ou lesão, que perfazia um custo total 
estimado entre 1,5% e 4% do Produto Interno Bruto, iniciou, por 
meio da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida 
e de Trabalho, estudos sobre a prevenção do absentismo no trabalho 
(Graça, 2009).

O referido projecto tinha dentre seus objectivos, documentar 
e avaliar as iniciativas dos Estados-membros da UE, no que tange 
a organização, saúde, reabilitação, visando à melhoria da saúde 
dos trabalhadores e sua presença no trabalho, apresentou um 
relatório intitulado Doença e absentismo no trabalho: iniciativas de 
prevenção, com os principais resultados e conclusões de um estudo 
sobre a doença como causa principal das faltas ao trabalho.

No Chile, Mesa e Kaempffer (2004), levantaram por mais de 30 
anos, em hospitais, universidades, áreas de mineração e, indústria 
automobilística, dados referentes ao absentismo. As mais altas taxas 
apresentadas foram na área hospitalar, onde foram observados os 
seguintes resultados: taxa de incapacidade para o trabalho de 14,3 
dias por funcionário, por ano; índice de frequência ao trabalho de 
1,3; e, duração média das licenças, 10,6 dias. Já as menores taxas 
foram encontradas na área universitária, cuja taxa de incapacidade 
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para o trabalho apresentada foi de 6,2 dias por funcionário por ano; 
índice de frequência ao trabalho de 0,7 dias; e, duração média das 
licenças de 8,2 dias.

Em Montevidéu, um estudo descritivo numa instituição pública 
do Uruguai, baseado num levantamento de dados dos atestados 
médicos emitidos entre 1º de julho de 1994 a 30 de junho de 
1995. Para isso, foram utilizadas como variáveis: idade, género, 
contrato, turno, dias de ausência, dia de início, mês, período 
estacional (estação do ano) e patologia. O serviço contava com 1.474 
funcionários, dentre os quais 594 eram do sector administrativo. Ao 
todo, foram analisados 1.644 atestados: 1.604 de causa médica e 40 
de causa não médica. O género feminino obteve o maior número 
de atestados médicos (1.091). A faixa etária de maior absentismo 
foi a de 35 a 44 anos, tanto para o género feminino como para o 
masculino. O sector administrativo apresentou maior absentismo 
(43%). Os 1.604 atestados de causa médica geraram 10.085 dias de 
ausência, e a maioria dos atestados foi de um dia. As enfermidades 
mais representativas do estudo foram, em primeiro lugar, as causas 
respiratórias; depois, os distúrbios osteomusculares e do tecido 
conjuntivo, a presença de factores de risco, o contacto com os 
serviços de saúde e as enfermidades digestivas (Danatro, 2003).

Dados do Ministério da Previdência Social (MPS) no Brasil, 
indicam que em 2009, ocorreu cerca de 1 morte a cada 3,5 horas, 
motivada pelo risco decorrente dos factores ambientais do trabalho 
e ainda cerca de 83 acidentes e doenças do trabalho reconhecidos 
a cada 1 hora na jornada diária. Uma média de 43 trabalhadores/
dia não mais retornaram ao trabalho devido a invalidez ou morte. 
Se forem considerados exclusivamente o pagamento, pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), dos benefícios devido a acidentes 
e doenças do trabalho somado ao pagamento das aposentadorias 
especiais decorrentes das condições ambientais do trabalho, 
encontra-se um valor da ordem de $ 4,7 bilhões/ano. Se adicionado 
às despesas como o custo operacional do INSS mais as despesas na 
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área da saúde e afins, o custo atinge valor da ordem de $ 18,9 bilhões 
(MPS, 2009).

Além do que, os níveis do absentismo podem variar 
significativamente de acordo com a organização, com a gestão e 
com o tipo de actividade exercida, pois com o avanço da tecnologia, 
o nível de exigência sobre os trabalhadores, faz com que os 
trabalhadores fiquem mais temerosos de perderem seus empregos 
e passaram, mesmo que doentes, passaram a ficar mais tempo no 
trabalho.

Com o objectivo de comprovar se determinadas variáveis 
preditoras (independentes) têm alguma influência no absentismo 
laboral, Boada et al. (2005) desenvolveram um estudo empírico 
numa linha de investigação em que se incluem um conjunto 
de variáveis, de entre estas o absentismo laboral. Estes autores 
consideram que são muitos os aspectos que devem ser tidos em 
conta quando se pretende analisar o absentismo laboral. A amostra 
do estudo constou de 365 trabalhadores de empresas situadas 
nas províncias de Tarragona, Barcelona, Lleida e Valladolid. De 
acordo com os resultados, as variáveis preditoras como o mobbing, 
a tensão laboral, os riscos laborais e a cultura, incidem de forma 
significativa na variável absentismo laboral. Neste estudo é possível, 
ainda, relacionar variáveis individuais e organizacionais, sendo 
que o absentismo laboral não se centra apenas num marco pessoal, 
mas é influenciado por um conjunto de diferentes factores inter-
relacionados. 
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O processo de aprendizagem, chamado de escolarização 
desenvolveu-se no século XVI sob a tutela da Igreja. Esta instituição, 
abriu-se às camadas populares para instrumentalizar o povo 
para a leitura das sagradas escrituras, cabendo ao próprio clero a 
responsabilidade do ensino docente. A necessidade de convocar 
colaboradores leigos possibilitou a realização de uma profissão de 
fé e um juramento de fidelidade aos princípios da Igreja, o que deu 
origem ao termo professor: pessoa que professa a fé e fidelidade 
dos princípios da instituição e se doa sacerdotalmente aos alunos 
(Carlotto e Câmara, 2007).

Esteve (2009), ressalta que, a actividade docente foi modificando-
se, ao longo da história, para atender as necessidades da sociedade 
em cada fase. Assim, professores de todas as partes do mundo 
tiveram que se adaptar às características evolutivas dos processos de 
trabalho, ainda que, na maioria das vezes, tal quadro não tenha sido 
acompanhado pelas melhorias das condições objetivas no exercício 
profissional. A profissão docente, portanto, tem atravessado um 
dos seus piores momentos. Pois o mestre, que anteriormente era 
visto, como uma figura profissional essencial para a sociedade, hoje 
passou a ser visto enquanto o profissional que luta pela valorização e 
reconhecimento social do seu trabalho.

A profissão docente é exercida com uma crença generalizada 
nas potencialidades da escola e na sua expansão ao conjunto da 
sociedade. Entretanto, mesmo ocupando lugar central no mundo 
moderno, os professores e as escolas foram perdendo muito 
do prestígio que já gozaram. Segundo Ludke e Boing (2007), 
as grandes e complexas transformações no sistema capitalista 
provocam mudanças relacionadas tanto às vidas individuais, como 
colectivas. São transformações não planejadas, que geram um efeito 
desestabilizador nas certezas que caracterizaram as sociedades em 
outras épocas e que estão afectando a forma como as pessoas se 
organizam, trabalham, relacionam-se e como aprendem, reflectindo 
visivelmente na escola como instituição encarregada de formar os 
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novos cidadãos e levando a história da profissão docente a carregar 
o peso do baixo reconhecimento pelo trabalho exercido.

Souza (2007) considera que mais do que qualquer outra 
categoria profissional, a imagem social da profissão docente tem sido 
discutida amplamente na sociedade; de um lado, há desvalorização, 
considerando vista a perda de prestígio ligado à posse de um 
saber a que a maioria da população não tinha acesso. De outro, 
há uma elevada expectativa sobre a acção docente, amplamente 
partilhada pelo senso comum. O absentismo pode ser um problema 
em qualquer categoria profissional. Nas escolas também é um 
problema, onde as faltas dos professores resultam em transtornos 
aos directores de escolas, aos demais colegas, aos alunos, enfim, à 
comunidade escolar, pois a rotina estabelecida é quebrada, o que 
exige providências rápidas.

Nas escolas, ao se analisar o absentismo há que se considerar as 
perdas relativas aos conteúdos da aprendizagem escolar, pois a falta 
de um professor repercute na continuidade do conhecimento por ele 
transmitido. Abre-se uma lacuna que, às vezes, não há como suprir 
com outro professor. Pode sim, ser ministrada uma outra aula, pode-
se fazer uma reunião com os alunos, mas a continuidade do conteúdo 
pedagógico fica interrompida, pelo menos, temporariamente.

Com o objectivo de dar visibilidade às relações entre o processo 
de trabalho docente, as práticas pedagógicas em acção nas escolas e 
as condições de saúde dos professores, vários estudos se dedicaram a 
essa temática. As pesquisas buscam associar os aspectos referentes às 
condições de trabalho e o mal-estar docente, evidenciando as tensões 
ali existentes e que podem ser indutoras ao absentismo docente. De 
modo geral, os estudos buscam também entender o adoecimento 
do professor associando-o às licenças médicas, conforme as demais 
pesquisas nos vários setores da economia (Souza, 2007).

As diversas pesquisas como as realizadas por Gonçalves (2009), 
Dantas (2012), e Oliveira (2007), mostram que, além do peso em 
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exercerem uma profissão cujo reconhecimento social vem declinando 
ao longo dos anos, os professores sofrem com aspectos relacionados 
ao ambiente e à organização de seus trabalhos. As condições físicas 
dos ambientes de trabalho são percebidas pelos professores como 
factores geradores de desconfortos; mostrando-se ainda insatisfeitos 
com a remuneração recebida diante da responsabilidade exigida.

Esteve (2009), considera que a pressão do contexto social e as 
dificuldades objectivamente existentes no exercício da docência não 
afectam por igual a todos os professores; segundo o autor, existe um 
grupo, capaz de romper esse o mal-estar difuso e propor respostas 
para fazer frente aos problemas; outro grupo vê sua saúde afectada 
por sintomas de stress, neurose ou depressão, e um grupo maior 
recorre, como reacção de defesa, a um mecanismo de inibição que 
lhes permite romper apressão a que estão submetidos por meio 
de um corte na implicação pessoal com o trabalho, rotinizando as 
tarefas. Quando esse mecanismo de rotinização começa a deixar de 
funcionar surge o absentismo, recorrendo aos pedidos de licenças de 
trabalho ou simplesmente à ausência da escola por períodos curtos, 
que exigem não mais do que uma justificativa. É a forma de buscar 
um alívio que permite escapar momentaneamente das tensões 
acumuladas no trabalho.

Outras formas de tentativa de evasão dos problemas são os 
pedidos de transferência e, como última opção, o abandono do 
magistério com total desencanto com a profissão, caracterizado 
como burnout; de modo que, a capacidade de relação pessoal e não o 
conhecimento acumulado, ainda que este deva ser suposto, é que vai 
contribuir para que o professor enfrente a relação educativa (Esteve, 
2009).

O burnout, não é fenómeno meramente individual. Tem uma 
marcada dimensão social, é um poderoso símbolo cultural que 
se estriba numa tensão fundamental da sociedade definida pela 
dualidade individuo-sociedade. Segundo Schaufeli e Enzamnn 
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(2008), as diferentes expressões do fenómeno do burnout em diversos 
contextos profissionais (por exemplo na escola ou no hospital, a nível 
dos órgãos directivos ou de outros grupos de profissionais), decorrem 
em grande medida das ideologias institucionais prevalecentes e dos 
pressupostos adoptados na sua conceptualização.

Observa-se na Figura 6, que o stress profissional resultante do 
desajuste pessoa-trabalho pode conduzir o profissional ao burnout. 
As formas de coping utilizadas intervêm igualmente no processo, e 
embora nos modelos transacionais adoptados para a compreensão 
do burnout o coping seja conceptualizado como uma variável que 
interage e codetermina a experiência de stress e que medeia a sua 
relação como burnout, está no entanto por verificar empiricamente 
o seu papel mediador ou moderador na relação stress-burnout (setas 
vermelhas). Este processo tem tendência para se auto-perpetuar 
quer pelo efeito do coping disfuncional no stress que tende a torna-
lo crónico, quer pelos efeitos do burnout em termos de desgaste de 
recursos de coping e em termos de stress profissional acrescido. 

Figura 6: Modelo integrativo do burnout

Fonte: Schaufeli e Enzamnn, 2008.

CO
NT

EX
TO

S 
SO

CI
AI

S 
E 

CU
LT

UR
AI

S

BURNOUT
−	 Exaustão emocional
−	 Despersonalização 
−	 Perda de realização 

pessoal no trabalho

COPING

STRESS

Condições 
de trabalho 
adversas

Objetivos, 
motivações, 

expectativas e 
pessoais



68

António Catumba Muandumba

Note-se que os fenómenos de stress, coping e burnout profissional 
se situam em contextos sociais e culturais com os quais estabelecem 
relações transacionais e dinâmicas, de tal forma que as ideologias 
prevalecentes em determinadas épocas e contextos podem moldar 
o burnout em função dos pressupostos adoptados quanto à sua 
natureza e designadamente quanto à legitimidade da sua expressão 
(Schaufeli e Enzamnn, 2008).

Por mais prescrito que seja um trabalho, o trabalhador altera sua 
condução e cria sua dinâmica de acção para a realização da actividade. 
Assim, o trabalhador não é visto como um ser passivo diante do 
trabalho, mas tem sempre um espaço de criação, construindo dessa 
maneira uso de si. Nesse processo encontram-se valores individuais 
e colectivos, exigindo sempre escolhas de acordo com critérios 
orientados por valores individuais e por valores universais, políticos 
e éticos, contemplando o bem comum e a colectividade maior. Desse 
modo, na criação, há sempre um debate de valores que se estabelecem 
nas relações com as situações de trabalho prescritas e a forma como 
o professor consegue articular o seu trabalho diante do seu meio irá 
determinar seu estado de saúde e de bem-estar (Idem).

Buscando compreender determinados aspectos da crise geral que 
se manifesta no trabalho docente, as investigações realizadas com este 
intuito revelam que as condições de trabalho, por si só, não explicam 
as manifestações do mal-estar que levam ao absentismo, pois as 
descrições sobre as consequências desfavoráveis das mudanças na 
sociedade sobre o trabalho docente aparecem em muitos países, 
a partir de variadas condições de trabalho. Não obstante, todas as 
pesquisas se referem às condições de trabalho. Portanto, é preciso 
investigar nas organizações escolares, como o professor constrói seu 
trabalho em contínuas negociações consigo mesmo e com os outros, 
sejam colegas, estudantes ou gestores, presentes no ordenamento de 
suas actividades (Schaufeli e Enzamnn, 2008).
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Ferreira e Mendes (2006), consideram que actualmente, é comum 
a ocorrência de aumento da carga de trabalho e diminuição do 
tempo para o descanso; quando tal situação permanece por tempo 
considerável, há o risco de se menosprezar a importância do bem-
estar geral, o que pode levar o organismo a diminuir a capacidade de 
reagir a estímulos externos e chegar à situação de stress, depressão 
e outras manifestações de adoecimento. Esse processo envolve 
desgastes, ansiedades e desequilíbrios, e perante essa situação, as 
pessoas começam a se sentir ameaçadas, de modo que para manter a 
integridade física, psíquica e social dos trabalhadores no contexto de 
trabalho, é necessária a busca de vias que minimizem o sofrimento 
acarretado pelas mudanças sociais e maximizem a qualidade de vida 
no ambiente laboral.

A actividade profissional, além de um modo de ganhar a vida, 
constitui-se numa forma de inserção social, na qual aspectos físicos, 
psíquicos e sociais estão fortemente implicados e, quando se atribuem 
utilidade e reconhecimento sociais às actividades, essas funcionam 
como operadoras da saúde geral, até tal ponto que as condições e 
organização do trabalho e as suas pressões influenciam a integridade 
biopsicossocial do trabalhador (Dejours, Dessors e Desriaux, 2006).

No relacionado com os trabalhadores docentes, segundo Esteve 
(2009), professores de todas as partes do mundo devem-se adaptar 
às características evolutivas dos processos de trabalho, ainda que, na 
maioria das vezes, tal quadro não tenha sido acompanhado pelas 
melhorias das condições objectivas no exercício profissional. O 
professor, que anteriormente era visto, como uma figura profissional 
essencial para a sociedade, hoje passou a ser visto enquanto o 
profissional que luta pela valorização e reconhecimento social do 
seu trabalho.

Os professores, como ocupam um lugar especial no processo 
social e produtivo, atendendo directamente a demanda, através das 
actividades de assistência interpessoal e de dedicação no aprendizado 
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dos outros, muitos apresentam sinais de adoecimento físico ou 
psicológico, com diagnósticos conhecidos e causas desconhecidas; 
ficando invariavelmente em condições de maior predisposição aos 
chamados transtornos psicossociais no trabalho que, associados 
aos agravos na condição física, acentuam os desgastes profissionais 
(Esteve, 2009).

Ferreira e Mendes (2006) consideram que os estudos 
relacionados com esta problemática possuem relevância, devido 
à notória precariedade em que se encontram algumas categorias 
de trabalhadores, que sofrem com problemas como instabilidade 
profissional e sobrecarga de serviço. No caso dos professores, entre 
os principais transtornos psicossociais do trabalho, destacam-se as 
neuroses do trabalho, a fadiga psicológica, o stress e a síndrome de 
burnout.

No contexto angolano, como em muitos outros países, também, 
as mudanças na organização do trabalho docente juntamente com 
as novas exigências e competências requeridas trazem sobrecarga de 
trabalho para os professores, tanto no que diz respeito ao volume 
de trabalho, a precariedade das condições de ensino, a diversidade e 
complexidade existente em sala com as quais o professor é obrigado 
a lidar quanto à expectativa social de excelência do seu trabalho.

Para uma análise dos aspectos relacionados com o contexto 
de trabalho, Ferreira e Mendes (2006), utilizam conceitos da 
Ergonomia da Actividade, por considerar que investiga a relação 
entre os indivíduos e o contexto de trabalho, assim como analisa 
as contradições presentes nessa inter-relação e, em consequência, 
as estratégias operatórias individuais e colectivas de mediação que 
respondem à diversidade de exigências existentes nas situações 
de trabalho e reduzem a dimensão negativa do custo humano 
vivenciado pelos trabalhadores. Para estes autores, o contexto de 
trabalho:
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(...) expressa o lócus material, organizacional e social onde se operam 
a actividade de trabalho e as estratégias individual e colectiva de 
mediação utilizadas pelos trabalhadores na interacção com a realidade 
de trabalho. Esse contexto articula múltiplas e diversificadas variáveis, 
compondo uma totalidade integrada e articulada (Idem, p. 43).

Logo acrescentam que, o contexto do trabalho é composto pela: 
1. Organização do trabalho: que compreende as representações sobre 

a divisão do trabalho, normas, tempo e controle exigidos para o 
desempenho das tarefas;

2. Condições de trabalho: que inclui representações sobre o apoio 
institucional recebido para a realização do trabalho em termos de 
ambiente físico, equipamentos, material e gestão voltada para o 
desempenho e desenvolvimento profissional; e 

3. Relações sociais de trabalho: que abrangem as representações sobre a 
comunicação e a sociabilidade no trabalho, interacção profissional 
com colegas e chefias (Ferreira e Mendes, 2006, p. 43).

Acrescentando sobre as ideias acima consideram que:

Organização do Trabalho (OT): é constituída por elementos 
formais ou informalmente prescritos, que denotam as diretrizes 
práticas do trabalho, presentes no lócus de produção e que 
impactam directamente no funcionamento operacional da 
organização; também integra os seguintes elementos: divisão do 
trabalho (hierárquica, técnica esocial), produtividade esperada 
(metas, qualidade e quantidade), regras formais (missão, normas, 
dispositivos jurídicos e procedimentos), tempo de trabalho (duração 
da jornada, pausas e turnos), ritmos (prazos e tipos de pressão), 
controlos (supervisão, fiscalização e disciplina) e características das 
tarefas (natureza e conteúdo) (Ferreira e Mendes, 2006, pp. 43-44). 

Condições de Trabalho (CT): compõem-se de elementos 
estruturais presentes no lócus de trabalho e têm, na infraestrutura 
organizacional, no apoio institucional e nas práticas administrativas, 
a representatividade. Os indicadores desse factor são: o ambiente 
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físico (sinalização, espaço, ar, luz, temperatura e som); instrumentos 
(ferramentas, máquinas e documentação); equipamentos (materiais 
arquitetónicos, aparelhagem e mobiliário); matéria-prima (objectos 
materiais ou simbólicos informacionais); suporte organizacional 
(informações, suprimentos e tecnologia) e práticas de remuneração, 
desenvolvimento de pessoal e benefícios, dentre outras (Idem).

Relações Sociais de Trabalho (RST): constituem-se de elementos 
de interacção que indicam as relações socioprofissionais de trabalho 
presentes no lócus de produção e que caracterizam o factor social. 
Os princípios que as integram são: interacções hierárquicas (chefias 
imediatas e superiores); interacções colectivas intra e intergrupos 
(membros da equipa e de outros grupos de trabalho) e interacções 
externas (usuários, consumidores e representantes institucionais) 
(Idem).
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CAPÍTULO 7

A ESCOLA COMO 
ORGANIZAÇÃO
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Ao analisar a escola, Alves (2001, p. 146) afirma que “o 
processo de produção material dessa instituição é o elemento 
revelador de sua natureza e das funções sociais que vem assumindo 
historicamente”. De modo que, a função da escola segundo o autor, 
era simplesmente suplementar e preparatória à educação que se 
fazia predominantemente no lar e na vida da comunidade. Por isso, 
a necessidade, da escola tomar, em grande parte, a si, as funções da 
família e do meio social, corresponde a uma verdadeira premência 
dos nossos tempos dos tempos actuais.

No sentido amplo, a escola é um grupo social onde o professor 
realiza um trabalho de superação das adversidades, reduzindo-as a 
unidade. Através da escola o aluno tem acesso a uma cultura formal 
o que faz da escola um grupo intermediário entre grupos primários, 
como a família e os grupos secundários. Na escola desenvolve-se 
um processo socializante que objectiva e integra o educando na 
comunidade (Alves, 2001).

Durante séculos, a escola não existia ou o seu papel era pouco 
significativo, sendo a família a cumprir a tarefa da transmissão 
cultural e da preparação das crianças para uma profissão ou ofício. 
Ou seja, a educação fazia-se de um modo não organizado e algo 
difuso: educava-se e recebia-se educação ao mesmo tempo que se 
vivia. Entretanto surgem as primeiras escolas, destinadas a satisfazer 
necessidades sociais muito específicas: formar os clérigos, os juristas 
e os funcionários da administração pública. A maioria da população, 
empregue no trabalho dos campos, permanecia analfabeta e afastada 
da escola (Idem).

Já desde um ponto de vista mais amplo, Bourdieu (2009) 
considera que a organização escolar deve ser um dos factores 
mais eficazes de conservação social, para fornecer a aparência de 
legitimidade às desigualdades sociais, e sancionar a herança cultural 
e o dom social tratado como dom natural. Por isso, com o intuito 
de formar o cidadão capaz de intervir na vida pública a escola deve 
provocar o desenvolvimento de conhecimentos, ideias, atitudes 
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e pautas que permitam sua incorporação na vida política e social, 
esferas que requerem participação activa e responsável de todos os 
cidadãos considerados por direito como iguais.

A organização escolar, de entre o conjunto de organizações que 
estruturam a sociedade, constitui uma organização, socialmente 
construída, que influencia e incide sobre todas as outras. E por isso 
a escola enquanto organização constitui, uma das áreas de reflexão 
do pensamento educacional que se tornou mais visível nos últimos 
tempos (Costa, 2004).

Bilhim (2006, p. 21) estabelece que o vocábulo organização tem 
origem no grego “organon”, que significa instrumento, utensílio. Na 
literatura, o conceito de organização pode referir-se a unidades e 
entidades sociais, conjuntos práticos, conjuntos práticos ou referir-
se a certas condutas e processos sociais.

Etzioni (2004, p. 3) conceitualiza a organização como “unidades 
sociais intencionalmente construídas e reconstruídas, a fim de 
atingir objectivos específicos”. Segundo o autor, o conceito de 
organização surge do contraste entre organização formal, criada 
propositadamente para cumprir uma determinada finalidade e 
organização social, que surge sempre que os indivíduos vivem 
conjuntamente. Deste modo, é destacada a intencionalidade, por 
oposição à espontaneidade e naturalidade em que se desenvolve a 
interacção social no contexto das organizações.

Mélèse (2005, p. 9) admite que o conceito de organização incide 
sobre “um conjunto de sujeitos que usam um conjunto de meios 
para realizar funções organizadas em prol de objectivos comuns”. 

Schein (2002, p. 54) defende a organização como: “coordenação 
racional de actividades de um certo número de pessoas, tendo em 
vista a execução de um propósito ou intenção expressa e comum, 
mediante uma divisão do trabalho e funções, de uma hierarquia de 
autoridade e de responsabilidade”.
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Ferreira et al. (2006, p. 30) assumem que a organização se pode 
definir enquanto “um conjunto de dois ou mais indivíduos inseridos 
numa estrutura aberta ao meio externo, actuando em conjunto e de 
modo coordenado para atingir objectivos”.

Hall (2007, p. 23) considera que as organizações são sistemas 
complexos constituídas por uma multiplicidade de elementos e 
concebem-se como:

Uma colectividade com uma fronteira relativamente identificável, uma 
ordem normativa, escalas de autoridade, sistemas de comunicações e 
sistemas de coordenação de afiliação, essa colectividade existe numa 
base relativamente contínua num ambiente e compromete-se em 
actividades que estão relacionadas, usualmente, com um conjunto de 
objectivos.

Sedano e Pérez (2007, p.73) considerando as principais definições 
de organização consideram os seguintes aspectos como relevantes:

a. Composição da organização (indivíduos e grupos relacionados 
entre si);

b. Orientação da organização para objectivos e fins; 

c. Diferenciação de funções no seio da organização, 

d. Coordenação racional e intencional dos recursos; e 

e. Continuidade através do tempo.

Lima (2008) considera que a definição de organização escolar 
encaixa-se com facilidade em qualquer definição genérica de 
organização. Com efeito, o carácter organizacional da escola 
é considerado e não se pode dizer que afirmar que a escola é 
uma organização mereça objecção, já que a escola constitui um 
empreendimento humano, uma organização histórica, política e 
culturalmente marcada.

A escola, ao ser constituída por uma gama de especificidades 
político-culturais organizacionais, segundo Bush (2007, p. 7), é 
socialmente construída por:
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Uma multiplicidade de actores, com formação, percursos e perspectivas 
educativas diferentes; que o trabalho da organização, ao visar a educação 
dos adolescentes e jovens, torna singulares os processos e produtos, que 
os dirigentes e os professores têm o mesmo tipo de formação profissional 
e o mesmo estatuto, o que torna mais complexo o exercício do poder, 
que os objectivos da organização são percebidos, valorizados e avaliados 
diferentemente pelos actores que interagem no espaço escolar.

Neste aspecto, Torres (2007) considera que a assunção da escola 
como organização tende a diferenciar-se da empresa em aspectos 
importantes sob o ponto de vista sociológico e organizacional: 
o controlo político, administrativo e burocrático da escola, a 
centralização do sistema educativo, a débil autonomia organizacional 
associada à ausência de uma direcção localizada, a especificidade 
dos objectivos organizacionais centralmente instituídos e 
organizacionalmente estabelecidos, constituem as características 
essenciais da estrutura organizacional escolar.

Com base nas diferentes vertentes que pode ter uma organização, 
Costa (2004, p. 26) lista seis modos de perspetivar a organização 
escolar, a que chama imagens organizacionais da escola: 

1. A escola como empresa: dependente dos modelos clássicos 
de organização e administração industrial, sustenta os seus 
pressupostos teóricos numa visão economicista e mecanicista da 
pessoa humana capaz de fomentar uma reprodução da educação, 
tomando o aluno como matéria-prima de uma imagem empresarial 
da escola; 

2. A escola como burocracia: assenta e desenvolve-se segundo os 
modelos burocráticos; 

3. A escola como arena política: concebe a escola no âmbito conceptual 
e analítico dos modelos políticos rejeitando a racionalidade e a 
previsibilidade; 

4. A escola como democracia: assenta nas abordagens democráticas 
dos modelos e teorias colegiais tomando como referência o 
movimento da escola das relações humanas; 
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5. A escola como anarquia: em rutura com os modelos políticos, 
contrapõe a incerteza, a imprevisibilidade e a ambiguidade no 
funcionamento da organização; e 

6. A escola como cultura: concebe a escola na perspetiva cultural 
das organizações tendo em consideração uma linha vincadamente 
empresarial.

Em Angola, as características organizacionais da escola são 
determinadas pela Lei de Base do Sistema de Educação vigente. 
Desde um ponto de vista prático a finalidades e funções da escola 
aproximam-se, o que se manifesta em documentos tais como, a 
Constituição da Republica e a Lei de Base do Sistema Educativo 
(LBSE) que exprimem a missão da escola em relação a sociedade 
(Angola, 2001).

De acordo com a LBSE as finalidades e funções da escola no 
contexto angolano são:

•	 Finalidade Cultural: ao transmitir todo o património de 
conhecimentos, técnicas e crenças. 

•	 Finalidade Socializadora: ao integrar os indivíduos na 
comunidade, através da transmissão e construção de normas 
e valores (aquisição dos valores, atitudes, hábitos e padrões de 
comportamento socialmente recomendado); 

•	 Finalidade Produtiva: ao proporcionar ao sistema económico e 
demais sistemas sociais o pessoal qualificado de que necessitam 
(aquisição do saber, do saber-fazer e das atitudes necessárias ao 
ingresso no mercado de trabalho); 

•	 Finalidade Personalizadora: ao promover o desenvolvimento 
integral da pessoa (estimular o desenvolvimento das potencialidades 
dos indivíduos e promover a sua auto-realização). 

•	 Finalidade Igualizadora: ao procurar corrigir as desigualdades 
sociais (contribuir para uma real igualdade de oportunidades 
sociais entre os indivíduos);

•	 Finalidade Selectiva: ao certificar positiva e negativamente as 
aprendizagens de certos alunos (Angola, 2001, p. 27).
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Deste modo, compete a escola preparar intelectualmente as 
novas gerações para que acedam, com um mínimo de ferramentas 
de conhecimentos e analise, ao mundo da cultura moderna, 
potenciar e interiorizar uma serie de atitudes e valores que permitam 
a criança comportar-se socialmente com maturidade, autocontrolo e 
autonomia afectiva.

Considerando as funções como as formas através das quais as 
instituições auxiliam o funcionamento do resto do sistema social, a 
LBSE considera as funções das escolas como:

•	 Função politica: prende-se com duas preocupações básicas: a 
necessidade de recrutar as elites, os chefes políticos que dirigirão a 
sociedade no futuro e a necessidade de assegurar a conformidade 
dos futuros cidadãos com o sistema político vigente;

•	 Função económica: prende-se com a necessidade de fornecer ao 
sistema económico, para todos os níveis das forças de trabalho, 
o contingente de indivíduos com a quantidade e qualidade de 
educação adequada às circunstâncias técnicas do momento;

•	 Função de selecção social: diz respeito ao papel central que o 
sistema educativo, seleccionando os mais aptos de entre toda a 
população, cumpre na alocação social dos indivíduos, isto é, na sua 
distribuição ao longo da pirâmide de estratificação social;

•	 Função de transmissão cultural: deriva de uma necessidade 
eminentemente conservadora, transmitir os esquemas 
fundamentais da sociedade mediante a escola;

•	 Função de fornecimento de inovadores: deriva de uma necessidade 
oposta à que está na origem da função de transmissão cultural. 
Esta função tem a sua origem na necessidade de mudanças que a 
sociedade deve introduzir em si mesma para sobreviver, sejam elas 
de natureza técnicas, politica ou artística. A educação cumpre este 
papel ao fomentar a capacidade crítica face as realidades sociais 
existentes, ao formar uma vontade ao serviço das ideias e ao 
estimular a criatividade individual (Angola, 2001, p. 29).

A autonomia da escola, é acima de tudo, o resultado de um 
processo construído pelos diferentes parceiros no âmbito de cada 
uma das instituições escolares e não algo que acorra de uma imposição 
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normativa de aplicação universal; cabe um papel determinante 
ao estado no processo de construção da autonomia, enquanto 
elemento responsável pela garantia da igualdade de oportunidade; a 
autonomia é a capacidade da escola, reconhecida pela administração 
educativa, de tomar decisões nos domínios estratégicos, pedagógicos, 
administrativo, financeiro e organizacional, no quadro do seu 
projecto educativo e em função das competências e dos meios que 
lhe estão consignados (Idem).

7.1. Modelos organizacionais da escola

Os modelos organizativos possibilitam a compreensão de muitos 
aspectos das organizações escolares por isso considera-se importante 
analisar alguns aspectos dos modelos: burocrático racional, político, 
de ambiguidade e cultural. 

A. O modelo burocrático racional

O modelo burocrático, permite a compreensão de alguns aspectos 
no que respeita à estruturação e funcionamento das organizações 
em geral, e das educativas em particular, procurando promover a 
adequação dos meios aos fins. Segundo Clegg (2007), este modelo 
evidencia a estrutura hierárquica da autoridade legal inerente ao 
posto hierárquico, a orientação da organização para o alcance de 
objectivos e finalidades, a divisão e a especialização do trabalho, 
a existência de regras e regulamentos, as relações impessoais para 
certificar a neutralidade e a progressão pelo mérito. 

Pode-se dizer que a burocracia reflecte uma organização formal 
que pretende a eficiência máxima por meio de uma gestão racional. 
Esta caracterização da burocracia sugere um modelo racional 
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revestido por uma superioridade técnica com elevados padrões de 
eficiência.

Bush (2007, p. 92) define a burocracia como: “forma de organização 
que destaca a seleção de funcionários, a precisão, a velocidade, a 
clareza, a regularidade, a fiabilidade e a eficiência obtidas mediante 
a divisão de tarefas, a hierarquia de poderes, regras e regulamentos 
precisos”. Com efeito, todos estes factores estão, ainda que em graus 
distintos, presentes nas organizações em geral, o que significa que 
podem-se também encontrar na organização escolar.

Muito do que a escola é, deriva da sua vertente da centralização 
estratégica. Tudo é aprioristicamente decidido e previsto através 
de leis e regulamentos detalhados de modo a retirar toda a 
imprevisibilidade possível restringindo todo o carácter de incerteza 
e ambiguidade que os executantes podiam assumir.

Aplicando às escolas o modelo burocrático, Silva (2011) considera 
que pode levar a considerar os actores organizacionais como 
indivíduos sujeitos às determinações do sistema legal estabelecido 
(concebido como instrumento de dominação), destituídos de 
qualquer capacidade de reacção ou decisão e, portanto, incapazes de 
qualquer intervenção na definição das políticas institucionais. Estes 
actores não têm visibilidade, surgindo como “peões” homogéneos, 
interessados em sobreviver aos constrangimentos inerente à 
estandardização do comportamento.

Nesta linha de entendimento, o modelo burocrático sugere 
uma organização educativa coesa e harmónica, enquanto fiel 
cumpridora de leis, preceitos e regulamentos emanados pela 
hierarquia. Os actores educativos procederiam em prol de objectivos 
unificados implicando uma homogeneidade de comportamentos, 
desempenhos e atitudes. Aos actores educativos estaria reservado 
uma função passiva, de meros “executantes de papéis” na base de 
um “determinismo normativo” (Crozier e Friedberg, 2007, p. 78). 
Desde este ponto de vista, a actividade informal na organização não 
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é considerada, é reduzida a um aglomerado de peças duma máquina 
que pode ser construída com recurso a um manual de instruções e 
posta a laborar sempre da mesma forma.

B. O modelo político

A política constitui uma importante fatia da vida das 
organizações, começando a ser utilizada na leitura das organizações 
dado que a actividade política se transformou num elemento fulcral 
da vida das organizações. As metas, os objectivos, a estrutura, a 
tecnologia, o desenho organizacional, o estilo de liderança bem 
como outros aspetos do funcionamento das organizações, desfrutam 
de uma dimensão política. Este modelo, desenvolvido por Morgan 
(2009), proporciona um instrumento prático e sistemático para a 
compreensão da relação entre a política e a organização e, ao mesmo 
tempo, salienta a importância do poder na determinação dos 
resultados políticos.

Todas as estruturas organizacionais pressupõem uma hierarquia, 
detentoras de um conjunto de competências e funções, dum quadro 
de objectivos e metas e de um exercício de poder que permita 
alcançar esse conjunto de objectivos.

Segundo o autor, a imagem política das organizações reflecte 
uma dimensão pluralista, na qual grupos diferenciados negoceiam 
procurando conquistar fatias de poder avocando visões diferentes da 
realidade. Este modelo antagoniza com os modelos que consideram 
as organizações como sistemas unitários em que o individual se 
submetia ao coletivo ou às forças exteriores. A existência de interesses 
opostos torna a gestão da organização uma tarefa mais complexa visto 
que se torna imperioso encontrar pontos de equilíbrio, coordenar 
interesses individuais e grupais para que os conflitos desempenhem 
um papel funcional ao constituírem-se como focos de inovação ao 
serviço dos objectivos da organização (Idem).
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A perspetiva política define as organizações enquanto contextos 
circunstanciais nos quais sujeitos e grupos de interesses e finalidades 
específicas interagem em prol de objectivos próprios, pondo em 
prática estratégias diferentes e por vezes antagónicas. Assim, os 
objectivos explícitos da organização são sempre concebidos como 
sendo o resultado específico do jogo de poder em curso, abrangendo 
diversos sujeitos e grupos dinâmicos no seio da organização (Afonso, 
2008).

Também as escolas têm vindo a ser estudadas como espaços 
organizacionais onde a aplicação da concepção política da 
organização se aplica dada a sua composição, estruturação e 
comportamento organizacional.

A abordagem política concebe as escolas e os sistemas escolares como 
organizações políticas onde grupos distintos com interesses próprios 
entram em interacção com o objectivo de satisfazer esses interesses 
particulares, num contexto caracterizado pela diversidade dos 
objectivos, pela existência de conflitos abertos ou latentes e pela luta por 
mais legitimidade e poder (Idem, p.43).

A abordagem política da escola é possível porque a escola 
foi concebida enquanto sistema político, detentora de diversos 
clientes com interesses e estratégias divergentes que interagem 
reciprocamente e influenciam os decisores a fim de colherem 
decisões e ações favoráveis (Afonso, 2008).

Os modelos políticos de organização, segundo Costa (2004, p. 75) 
perfilam-se segundo um conjunto de indicativos que caracterizam a 
organização escolar:

1. A escola é um sistema político em miniatura cujo funcionamento 
é similar ao das situações políticas existentes nos contextos 
macrossociais; 

2. Os estabelecimentos de ensino são constituídos por uma 
multiplicidade e heterogeneidade de indivíduos e de grupos que 
dispõem de objectivos próprios, poderes e influências variadas e 
posicionamentos hierárquicos distintos; 
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3. A vida escolar projecta-se com base na conflitualidade de interesses 
e na consequente luta pelo poder; os interesses (de origem 
individual ou grupal) situam-se quer no interior da própria escola, 
quer no seu exterior e influem em toda a actividade organizacional; 

4. As decisões escolares, tendo na base a capacidade de poder e de 
influência dos diversos indivíduos e grupos, desenrolam-se e 
obtêm-se, basicamente, a partir de processos de negociação e 
interesses, conflito, poder e negociação são palavras-chave no 
discurso utilizado por esta abordagem organizacional.

Nas organizações escolares, em menor grau nos estabelecimentos 
de educação privados, o modelo político deixa antever as tensões e 
oposições no seio da organização, a fraca articulação da estrutura 
organizacional, as relações de poder e os conflitos de interesse que 
se estabelecem como elementos propícios à dinâmica e mudança 
organizacional (Estêvão, 2007).

C. O modelo da ambiguidade

Este modelo destaca a incerteza e a imprevisibilidade nas 
estruturas organizacionais consequência da instabilidade e da 
complexidade, característica da acção organizacional (Bush, 2007).

O modelo da ambiguidade se caracteriza por uma ausência clara 
de objectivos, por uma tecnologia controversa, pela segmentação da 
organização, pela participação fluida, pela incerteza sobre o poder 
que é atribuído às várias partes da organização, pela interferência do 
ambiente nas organizações, pela ênfase no carácter não arquitetado 
das decisões e pelo reconhecimento da descentralização, dada a 
complexidade e a imprevisibilidade das organizações (Idem).

Os pressupostos inerentes a este modelo foram difundidos através 
da teoria da anarquia organizada que assenta em três pressupostos 
fundamentais: 

1. Variedade, inconsistência e indefinição dos objectivos; 
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2. Existência de uma tecnologia imprecisa e pouco clara, que age na 
base da tentativa e do erro; e 

3. A participação fluída com participantes, dedicação e esforço 
diferenciados quanto às áreas de decisão (Cohen e March, 2006).

A definição dos objectivos de uma organização pauta-se por 
grande falta de clareza. Segundo Cohen e March (2006), nas 
organizações educativas, os objectivos são vagos e pouco claros o 
que, por sua vez, justifica determinados comportamentos que põem 
em causa a intencionalidade na acção organizacional. 

A ambiguidade de metas é um traço peculiar das organizações 
educativas. Em confronto com outro tipo de organizações, as 
organizações educativas apresentam metas vagas, indefinidas, 
ambíguas e abertas a múltiplas interpretações. Por isso, as estruturas 
de decisão desenvolvidas para atingir tais metas debatem-se entre a 
incerteza e o conflito. Enquanto a imagem da burocracia passa a ideia 
de uma organização coesa e coerente, com metas bem delineadas 
e precisas, a imagem da anarquia organizada revela a sua vertente 
fragmentada e heterogénea em torno de metas ambíguas (Idem).

D. O modelo cultural

A cultura é um conceito multidimensional e pode ser visto como 
“um facto social, mas também organizacional quer como um sistema 
de valores, normas, crenças e costumes” (Torres, 2007, p. 28).

Na perspetiva cultural, a organização é uma estrutura constituída 
por símbolos e ritos, por uma linguagem própria, por uma matriz 
interpretativa comum, por um percurso que a individualiza e 
particulariza. O estudo da organização como um fenómeno social 
e culturalmente criado reside no pressuposto de que a organização 
é, sobretudo, uma forma de expressão humana, resultado dos 
padrões de relacionamento e significados simbólicos intrínsecos aos 
processos de interação humana (Idem).
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Os pressupostos deste modelo, que encara a organização como 
uma construção simbólica, são na perspetiva de Bilhim (2006, p. 46): 

a. As organizações são artefactos culturais, criados, recriados e 
alterados, segundo processos simbólicos; a realidade organizacional 
é construída, interiorizada, mantida e mudada através de processos 
de criação cultural; 

b. As culturas organizacionais são criadas a partir de valores, 
ideologias, rituais e cerimónias, que traduzem e dão sentido à 
participação na atividade coletiva da organização; 

c. Enquanto construção partilhada, a cultura é desenvolvida e 
articulada pelos modos de pensamento e de ação, que ilustram a 
experiência coletiva dos indivíduos; 

d. A cultura socializa os indivíduos quanto ao modo de pensar e de 
agir, mas ao mesmo tempo, transmite esquemas alternativos de 
interpretação da realidade; 

e. As culturas organizacionais e o pensamento colectivo que 
exprimem, transmitem esquemas de interpretação não monolíticos, 
que consistem em múltiplas racionalidades que muitas vezes se 
sobrepõem e contrariam, 

f. As culturas organizacionais apoiam e questionam as estruturas 
predominantes de pensamento, de poder e controlo; 

g. As receitas para a acção transmitidas pelos gestores na sua acção de 
controlo sobre a criação simbólica, debatem-se com a oposição das 
contradições internas da cultura dominante.

Com base em diversos estudos situados nesta área de investigação, 
Costa (2004) sintetiza a imagem da escola como cultura, defendendo 
que todas as organizações e, também, as escolas são diferentes umas 
das outras; cada escola constrói a sua própria cultura que se expressa 
em diversas manifestações simbólicas tais como valores, crenças, 
linguagem, heróis, rituais, cerimónias; a qualidade e o sucesso de 
cada organização escolar estão dependentes do seu tipo de cultura: 
as escolas de excelência são aquelas onde prevalece uma cultura forte 
entre os todos os indivíduos.
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Os defensores deste modelo, tomando a realidade organizacional 
como construção social, inserem-se sobretudo numa metodologia 
qualitativa e apontam o seu objecto de estudo para o interior da 
cultura escolar, especificamente para as dimensões simbólicas, 
mágicas e subjectivas do seu funcionamento e, finalmente, as tarefas 
essenciais dum gestor não se devem situar ao nível da estrutura das 
formas ou dos processos racionais de decisão, mas a sua preocupação 
constante deverá ser orientada para os aspetos simbólicos, uma 
vez que a cultura pode ser não só utilizada como também alterada 
(Idem).

7.2. Liderança nas organizações escolares

A liderança constitui um dos temas mais comuns no estudo 
das organizações em geral, ainda que esta prevalência não tenha 
atingido o mesmo protagonismo no caso das organizações escolares. 
Segundo Bolívar (2006), algumas das dificuldades que se apresentam 
nas escolas estão relacionadas com a nomeação dos directores que 
nem sempre tem a aprovação dessa escolha pela comunidade, o que 
impede geralmente a realização de um trabalho conjunto voltado 
para a melhoria contínua da educação ofertada aos alunos da escola. 
Tais observações levam ao entendimento de que para melhorar 
a qualidade do ensino pela melhoria da gestão escolar, torna-se 
necessário que esse profissional desenvolva competências que lhe 
permitam assumir de forma efectiva o acervo de responsabilidades 
inerentes às suas funções.

Sob esse ponto de vista, o director deve ser o profissional a 
quem compete a liderança e organização do trabalho da escola, no 
desenvolvimento de um ambiente educacional capaz de promover 
aprendizagens e formação dos alunos. Esta gestão pressupõe a 
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mobilização e organização das pessoas para actuar colectivamente 
na promoção de objectivos educacionais (Bolívar, 2006).

Meyer (2006) considera que alguns se tornam líderes porque 
possuem qualidades inatas de liderança. Outros, que não as possuem, 
vêm a ser excelentes líderes mediante treinamento específico. 
Contudo, mesmo os líderes natos precisam de aperfeiçoamento, pois 
ninguém nasce totalmente preparado para tal incumbência. O líder 
não é necessariamente alguém que possui um grande ministério ou 
que ocupa uma posição por meio da qual pode influenciar milhares 
de vidas. O líder é tão-somente alguém que está no comando das 
coisas em seu âmbito de influência.

O perfil do líder moderno vem mudando cada vez mais e hoje 
podemos perceber que o sucesso não só depende do líder e sim do 
grupo. O líder sabe exatamente o seu papel na organização e qual 
a sua contribuição para o resultado esperado. Sabe também que 
contribuir para o desenvolvimento de cada individuo da sua equipa 
é contribuir para o sucesso da sua organização e consequentemente, 
para o sucesso de si mesmo (Idem).

Segundo Hunter (2004, p. 20), “liderança é a habilidade de 
influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando 
atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum”.

A questão da liderança é perspectivada por diferentes 
abordagens: mecanicista (líder nato, líder treinado, líder ajustável), 
cultural, ambígua, de mercado (líder empresarial, líder estratégico) e 
crítica. Articuladas, embora cada uma à sua maneira, com os ideais 
de democracia e bem comum são os tipos de liderança solidária, 
com ênfase na inclusão, e liderança crítica, preocupada com a 
emancipação (Estêvão, 2007).

Segundo Bryman (2005), a imagem de liderança deve ser vista 
como uma actividade difusa e dispersa nas organizações estando 
nas práticas efectivas de liderança, não as vendo como reservadas 
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exclusivamente aos líderes formais. Este poder difuso segundo o 
autor, decorre da existência de muitos centros de poder na sociedade 
democrática actual, podendo mesmo falar-se de uma poliarquia, 
na medida em que a sociedade é regulada por procedimentos que 
admitem a participação, o dissenso e, portanto, a proliferação dos 
lugares em que se tomam as decisões colectivas.

Esta ideia de liderança ressalta uma ênfase nas lideranças 
intermédias, nas equipas de trabalho e nas lideranças informais, que 
resulta na noção de que se pode ser gestor sem se ser líder formal e de 
que a liderança não se situa necessariamente nos órgãos de topo da 
organização; nesse sentido, esta concepção de liderança é muito útil 
na análise da organização escolar, com a tendência para existência de 
uma estrutura de topo, em que o trabalho mais importante é feito na 
sala de aula, em que as qualificações são mais ou menos uniformes e 
em desconexão com o desempenho de cargos (Bryman, 2005).

Relacionado com isto, Bacharach (2008) considera que o mais 
importante em qualquer análise organizacional são as dinâmicas de 
poder no que se refere aos recursos. As formas de liderança exigem 
maior ou menor apoio mútuo entre o líder e os que são dirigidos. A 
direcção está sujeita tanto a penas como a prazeres. Tanto pode ser 
uma tarefa solitária, como pode ser exercido o papel de vilão.

A forma como nas escolas é exercida a liderança não se deve 
negligenciar. Ao respeito, Ball (2007, p. 97) criou quatro estilos de 
liderança diferentes: 

1. O interpessoal: os líderes de estilo interpessoal privilegiam o 
contacto cara a cara no desempenho do seu papel. É valorizada a 
informalidade e a palavra-chave é a lealdade. Exige do líder um 
relacionamento interpessoal fácil.

2. O administrativo: os líderes administrativos recorrem mais aos 
procedimentos formais. A informação flui pelas estruturas. Tudo 
está previsto num tipo de configuração burocrático que, é uma 
forma de domínio. Há divisão do trabalho, daí a vantagem na 
preparação administrativa do líder.
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3. O antagonista: os antagonistas tendem a possibilitar a discussão e 
o confronto para manter o controlo.

4. O autoritário: os líderes autoritários evitam e sufocam a discussão 
para favorecer o controlo. A discussão, a existir, será unidireccional. 
Na selecção e recrutamento de pessoal é valorizado o conformismo 
e a docilidade.

De modo que a ocorrência de cada um destes estilos de liderança 
e o tipo de participação que lhe está associado pode dar origem a 
respostas dos professores de satisfação, fatalismo ou frustração. A 
articulação destes estilos de liderança com as predisposições para a 
autonomia e formação é uma forte possibilidade, podendo revestir 
um modelo de análise para a observação das dinâmicas e lógicas de 
acção concretas.

A constituição da escola como organização demanda uma 
efectiva e clara liderança do director escolar em estreita co-liderança 
com seus colaboradores. Segundo Lück (2009), o director escolar é 
o líder educacional que mobiliza e orienta a todos os participantes 
da comunidade escolar na facilitação do desenvolvimento de uma 
visão de conjunto sobre a educação, o papel da escola e de todos 
os participantes; na articulação de esforços; no compartilhamento 
de responsabilidades conjuntas; na formação de uma cultura de 
aprendizagem; na integridade, na ética e na justiça expressas por 
equipas de trabalho continuamente acompanhadas, orientadas e 
estimuladas.
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CAPÍTULO 8

MARCO 
METODOLÓGICO
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8.1. Desenho de Investigação

O estudo a realizar é não experimental, já que a pesquisa 
experimental utiliza-se de um experimento (modelo da realidade 
pesquisada) para testar e validar hipóteses, que não foi o que 
pretendido nesta pesquisa, consoante aos objectivos e hipóteses de 
estudo. Deste modo, o método ou design desta investigação refere 
a estrutura geral ou plano de investigação seguido no estudo; onde 
não se realizaram manipulações intencionais das variáveis, porque 
foram tomadas tal como se manifestaram no contexto de estudo.

8.1.1. Enfoque

A presente pesquisa foi classificada de acordo com Teixeira, 
Zamberlan e Rasia (2009), quanto à natureza e quanto à abordagem.

Quanto à natureza é considerada uma pesquisa aplicada, 
pois visa a gerar conhecimento para aplicação prática na 
resolução de problemas surgidos pelo absentismo em relação  ao 
comprometimento organizacional afectivo e ao contexto de trabalho, 
o que pode gerar acções e programas para melhorar as organizações 
escolares pesquisadas.

Quanto à abordagem é de cunho quantitativo e qualitativo 
(mista). É quantitativo uma vez que traduz em números as 
opiniões e informações levantadas dos Directores e professores das 
organizações escolares, que posteriormente foram analisados. É 
qualitativo, pois se interpreta o vínculo indissociável entre o mundo 
objectivo e a subjectividade dos sujeitos da pesquisa que não pode 
ser traduzido em números, sendo então, analisados os resultados 
qualitativamente a luz do referencial teórico construído em relação 
ao problema.
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Segundo Hernández Sampieri, Fernández e Baptista (2010, p. 
546), algumas das definições mais significativas do enfoque misto 
(quantitativo-qualitativo) de investigação são as seguintes:

•	 Os métodos mistos representam um conjunto de processos 
sistemáticos, empíricos e críticos de investigação que implicam a 
recolha e análise dos dados quantitativos e qualitativos, assim como 
a sua integração e discussão conjunta, para realizar inferências 
originadas pela informação e conseguir um maior entendimento 
do fenómeno em estudo.

•	 Os métodos mistos de investigação são a integração sistemática 
dos métodos quantitativos e qualitativos num estudo com o fim 
de conseguir uma imagem mais completa do fenómeno e de modo 
que as aproximações, quantitativa e qualitativa conservem suas 
estruturas e procedimentos originais.

8.1.2. População e amostra

Uma vez tendo decidido realizar a pesquisa selecionando uma 
amostra da população foi elaborado o plano de amostragem que 
consistiu em definir as unidades de análise; o modo como a amostra 
seria retirada (o tipo de amostragem) e o próprio tamanho da 
amostra. Para se definir mais precisamente a nossa população-alvo, 
se estabeleceram os limites de sua extensão, o que foi feito com a 
definição dos critérios de inclusão e os critérios de exclusão dos 
elementos que iriam compor a população.

Na impossibilidade de conseguir abranger as 24 organizações 
escolares do ensino secundário do município, optou-se como 
critério inicial, seleccionar um conjunto de organizações escolares 
segundo suas localizações geográficas, com o intuito de abranger o 
centro, a região norte, a região sul, do município; o que se realizou 
sorteando as escolas, o que permitiu formar uma unidade amostral 
constituída por um total de nove (9) organizações escolares, que 
são as apresentadas na Tabela 1. Foi importante considerar que 
em qualquer das organizações selecionadas a amostra só seria 
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considerada probabilística se as unidades de análise (professores) 
foram escolhidos aleatoriamente.

Tabela 1: Organizações do ensino secundário que participaram no estudo

Nº Nome da escola
Nº de professores

Total
Masc. Fem.

1 Escola Nº 2 “Junjo Da Silva” 44 28 72

2 Escola Nº 8 “Hoji Ya Henda” 36 29 65

3 Escola Nº 14 “Comandante Bula” 29 18 47

4 Escola Nº 63 “4ª Divisão” 41 23 64

5 Escola Nº 67 “Manguxi” 73 30 103

6 Escola Nº 69 “Cdmte Simione Mucune” 35 22 57

7 Escola Nº 268 “Bom Deus” 34 17 51

8 Escola Nº 297 “Imag” 43 21 64 

9 “Colégio Mualaca” 21 12 33

TOTAL 399 217 616

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria

Conhecendo o valor N da população, foi utilizada a fórmula para 
determinação do tamanho da amostra (n) com base na estimativa da 
proporção populacional.

                           

        (I)

Onde:
N = 616
Z = 2,57 (Considerando um nível de confiança de 99%)
e = 0,05 (5%) (Margem de erro ou erro máximo de estimativa)
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p = 0,5 (Proporção populacional de indivíduos que pertence a 
categoria a estudar)
q = 0,5 (Proporção populacional de indivíduos que não pertence à 
categoria a estudar)
(q = 1 – p)
n = Tamanho da amostra
Resultando que o valor a partir destes dados é: n = 319

Este dado foi utilizado para a distribuição e aplicação dos 
questionários de forma aleatória nas organizações escolares 
seleccionadas, obtendo-se no final 302 questionários válidos, para 
uma taxa global de 49,02% da população de professores.

8.1.3. Critérios de inclusão

Na selecção das unidades de análise (professores e directivos das 
organizações escolares) foi realizada considerando que:

•	 Deviam pertencer (por contrato ou por nomeação) às 
organizações escolares escolhidas para o estudo;

•	 Ter sido empregado activo da instituição escolar nos últimos 
12 meses (Abril de 2015 a Março de 2016);

•	 Deram seu consentimento expresso para participar no 
estudo.

8.1.4. Critério exclusão

Não pertencer às organizações escolares escolhidas para o estudo;

•	 Não ter sido empregado activo da instituição escolar nos 
últimos 12 meses (Abril de 2015 a Março de 2016);

•	 Não dar o seu consentimento expresso para participar no 
estudo.
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8.2. Instrumentos de recolha de dados

A opção por uma variedade de instrumentos de recolha de 
dados teve como pressuposto a complexidade da realidade social 
em análise e a preocupação em registar informações de uma 
variedade de actores. Procurou-se sempre que na estrutura de 
cada um dos instrumentos utilizado estiver implícito elementos 
dos princípios éticos assumindo que as organizações escolares e 
seus funcionários têm como principal função o papel formativo 
e não estão necessariamente para serem investigados. De modo 
que foi importante nesta etapa de investigação procurar obter o 
envolvimento dos actores fundamentais para a investigação, o que 
foi uma tarefa altamente complicada.

Numa primeira fase da recolha de dados foi realizado o 
procedimento de análise documental para ter uma imagem de como 
o objecto de estudo (Absentismo) era considerado, e através de 
algumas incursões informais ter uma valorização de seu índice ao 
nível local.

A recolha de dados implicou também elaborar um plano de 
procedimentos orientado por uma matriz metodológica, que 
permitiu reunir dados com um propósito específico, o que incluiu:

a. As fontes de obtenção de dados: que são pessoas, documentos 
físicos, arquivos armazenados e bases de dados; 

b. Local onde se encontram as fontes;

c. Os métodos de recolha de dados;

d. A forma em que foram arrumados de modo que responderam 
à solução do problema (Hernández Sampieri, Fernández e 
Baptista, 2010, p. 198).
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Nesta investigação, que segue uma metodologia mista, foram 
usados procedimentos metodológicos associados a duas formas de 
inquérito cujos instrumentos são o questionário e a entrevista.  

Para a recolha de dados dos professores das organizações 
escolares foi aplicado um questionário estruturado em três partes 
que contem:

•	 Variáveis sociodemográficas para caracterizar a amostra; 

•	 A Escala de Comprometimento Organizacional Afectivo 
(ECOA), na versão de Siqueira (2005); 

•	 A Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT), na 
versão de Siqueira e Tamayo (2008).

A técnica de entrevista foi outro instrumento de recolha de 
dados utilizado uma vez que para Lakatos e Marconi (2005), se trata 
de uma metodologia com o propósito de obter respostas válidas 
e pertinentes, sendo considerada pelos autores uma técnica de 
excelência para obtenção de dados concretos. 

Para isso, foi utilizado um questionário com perguntas abertas e 
fechadas, encaminhado a directores das organizações escolares e ao 
Director do Departamento de Recurso Humanos das organizações 
escolares do município. Em primeiro lugar procedeu-se ao contacto 
com as respectivas personalidades, os quais em cada uns dos casos 
mostraram disponibilidade e interesse em participar no estudo. As 
entrevistas sempre foram realizadas num ambiente adequado e não 
suscetível de interferências. Tendo o guião por referência, explicitou-
se aos entrevistados os objectivos da investigação e as suas condições 
para a realização do estudo. Para registo dos dados, e tendo em conta 
a qualidade dos mesmos, recorreu-se, após acordar previamente 
com a entrevistada, à gravação áudio da entrevista.



100

António Catumba Muandumba

8.3. Procedimentos utilizados para a análise dos dados

A análise documental foi fundamental para a compreensão das 
concepções assumidas sobre as concepções do absentismo e seu 
controlo nas organizações escolares. Com esse intuito se analisaram 
documentos produzidos nas organizações escolares (Projecto 
Político Pedagógico) mas também por outras entidades como é o 
caso do Departamento de Recursos Humanos do sector da Educação 
no município onde existiam normativos legais derivados da Lei 
Geral do Trabalho (Angola, 2015), sendo este último documento o 
que caracteriza os diferentes tipos de ausências e os procedimentos a 
seguir pelas organizações empregadoras para cada manifestação do 
absentismo.

Todos os documentos referidos foram objecto de tratamento 
através de uma análise de conteúdo (Bardin, 2009), que procurou 
agrupar significações, tornando-se crucial para a descrição e 
compreensão da realidade. A análise de conteúdo constitui uma 
metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o 
conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise, 
conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, 
ajudou a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão 
de seus significados num nível que foi além de uma leitura comum.

Para tratamento dos dados quantitativos desta pesquisa foi 
utilizado o pacote estatístico Statistic Package for Social Science 
(SPSS), versão 20.0 para Windows, através do qual se elaboraram as 
diferentes bases de dados e se processaram os dados quantitativos.

Antes da aplicação oficial destes instrumentos foram realizados 
pré-testes com colaboradores o que permitiu para cada um dos 
instrumentos, verificar o tempo médio de resposta e a clareza das 
perguntas dos questionários. O resultado deste procedimento 
resultou em algumas alterações na terminologia usada e na 
substituição de algumas das perguntas. 
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8.3.1. Matriz metodológica do questionário aplicado aos 
professores

Como já apresentado foi utilizado um inquérito por questionário 
para conhecer com relação aos professores características 
sociodemográficas, o índice de absentismo e os factores que 
influenciavam o absentismo: o comprometimento organizacional 
afectivo e as dimensões do contexto de trabalho. O questionário e a 
sua matriz metodológica se apresentam nos anexos. Na concepção 
do questionário colocou-se o problema da validade e fiabilidade 
de modo o poder questionar se o mesmo media e descrevia o que 
se pretendia e sua capacidade de fornecer resultados semelhantes 
sob condiciones constantes e em qualquer momento. De modo 
que o objecto do questionário ficou definido com a estrutura 
metodológica pronta para sua concretização. O instrumento só foi 
adaptado às condições da pesquisa, após um apurado trabalho de 
observação, análise documental e leituras prévias que possibilitaram 
a determinação dos objectivos e hipóteses de trabalho.

Na matriz metodológica do questionário também se apresentam 
as variáveis utilizadas (quantitativas e qualitativas), sendo necessário 
na análise da algumas das variáveis transformar as noções em 
conceitos, especificar as suas dimensões, escolher os indicadores 
observáveis e elaborar os índices. Para o caso do contexto de 
trabalho, as dimensões consideradas foram: a organização do 
trabalho; as condições de trabalho; e as relações socioprofissionais. 
Os indicadores decorrentes destas dimensões constituíram algumas 
das variáveis do questionário, com índices para sua ponderação 
sentido de condensar a informação obtida relativamente a cada 
dimensão através da média e desvio padrão dos indicadores.

O cumprimento deste procedimento facilitou a execução 
estatística dos dados através de frequências absolutas e relativas 
das médias e desvio padrão; fazer cruzamentos entre variáveis e 
apresentar resultados em quadros, tabelas e gráficos. No sentido de 
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testar a existência de relações significativas entre variáveis, realizou-
se seu cruzamento, pela utilização da correlação de Pearson, 
recorrendo à dicotomização de algumas delas.

8.4. Considerações éticas

Neste estudo foi considerada a vertente positivista de pesquisa 
nas ciências sociais que segundo Minayo (2009, p. 22) exige do 
pesquisador duas posturas consideradas fundamentais: 

1. Objectividade: a análise social é objectiva quando é realizada sobre 
uma realidade concreta ou pela criação de modelos abstratos por 
instrumentos padronizados; 

2. Neutralidade: é imprescindível para o alcance da objectividade, 
pois pressupõe um pesquisador imparcial distante da realidade, 
como um observador passivo do objecto que estuda.

A investigação foi levada acabo com a autorização do Director 
provincial da Organização escolar da Província do Bié, com o 
consentimento do Director municipal das organizações escolares do 
município do Kuito/Bié, dos Directores das organizações escolares, 
e os professores que participaram de forma voluntaria assegurando 
que as suas identidades seriam anonimas, assim como as suas 
opiniões. 

Considerando os aspectos acima citados foi solicitada ao 
Director Provincial das organizações escolares da Província do 
Bié autorização por escrito para a realização da pesquisa dentro 
dos domínios das organizações legais do município do Kuito/Bié, 
sendo esta autorização, datada e assinada para sua apresentação nas 
organizações escolares onde foi realizada a pesquisa. 

Os sujeitos que se dispuseram a participar da pesquisa deram seu 
consentimento verbal e foram informados a respeito dos objectivos, 
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da justificativa e métodos de estudo e explicitado o compromisso 
de esclarecimentos a qualquer momento do processo de pesquisa 
e garantia do sigilo que assegura a privacidade e o anonimato dos 
participantes.

8.5. Local de pesquisa

Documentos nacionais indicam que a Província do Bié está 
localizada no centro de Angola, entre os paralelos 10º 34,5’ e 14º 
8’ de latitude sul e 15º 42’ e 16º 13,5’ de longitude leste, ocupando 
uma superfície de 70,31 4 km2; e apresenta um relevo planáltico, 
com uma altitude média superior a 1.000 m (superior a 1.500 m 
no quadrante SW), enquadrada em duas unidades de paisagem: 
o planalto Antigo e a do Alto Kwanza. Esta província é uma área 
de confluência de uma série de etnias. Prevalece a dos Bieno, um 
subgrupo dos Ovimbundu, cujo nome se relaciona com o nome 
da província. A divisão político-administrativa esta composta por: 
9 Municípios (Andulo, Nharea, Kunhinga, Chinguar, Chitembo, 
Kuito, Katabola, Kamacupa, Kuemba); 30 Comunas e mais de 3.000 
Aldeias. A Direcção Provincial da Educação conta com 19.690 
professores e mais de 20 mil salas de aulas.

Na Província, o sector de educação está entre os maiores do 
sector público e emprega, a maior proporção de recursos humanos 
qualificados (administradores, inspectores, professores, etc.) e diz 
respeito a 20 a 25% da população (alunos e estudantes, pais e todos 
os envolvidos). No entanto, o sector de educação confronta sérias 
dificuldades e crises; restrições financeiras; gestão enfraquecida; 
baixa eficiência; desperdício de recursos; baixa qualidade de 
prestação de serviço; e pouca relevância, entre outros.

O local da pesquisa foi o Município do Kuito/Bié. Este município 
é o mais populoso da Província, concentrando 32% da população. 
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No decorrer dos três últimos anos o sector da educação no município 
foi controlando o número de crianças, adolescentes e jovens fora do 
sistema do ensino e estima-se ter havido uma redução na ordem 
de 78%. Segundo dados da Repartição Municipal da Educação, o 
município matriculou no ano lectivo 2015 mais de 150 mil alunos nos 
diversos níveis de ensino. Embora o número de alunos matriculados 
é um grande avanço, existem outros entraves que em nada foram 
resolvidos; aspectos tão importante como a valorização do magistério, 
ainda não aconteceu. Prova disso é a remuneração precária e a carga 
horária que desconsidera as actividades extraclasses; esse cenário 
tem agravado a falta crónica de professores. 

O município consta com 24 escolas do Ensino Secundário 
(Primeiro e Segundo Ciclos), com 1.098 professores e frequentadas 
por mais de 37.000 alunos. O desenvolvimento do processo docente-
educativo sobre bases puramente científicas ainda é incipiente em 
muitas destas escolas, sendo muito deficiente a formação profissional, 
o que cria situações de comportamento dos professores tais como o 
absentismo e a rotatividade no sector. Os professores ainda têm de 
enfrentar a complexidade do contexto educacional, com a exigência 
de maior qualificação que solicitam uma urgência em sua habilitação 
para o uso das novas tecnologias educacionais e a negativa das 
condições para estudar e aperfeiçoar-se profissionalmente, 
imputando-lhes essa responsabilidade ao nível pessoal. 

Para estes professores há ainda elementos constrangedores tais 
como: escolas situadas em locais distantes; condições ambientais 
insalubres; número excessivo de alunos por turma; alunos com 
muitas dificuldades de aprendizagem; actividades extradocentes 
como avaliações, encontros obrigatórios, supervisões, actividades 
administrativas, dentre outras. A compreensão desta realidade 
educacional passa pela compreensão do tipo de política de colonização 
sofrida durante os últimos dois séculos da presença portuguesa no 
país. Compreender essa realidade actual passa também pela análise 
da sua complexidade cultural e pela perceção do que foi fruto da 
colonização e o que é realmente cultural na tradição angolana.
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CAPÍTULO 9

APRESENTAÇÃO 
E ANÁLISE DOS 
DADOS
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9.1. Resultados do questionário aplicado aos Professores

Esta parte do estudo consiste na apresentação e análise dos 
resultados dos questionários preenchidos pelos 302 professores da 
amostra. Dados sociodemográficos, absentismo, comprometimento 
organizacional e contexto de trabalho, constituem a base para a 
análise que se apresenta.

9.1.1. O índice de absentismo da amostra

Para saber o número mensal de dias lectivos nas escolas e calcular 
o índice de absentismo da amostra, recorremos ao calendário previsto 
para os anos de 2015 e 2016. Os calendários apontam a data de início 
e de término do ano escolar e lectivo, preservam os descansos aos 
sábados e aos domingos, os feriados municipais e os nacionais e 
determinam os recessos escolares comuns ao longo dos anos.

Tabela 2: Dias lectivos no período: Abril de 2015 a Março de 2016

Nº Meses Dias lectivos
1 Abril 19
2 Maio 22
3 Junho 20
4 Julho 20
5 Agosto 18
6 Setembro 20
7 Outubro 21
8 Novembro 20
9 Dezembro 10

10 Fevereiro 18
11 Março 21

TOTAL 189
Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria
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Para o interesse deste estudo foram considerados os dias 
escolares, que se referem aos dias em que os professores estão 
trabalhando, embora os alunos não estão na escola. Na Tabela 2 
acima, se apresentam os dias lectivos correspondentes aos meses e o 
total no período. A partir dos dados fornecidos pelos subdirectores 
administrativos das escolas foi possível conhecer o número de dias 
da ausência dos professores no período em estudo. Na Tabela 3 se 
apresentam os dados descritivos obtidos a partir desta informação.

Tabela 3: Dados descritivos relacionados com os dias de ausência

Mínimo Máximo Suma Média Desvio 
Padrão

Quantidade de dias ausentes 0 36 2667 8.83 7.759

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria

O cálculo do índice de absentismo da amostra foi realizado a 
partir de:

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

Como se comprova, o percentual de absentismo da amostra foi 
de 4,67%. A opção pelo índice de absentismo mais adequado vai 
depender da finalidade com que se pretenda utilizá-lo; pelo que cada 
situação deve ser analisada de acordo com a instituição.
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Tabela 4: Índice de absentismo por escolas

Nº Nome da Escola N Dias 
lectivos

Dias de 
Ausências

Índice de 
Absentismo 

(%)
1 Escola Nº 2 “Junjo Da Silva” 31 189 300 5,12
2 Escola Nº 8 “Hoji Ya Henda” 26 189 320 6,81

3 Escola Nº 14 “Comandante 
Bula” 33 189 302 4,84

4 Escola Nº 63 “4ª Divisão” 41 189 247 3,19
5 Escola Nº 67 “Manguxi” 70 189 532 4,02

6 Escola Nº 69 “Cdmte Simione 
Mucune” 34 189 309 4,80

7 Escola Nº 268 “Bom Deus” 28 189 226 4,27
8 Escola Nº 297 “Imag” 26 189 275 5,60
9 “Colégio Mualaca” 13 189 156 6,34

10 Global 302 189 2667 4,67
Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

Após análise dos dados apresentados na Tabela 4, considera-se 
que o índice de absentismo global da amostra (4,68%) é algo pouco 
elevado; a escola da menor índice é a Nº 63 “4ª Divisão” (3,19%), 
as outras no geral estão acima da média. Para Alves (2011) é difícil 
estabelecer com segurança, um índice adequado, mas recomendam 
que as características organizacionais de cada instituição e o impacto 
que o absentismo acarreta para o trabalho devem nortear a definição 
do índice, pois a análise dos valores obtidos expõe o tempo de 
ausência dos servidores. Assim sendo, nessa pesquisa deve-se 
observar o tempo de afastamento dos professores em relação aos 
dias lectivos. 

O Gráfico 1 mostra que 83,1% dos professores tinham ausências 
no período estudado.
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Gráfico 1:  Ausèncias nos últimos 12 meses

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

9.1.2. Caracterização da amostra

Nesta pesquisa as características pessoais são tratadas como um 
perfil demográfico que identifica o sujeito pesquisado dentro da 
organização escolar. 

Tabela 5: Distribuição da amostra de professores por escolas e sexo

Nº Nome da Escola
Masc. Fem. Total

F % F % F %
1 Escola Nº 2 “Junjo Da Silva” 19 6,3 12 4,0 31 10,3

2 Escola Nº 8 “Hoji Ya Henda” 18 6,0 8 2,6 26 8,6

3 Escola Nº 14 “Comandante Bula” 20 6,6 13 4,3 33 10,9

4 Escola Nº 63 “4ª Divisão” 29 9,6 12 4,0 41 13,6
5 Escola Nº 67 “Manguxi” 31 10,2 39 12,9 70 23,1

6 Escola Nº 69 “Cdmte Simione 
Mucune” 25 8,3 9 3,0 34 11,3

7 Escola Nº 268 “Bom Deus” 22 7,3 6 2,0 28 9,3

8 Escola Nº 297 “Imag” 15 5,0 11 3,6 26 8,6

9 “Colégio Mualaca” 4 1,3 9 3,0 13 4,3

TOTAL 183 60,6 119 39,4 302 100
Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

16,9
NÃO 

83,1
SIM



110

António Catumba Muandumba

Como se pode observar na Tabela 5 acima, a amostra compreende 
um total de 302 sujeitos distribuídos pelas nove organizações 
escolares, dos quais, 39,4% são do sexo feminino e 60,6% do sexo 
masculino. Os dados demonstram que no universo das organizações 
escolares pesquisadas o género masculino tem um número 
significativamente maior que o universo feminino entre os docentes.

O Gráfico 2 apresenta que o absentismo é maior nos sujeitos do 
sexo masculino (48,7%) que nos do sexo feminino (34,4%).

Gráfico 2: Distribuição da amostra por sexo e absentismo

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

Em relação com a idade da amostra, o valor mínimo foi de 23 
anos e o máximo de 61 anos, sendo a média de 37,05 anos e o desvio 
padrão de 9,28. Comprova-se a partir do Gráfico 3 que a maior parte 
da amostra (40,7%), se encontra na faixa etária de 23 a 30 anos.

34,4%

5,0%

48,7%

11,9%

SIM
NÃO

MasculinoFemenino
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Gráfico 3: Idade dos professores

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

O Gráfico 3 acima, apresenta as características da amostra em 
relação à idade e ao absentismo. A faixa etária de maior índice de 
absentismo nos últimos 12 meses foi a que vai de 23 aos 32 anos 
(35,8% de absentismo). De modo que o absentismo é maior nos 
indivíduos mais jovens. 

A investigação correlacional segundo Hill e Hill (2012) preocupa-
se em determinar as relações que existem entre as variáveis. Quando 
há uma relação entre duas variáveis, se diz que estão correlacionadas. 
A magnitude e a direcção da relação são descritas por meio de um 
índice quantitativo chamado coeficiente de correlação (r).

A análise correlacional indica a relação entre duas variáveis 
lineares e os valores sempre serão entre +1 e -1. O sinal indica a 
direcção, se a correlação é positiva ou negativa, e o valor do 
coeficiente indica a força da correlação. No Quadro 5 se apresentam 
os critérios de aplicação deste coeficiente.

40,7
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Quadro 5: Critérios para análise dos índices de correlação

Coeficiente Interpretação

Entre 0 e 0,20 Correlação praticamente nula

Entre 0,21 e 0,40 Correlação baixa

Entre 0,41 e 0,70 Correlação moderada

Entre 0,71 e 0,90 Correlação forte

Entre 0,91 e 1 Correlação muito forte

Fonte: Triola, M. F. (2009).

O Gráfico 4 mostra que existe uma relação praticamente nula 
entre estas duas variáveis já que o coeficiente de correlação de 
Pearson foi de r = 0,039.

Gráfico 4: Diagrama de dispersão entre as variáveis idade e absentismo

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.
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Em relação ao estado civil, 50,7% dos sujeitos da amostra 
são casados; 45,0% são casado/união facto e 4,3% divorciado/
separado. Houve um predomínio de ausência informada entre os 
que se declararam solteiros (39,03%) e casado/união facto (39,7%). 
Quanto aos divorciados/separados, a ausência foi de 4,3% (Tabela 
6). Coincidindo com esses resultados, estudos como o de Ferreira 
et al. (2012), apontam que os casados têm oportunidades maiores 
de se ausentar do trabalho, atribuindo o absentismo desse grupo às 
actividades domésticas e responsabilidades com os filhos.

Tabela 6: Distribuição da amostra por estado civil e absentismo

Estado Civil
Ausências nos últimos 12 meses

Total
SIM NÃO

F % F % F %
Solteiro 118 39,0 35 11,7 153 50,7
Casado/União Facto 120 39.7 16 5,3 136 45,0
Divorciado/Separado 13 4,3 0 0,0 13 4,3
Total 251 83,0 51 17,0 302 100

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

No Gráfico 5 verificamos que houve predomínio de absentismo 
entre os funcionários públicos (78,4%). No caso dos contratados o 
absentismo no período dos últimos 12 meses foi de 13,2% do total 
da amostra. Embora não existem estudos comparativos para estes 
indicadores, autores como Reis et al. (2003), consideram que as altas 
taxas de absentismo entre os funcionários públicos deve-se ao facto 
destes se sentirem mais seguros no emprego que os contratados.
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Gráfico 5: Distribuição do vínculo de trabalho e absentismo

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

Ao responderem sobre os motivos de faltarem ao trabalho, a 
Tabela 7 mostra que as ausências por problemas de doença (23,5%) 
foi a maior causa de absentismo dos professores; outras causas de 
grande impacto foram os problemas familiares (17,9%); assistência a 
funeral (14,9%) e problemas particulares (6,3%).

Tabela 7: Distribuição da amostra por causas de ausência ao trabalho

Causas do absentismo F %
Acidente 1 0,3
Problemas familiares 54 17,9
Funeral 45 14,9
Acidente de trabalho 3 1,0
Doença 71 23,5
Tempo (chuva) 12 4,0
Transporte 1 0,3
Viagem 5 1,7
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Causas do absentismo F %
Problemas particulares 19 6,3
Problemas financeiros 7 2,3
Casamento 18 6,0
Ocorrência inesperada 13 4,3
Nascimento 2 0,7
Total 251 83,1
Sem Ausências 51 16,9
Total 302 100,0

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

Relacionado com estes resultados, Souto (2006) considera que as 
causas do absentismo podem ser intraorganizações (insatisfação no 
trabalho, falta de liderança ou supervisão, quebra de coesão do grupo, 
tratamento injusto, doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, 
etc.) ou extraorganizações (problemas de transporte, domésticos, 
sexo, alcoolismo, doenças contagiosas e por acidente pessoais em 
casa ou em lugares públicos); destaca ainda, que factores pessoais 
podem afectar as ausências não frequentes do trabalhador através 
de doença, casamento, nascimento, óbitos familiares entre outras 
de carácter legal, porém, ausências frequentes de curta duração 
sugerem grande insatisfação com o trabalho ou problemas pessoais, 
os quais o trabalhador não está conseguindo resolver ou se adaptar.

Para Nogueira (2005), o absentismo é decorrente de 
multicausalidade, mas as legislações e contratos de trabalho 
costumam abonar somente faltas por motivos de saúde o que faz 
com que trabalhadores recorram ao atestado médico para justificar 
suas faltas e não sofrer redução de salário, quando as faltas realmente 
não estão associadas a problemas de saúde.
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9.1.3. Avaliação do comprometimento organizacional afectivo

Pretende-se agora, apresentar os resultados que correspondem 
ao comprometimento organizacional afectivo. Para o levantamento 
dos dados ao respeito, foi utilizada a ECOA, que se refere ao afecto 
sustentado pelo professor à escola, foi utilizado em sua versão 
reduzida que possui cinco expressões de afectos dirigidos à escola, 
onde o professor deve indicar numa escala tipo Likert de cinco 
pontos, correspondendo: 1 nada; 2 pouco; 3 mais ou menos; 4 muito; 
5 extremamente, a intensidade com que sente estes afectos.

De acordo com os valores de Alpha de Cronbach, a dimensão 
comprometimento organizacional afectivo apresentou consistência 
interna altamente satisfatória, com coeficiente de 0,862. Este valor 
do Alpha encontrado se situa acima do valor médio obtido nas 
validações realizadas em outras populações. A média é: a = 0,85 para 
o componente afectivo (Meyer e Allen, 1991).

Tabela 8: Correlação de Pearson entre os itens do comprometimento 
organizacional afectivo
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r 0,582

1
p 0,000

Animado com ela
r 0,580 0,651

1
p 0,000 0,000

Interessado por ela
r 0,427 0,449 0,527

1
p 0,000 0,000 0,000

Entusiasmado por ela
r 0,579 0,618 0,571 0,575

1
p 0,000 0,000 0,000 0,000

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.
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Os coeficientes de correlação de Pearson entre os itens do 
comprometimento organizacional afectivo estão apresentadas 
na Tabela 8. Os cinco itens de comprometimento organizacional 
afectivo apresentaram entre si, correlações positivas moderadas, 
sendo maior a correlação entre os itens “orgulhoso dela” e “animado 
com ela” (r = 0,651).

Os coeficientes de correlação moderados e positivos entre os 
cinco itens, bem como seus valores superiores a 0,40, tendem a 
sustentar as suposições de Meyer e Allen (1991), de serem eles cinco 
itens interdependentes de um estado psicológico de compromisso 
com a instituição.

O resultado da análise descritiva apresentou, para a variável 
comprometimento organizacional afectivo, o valor mínimo de 1,40 
e máximo de 5,0, com média de 3,28 e desvio padrão de 0,7.

Comprova-se na Tabela 9 que o item “entusiasmado por ela” 
alcançou maior média (3,47) e o de menor média foi “contente com 
ela” (3,04).

Tabela 9: Valores das médias nos itens do comprometimento organizacional 
afectivo

Itens Média Desvio Padrão

Contente com ela 3,04 0,885

Orgulhoso dela 3,14 0,815

Animado com ela 3,30 0,935

Interessado por ela 3,46 0,813

Entusiasmado por ela 3,47 0,917

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.
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A análise dos resultados do comprometimento organizacional 
afectivo tem como base as autoras Siqueira e Tamayo (2008). 
Segundo estas autoras, para a interpretação dos resultados obtidos 
pela ECOA deve-se considerar que quanto maior o valor do escore 
médio, mais forte é o compromisso afectivo com a instituição. No 
Quadro 6 se apresentam as categorias sugeridas pelas autoras:

Quadro 6: Categorias do comprometimento organizacional afectivo

Média Categorias

Entre 1 e 2,9 Frágil compromisso afectivo

Entre 3 e 3,9 Indecisão com o vínculo afectivo

Entre 4 e 5 Efectivamente comprometido

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

De modo que, os valores que estão entre 1 e 2,9 indicam frágil 
compromisso afectivo com a instituição. Os valores entre 3 e 3,9 
sugerem indecisão por parte do funcionário em relação ao seu 
vínculo afectivo com a instituição. Valores entre 4 e 5 sinalizam 
que o funcionário sente-se afectivamente comprometido. Isto é 
muito importante, já que as instituições são constituídas de pessoas, 
todo o cuidado e a atenção dispensados a elas acabam refletindo 
na eficiência da organização. Por isso, deve-se dar mais atenção 
as pessoas, pois são elas que possuem as competências capazes de 
agregar valor e tornar a instituição mais ágil e competitiva.
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Gráfico 6: Distribuição da amostra por categorias do comprometimento 
organizacional afectivo

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

Com base nos critérios acima, o Gráfico 6 mostra que 23,5% da 
amostra estavam fragilmente comprometidos com as escolas; 54,6% 
tinha indecisão com o vínculo afectivo e 21,9% estava afectivamente 
comprometidos.

Além das análises acima considerou-se fazer o cruzamento de 
dados das variáveis (tipo de organização, género, idade, escolaridade 
e tempo de serviço) através do SPSS.
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Tabela 10: Comprometimento organizacional afectivo por organizações 
escolares

Organizações escolares Fr
ág

il 
co

m
pr

om
is

so
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ec
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ct
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ec

tiv
am

en
te

 
co

m
pr

om
et

id
o

Total

F % F % F % F %

Escola Nº 14 “Comandante 
Bula” 7 21,2 16 48,5 10 30,3 33 100

Escola Nº 63 “4ª Divisão” 3 7,3 25 61,0 13 31,7 41 100

Escola Nº 67 “Manguxi” 26 37,1 34 48,6 10 14,7 70 100

Escola Nº 69 “Cdmte 
Simionemucune” 2 5,9 25 73,5 7 20,6 34 100

Escola Nº 268 “Bom Deus” 8 28,6 14 50,0 6 21,4 28 100

Escola Nº 297 “Imag” 7 26,9 13 50,0 6 23,1 26 100

“Colégio Mualaca” 4 30,8 7 53,8 2 15,4 13 100

Escola Nº 2 “Junjo Da Silva” 10 32,3 14 45,2 7 22,5 31 100

Escola Nº 8 “Hoji Ya Henda” 4 15,4 17 65,4 5 19,2 26 100

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

A Tabela 10 apresenta que as maiores percentagens de professores 
com comprometimentos organizacional afectivo, nas categorias: 
“indecisão com o vínculo afectivo” e “efectivamente comprometido” 
correspondem às escolas Nº 69 “Comandante Simeone Mucune” e 
Nº 63 “4ª Divisão”; sendo a escola com menor percentagem nestas 
categorias a Nº 67 “Manguxi”.

Meyer e Allen (1991) abordam o comprometimento 
organizacional afectivo, como um afecto e um envolvimento, em que 
acontece a identificação do sujeito com a organização, de modo que 
pode-se considerar que as pessoas afectivamente comprometidas 
permanecem na instituição porque desejam; as que apresentam 
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indecisão com o vínculo afectivo permanecem na instituição 
porque devem e as que apresentam um frágil compromisso afectivo 
permanecem na instituição porque necessitam.

Quanto à relação entre género e comprometimento organizacional 
afectivo, os resultados deste estudo, como se apresenta nos Gráficos 
7 e 8, revelam que as mulheres se mostram tão comprometidas 
afectivamente como os homens.

Gráfico 7: Distribuição dos sujeitos do sexo feminino por categorias do 
comprometimento organizacional afectivo

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.
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Gráfico 8: Distribuição dos sujeitos do sexo masculino por categorias do 
comprometimento organizacional afectivo

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

Em oposição ao determinismo biológico, indicado por alguns 
autores às relações de género, Muraro e Boff (2007), consideram que 
o conceito de relações de género evoluiu, passando a assumir carácter 
fundamentalmente social; ou seja, algo que reflecte construções 
históricas, culturais e sociais que expressam e definem formas de 
representação de papéis dos homens e das mulheres na sociedade.

Ao respeito, a pesquisa bibliográfica realizada mostrou, que a maior 
parte dos estudos que relacionam o género com o comprometimento 
organizacional, não se apresentam conclusivos. Para Aven, Parker e 
McEvoy (2003), o género e o comprometimento organizacional não 
apresentaram relações. No estudo realizado por Marsden, Kalleberg 
e Cook (2005), se estabelece que os homens e mulheres vivenciam 
níveis semelhantes de comprometimento organizacional. Por outro 
lado, Velde, Bossink e Jansen (2006) não encontraram nenhuma 
diferença significativa no comprometimento organizacional entre 
homens e mulheres que trabalham em empregos de alto nível.
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Com relação às idades, algumas evidências empíricas associando 
níveis de comprometimento com aspectos pessoais e ocupacionais 
revelaram que um maior comprometimento organizacional pode 
estar associado a maior idade (Leite, 2007). Esta variável, segundo o 
autor, apresentam-se com nível de correlação mais elevado quando 
avaliada na perspectiva afectiva.

O Gráfico 9 indica que para amostra em estudo, existe uma 
relação positiva baixa estatisticamente comprovada, entre estas duas 
variáveis já que o coeficiente de correlação de Pearson calculado foi 
de r = 0,252.

Gráfico 9: Diagrama de dispersão entre as variáveis idade e comprometimento 
organizacional afectivo

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.
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Conforme se apresenta no gráfico acima, a idade e o 
comprometimento organizacional afectivo tende a ter médias muito 
aproximadas que vão aumentando gradualmente até aos 61 anos que 
foi a idade máxima para este estudo.

No relacionado com o tempo de serviço, os resultados mostram 
que o tempo mínimo foi de 2 anos e o máximo de 35, sendo a média 
de 10,16 anos com um desvio padrão de 7,028. Por outro lado, existe 
uma relação baixa entre o tempo de serviço e o comprometimento 
organizacional afectivo dos professores (r = 0,244). Este último 
resultado se apresenta no Gráfico 10, que mostra um aumento 
gradual do comprometimento com o tempo de serviço.

Gráfico 10: Diagrama de dispersão entre as variáveis tempo de serviço e 
comprometimento organizacional afectivo

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.
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Em contraposição ao resultado deste estudo, Nascimento 
et al. (2008), estudaram o efeito moderador da variável 
independente tempo de serviço,  sobre as diferentes dimensões do 
comprometimento organizacional, comprovando que estas variam 
(aumentando ou diminuindo) consoante o tempo de serviço seja 
maior ou menor. 

Da análise relativa ao resultado comparativo dos grupos por 
habilitações literárias, conforme apresentado na Tabela 11, verifica-
se uma diferença significativa na escala do comprometimento 
organizacional afectivo cujos participantes com Ensino Superior 
Completo apresentam uma média superior (M=3,64) em relação aos 
participantes que possuem outras habilitações.

Tabela 11: Comprometimento organizacional afectivo por habilitações 
literárias da amostra

Formação Média

Ensino Secundário completo 2,95

Ensino Superior incompleto 3,12

Ensino Superior completo 3,64

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

Analisadas as variáveis sociodemográficas e de comprometimento 
organizacional afectivo, na Tabela 12 se apresentam as relações 
existentes entre elas, através da correlação de Pearson.
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Tabela 12: Correlações entre comprometimento organizacional afectivo e 
dados sociodemográficos
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Comprometimento 
Organizacional afectivo

1
(a = 0,862)

Tempo de serviço 0,244* 1

Género -0,014 0,241* 1

Idade 0,252* 0,777* -0,165* 1

Habilitações 0,391* -0,199* -0,008 -0,037 1

Vínculo de trabalho 0,039 -0,104 0,004 -0,052 -0,042 1

*Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

Os resultados acima mostram uma correlação positiva e 
significativa entre as variáveis tempo de serviço,  idade e habilitações 
literárias e o comprometimento organizacional afectivo, mas 
sendo as “correlações baixas” segundo os critérios estabelecidos. 
Se comprova, com base nos resultados apresentados, que o 
comprometimento organizacional afectivo dos professores com as 
escolas onde trabalham é baixo.

9.1.3.1. Avaliação da correlação entre o comprometimento 
organizacional afectivo e o absentismo

Dentre os diversos factores associados ao absentismo, pode-
se destacar o comprometimento organizacional. Segundo Eby 
et al. (2007), o absentismo se correlaciona primeiramente com 
comprometimento.  Os  autores também destacam que os 
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trabalhadores  mais competentes,  devido à sua habilidade de 
adaptação, conhecimentos gerais e senso de responsabilidade 
costumam ser mais motivados e que esta motivação afecta 
positivamente a satisfação (intrínseca e extrínseca) e o 
comprometimento. 

Assim, trabalhadores mais competentes tendem a ser mais 
satisfeitos, comprometidos e com menores taxas de absentismo. Para 
averiguar, a existência de relação e seu índice entre o absentismo 
dos professores e a dimensão afectiva do comprometimento 
organizacional, foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson. 
A Tabela 13 apresenta os resultados obtidos.

Tabela 13: Correlação de Pearson entre comprometimento organizacional 
afectivo e absentismo dos professores

Absentismo Comprometimento 
organizacional afectivo

Absentismo 1 

Comprometimento 
organizacional afectivo

r = -0,146*
p =0,011 1

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

Comprova-se que existe uma correlação significativa entre as duas 
variáveis (r = -0,146 e p = 0,011), embora se classifica de acordo com 
o Quadro 1, como uma correlação praticamente nula (0 £ r £ 0,20). 
Mas o sinal negativo da correlação indica que o comprometimento 
organizacional afectivo influi negativamente sobre o absentismo; de 
modo que um aumento do comprometimento dos professores com 
a escola leva a uma diminuição do absentismo, como se observa no 
Gráfico 11.
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De modo que fica comprovada a hipótese “O comprometimento 
organizacional afectivo dos professores das organizações escolares do 
Ensino Secundário do Município do Kuito/Bié, está relacionado com 
o absentismo”.

Esta hipótese em estudo prévia a existência de uma relação 
negativa e muito mais forte entre o comprometimento afectivo 
e o absentismo dos professores. Os resultados obtidos levam à 
não rejeição desta hipótese. Efectivamente, o comprometimento 
organizacional afectivo, como se comprova em diferentes estudos, 
encontra-se relacionada à variável absentismo. 

Gráfico 11: Diagrama de dispersão entre as variáveis absentismo e 
comprometimento organizacional afectivo

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.
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os trabalhadores. Na Figura 7, apresentam-se os antecedentes e 
consequentes da base do comprometimento organizacional afectivo.

Figura 7: Principais antecedentes e consequentes das bases do 
comprometimento organizacional afectivo

Fonte: Bastos e Borges-Andrade (2004). Adaptado pelo autor.

Nas pesquisas realizadas por Meyer e Allen (1991) constatou-se 
que o comprometimento instrumental apresentava uma significativa 
correlação com o absentismo voluntário (faltas que ocorrem porque 
o individuo simplesmente não quis ir trabalhar, ou decorrentes de 
motivos sobre os quais o indivíduo tem controlo). Já em relação 
à dimensão afectiva não se detectou correlação nas pesquisas, 
consultadas. 

9.1.4. Avaliação do contexto de trabalho

Ter o diagnóstico do ambiente de trabalho sob a visão do 
professor é de suma importância para que possa buscar medidas 
que visem promover e proporcionar o bem-estar no trabalho. Nesse 
sentido, a análise da variável contexto de trabalho foi obtida pela 
Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT), cujo objectivo 
visa analisar sob a óptica do indivíduo, a representação colectiva do 
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1. A organização do trabalho;
2. As condições de trabalho; e 
3. As relações socioprofissionais.

A avaliação destas dimensões se faz por meio de uma escala 
de Likert de 5 pontos variando nos intervalos de 1, que equivale a 
nunca, a 5, que equivale a sempre.

No Quadro 7 se apresentam as propriedades psicométricas das 
dimensões da Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho, com 
valores de Alpha de Cronbach, que em cada um dos casos, estão 
dentro dos limites de confiabilidades aceitáveis.

Quadro 7: Alphas de Cronbach das escalas

Dimensões a
A organização do trabalho 0,689
As condições de trabalho 0,751
As relações socioprofissionais 0,802
Contexto de trabalho global 0,820

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

Siqueira e Tamayo (2008, p. 118), estabeleceram os seguintes 
critérios para interpretação de resultados das dimensões da EACT 
(Quadro 8).

Quadro 8: Critérios para interpretação dos resultados da EACT

Média Categorias Significados

Entre 1 e 2,3 SATISFATÓRIO
Resultado positivo e produtor de bem-
estar no trabalho. Aspecto a ser mantido e 
consolidado no ambiente organizacional.
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Entre 2,4 e 3,7 CRÍTICO

Resultado mediano. Indicador de “situação 
limite”, potencializando o mal-estar no 
trabalho e o risco de adoecimento. Sinaliza 
estado de alerta, requerendo  providências 
imediatas a curto e médio prazo.

Entre 3,8 e 5 GRAVE

Resultado negativo e produtor de mal-estar 
no trabalho. Forte risco de adoecimento  
requeren do providências imediatas nas 
causas visando eliminá-lase/ou atenuá-las.

Fonte: Siqueira e Tamayo, 2008.

9.1.4.1. Avaliação da dimensão organização do trabalho

O respeito pelos trabalhadores, a possibilidade de negociação e 
as políticas de benefícios são alguns dos aspectos mais valorizados 
pelos indivíduos dentro de uma organização; de modo que o clima 
organizacional actua na criação de expectativas e, por extensão, na 
satisfação, pelo que se constitui num factor que merece especial 
atenção dos gestores escolares.

A dimensão organização do trabalho foi operacionalizada por 
nove itens, com índice de confiabilidade de 0,689, expresso pelo 
coeficiente Alpha de Cronbach. Nesta dimensão, o valor mínimo da 
dimensão foi de 1,89 e o máximo de 4,11 com uma média de 3,17, 
sendo o desvio padrão de 0,44.

Como se apresenta na Tabela 14, as médias correspondentes 
aos nove itens desta dimensão se encontram entre 2,77 e 3,67, pelo 
que são considerados valores críticos, de acordo com os critérios da 
avaliação da EACT de Siqueira e Tamayo (2008).

Estes resultados podem ser um indicador de mal-estar no 
ambiente de trabalho e que requer providências a curto e médio 
prazo. As mudanças na organização do trabalho docente juntamente 
com as novas exigências e competências requeridas trazem consigo 
sobrecarga de trabalho para os professores, tanto no que diz respeito 
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ao volume de trabalho, a precariedade das condições de ensino, a 
diversidade e complexidade existente em sala com as quais o professor 
é obrigado a lidar quanto à expectativa social de excelência do seu 
trabalho. De acordo com Carlotto e Câmara (2007), o modelo actual 
de organização do trabalho docente, geralmente diminui o tempo do 
professor para efectuar seu trabalho, atualizar-se profissionalmente e 
também para o seu lazer e convívio social.

Tabela 14: Distribuição das médias e desvio padrão dos itens da dimensão 
organização do trabalho

Nº Itens Média Desvio 
Padrão

1 O ritmo de trabalho da escola é acelerado. 3,21 1,127

2 As tarefas são cumpridas com pressão de prazos/
temporal. 3,13 0,970

3 A cobrança por resultados é presente. 3,42 0,967
4 As normas para execução das tarefas são rígidas. 3,25 1,249
5 Existe fiscalização do desempenho. 3,67 1,151

6 O número de pessoas é insuficiente para se realizar as 
tarefas. 2,77 1,298

7 Os resultados esperados estão fora da realidade. 2,61 1,271

8 Falta tempo para realizar pausa de descanso no 
trabalho. 3,08 1,322

9 Existe divisão entre quem planeia e quem executa. 3,39 1,262
Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

O Gráfico 12 mostra que nesta dimensão 92,1% dos professores 
se encontram na categoria “CRÍTICO”.
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Gráfico 12: Distribuição da amostra segundo os critérios da EACT, na 
dimensão organização do trabalho

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

Para Siqueira e Tamayo (2008), este resultado é um indicador de 
“situação limite”, potencializando o mal-estar no trabalho e o risco 
de adoecimento. Sinaliza estado de alerta, requerendo providências 
imediatas a curto e médio prazo.

As formas de organização do trabalho determinam as cargas de 
trabalho, definidas por Greco, Oliveira e Gomes (2006, p. 61) “como 
exigências ou demandas psicobiológicas do processo de trabalho”. De 
modo que as cargas de trabalho também estão presentes no trabalho 
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materialidade externa e que se modificam na interacção com o corpo 
(interacção ambiental), e cargas psíquicas, disposições psicológicas 
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9.1.4.2. Avaliação da dimensão condições de trabalho

As condições de trabalho, ou as circunstâncias sob as quais os 

1,7

Satisfatório

92,1

Crítico

6,3

Grave

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

0,0



134

António Catumba Muandumba

docentes mobilizam as suas capacidades físicas, cognitivas e afectivas 
para atingir os objectivos da produção escolar podem gerar sobre 
esforço ou híper solicitação de suas funções psicofisiológicas. Se não 
há tempo para a recuperação, são desencadeados ou precipitados 
os sintomas clínicos que explicariam os índices de afastamento do 
trabalho por transtornos mentais.

Esta dimensão foi operacionalizada por dez itens, com índice de 
confiabilidade de 0,75. Nesta dimensão, o valor mínimo da dimensão 
foi de 1,20 e o máximo de 4,00 com uma média de 2,71, sendo o 
desvio padrão de 0,73.

Como se apresenta na Tabela 15, as médias correspondentes aos 
dez itens se encontram entre 2,22 e 3,29, pelo que são considerados 
valores entre graves e críticos, de acordo com os critérios da avaliação 
da EACT de Siqueira e Tamayo (2008).

Segundo Esteve (2009), os estudos realizados com professores, 
que abordam as condições de trabalho, caracterizam a prática de 
ensino como um trabalho dotado de intensificação das relações 
interpessoais que mobiliza os chamados factores psicossociais do 
trabalho docente.

Tabela 15: Distribuição das médias e do desvio padrão dos itens da dimensão 
condições de trabalho

Nº Itens Média Desvio 
Padrão

10 As condições de trabalho são precárias. 2,53 1,308
11 O ambiente físico é desconfortável. 2,74 1,236
12 Existe barulho no ambiente de trabalho. 3,15 1,377

13 O mobiliário existente no local de trabalho é 
inadequado. 2,46 1,368

14 Os instrumentos de trabalho são insuficientes para 
realizar as tarefas. 2,95 1,341

15 O posto de trabalho é inadequado para realização das 
tarefas. 2,33 1,274
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Nº Itens Média Desvio 
Padrão

16 Os equipamentos necessários para realização de 
tarefas são precários. 3,04 1,270

17 O espaço físico para realizar o trabalho é inadequado. 2,22 1,412

18 As condições de trabalho oferecem riscos à 
segurança física das pessoas. 2,39 1,329

19 O material de consumo é insuficiente. 3,29 1,168
Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

Esteve (2009) considera que a não valorização e o não 
reconhecimento do trabalho docente, expressos genericamente 
pela percepção de desrespeito por parte dos alunos e da sociedade; 
as condições salariais que não condizem com a importância e a 
responsabilidade social deste trabalho; a necessidade de ampliação da 
jornada de trabalho para recompor salário; os aumentos expressivos 
de alunos em salas de aula; além da luta permanente por manter-se 
no emprego, têm contribuído para a perda de qualidade da saúde 
dos professores.

O Gráfico 13 mostra que nesta dimensão 55,6% dos professores 
se encontram na categoria “CRÍTICO”; 30,1% em “SATISFATÓRIO” 
e 14,2% “GRAVE”.

Embora nesta dimensão há uma quantidade maior de professores 
no nível “SATISFATÓRIO”, as realidades das condições de trabalho 
a que estão submetidos mostram que os professores não se sentem 
valorizados. Contreras (2002) considera que os professores, além 
de viverem em um mundo desigual e injusto, estão submetidos a 
condições de trabalho inadequadas, a pressões e contradições das 
quais nem sempre é fácil se livrar ou que mal são captadas com lucidez. 
Segundo ele, cada vez mais são atribuídas funções aos professores. 
Isso faz com que eles tenham um aumento das responsabilidades 
e do sentimento de culpa, quando, na verdade, os problemas que 
enfrentam são complexos e de ordem social e institucional.
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Gráfico 13: Distribuição da amostra segundo os critérios da EACT, na 
dimensão condições de trabalho

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

9.1.4.3. Avaliação da dimensão relações socioprofissionais

Este aspecto relaciona-se com a identificação pessoal e o estilo de 
liderança. Autores como Ferreira e Mendes (2006) mencionam que 
as relações no local de trabalho podem diminuir ou aumentar os 
efeitos nocivos da exposição aos factores de risco. Estudos realizados 
neste âmbito revelam que as características pessoais dos indivíduos 
influenciam a satisfação no trabalho, tendo em conta as características 
de personalidade, o autoconceito e a relação estabelecida com os 
seus supervisores, subordinados e colegas.

Esta dimensão foi operacionalizada por onze itens, com índice 
de confiabilidade de 0,802. Nesta dimensão, o valor mínimo da 
dimensão foi de 1,09 e o máximo de 4,09 com uma média de 2,88, 
sendo o desvio padrão de 0,70.

Como se apresenta na Tabela 16, as médias correspondentes aos 
onze itens se encontram entre 2,44 e 3,75, pelo que são considerados 
valores entre graves e críticos, de acordo com os critérios da avaliação 
da EACT de Siqueira e Tamayo (2008). 

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

30,1

Satisfatório

55,6

Crítico

14,2

Grave



137

ABSENTISMO

Tabela 16: Distribuição das médias e do desvio padrão dos itens da dimensão 
relações socioprofissionais

Nº Itens Média Desvio 
Padrão

20 As tarefas não estão claramente definidas. 2.59 1.163
21 A autonomia é inexistente. 2.44 1.073
22 A distribuição das tarefas é injusta. 2.64 1.284
23 Os professores são excluídos das decisões. 2.86 1.228

24 Existem dificuldades na comunicação chefia-
subordinado. 2.63 1.207

25 Existem disputas profissionais no local de trabalho. 2.93 1.096
26 Existe individualismo no ambiente de trabalho. 2.92 1.338
27 Existem conflitos no ambiente de trabalho. 2.47 1.128
28 A comunicação entre funcionários é insatisfatória. 3.18 1.332

29 As informações de que preciso para executar minhas 
actividades são de difícil acesso. 3.29 1.220

30 Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento 
profissional. 3.75 1.104

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

Como se apresenta na Tabela 16, os itens que apresentam maiores 
dificuldades foram: “As informações de que preciso para executar 
minhas actividades são de difícil acesso” e “Falta apoio das chefias para 
o meu desenvolvimento profissional”. Muitas das vezes, a satisfação 
sentida pelos indivíduos no local de trabalho está relacionada com 
o tipo de liderança dos chefes e das estratégias que estabelecem para 
a supervisão. Davis e Newstrow (2007), a satisfação no trabalho 
resulta da relação que se institui entre o supervisor e o trabalhador. 
O nível de satisfação aumenta quando a supervisão se apresenta 
compreensiva e demonstra interesse pelos seus colaboradores, 
ouvindo as suas opiniões e tecendo elogios no seguimento de um 
desempenho profissional eficaz.

O Gráfico 14 mostra que nesta dimensão 68,2% dos professores 
se encontram na categoria “CRÍTICO”; 19,5% em “SATISFATÓRIO” 
e 12,3% “GRAVE”.
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Perante estes resultados, é possível que as escolas possam 
alcançar resultados satisfatórios se os seus directores abandonarem 
as posições autocráticas e os comportamentos autoritários, em 
prol de uma política de liderança mais participativa. Um mau 
relacionamento entre indivíduos da mesma instituição, quer a 
nível de superiores com subordinados, quer de subordinados com 
superiores e de pares, pode revelar-se desgastante e diminuir o grau 
de motivação e satisfação com o trabalho, e de execução do próprio 
trabalho. Segundo Morin (2001), a relação socioprofissional positiva, 
contribui para o desenvolvimento de sentimentos de afiliação e 
cooperação dentro do grupo.

Gráfico 14: Distribuição da amostra segundo os critérios da EACT, na 
dimensão relações socioprofissionais

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

9.1.4.4. Correlações entre o comprometimento organizacional 
afectivo, contexto de trabalho e o absentismo

Para verificar a correlação entre o comprometimento 
organizacional afectivo, as dimensões do contexto de trabalho 
(organização do trabalho, condições de trabalho e relações 
socioprofissionais) e absentismo e verificar a hipótese “O absentismo 
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dos professores das organizações escolares do Ensino Secundário do 
Município do Kuito/Bié, está relacionado com contexto de trabalho 
quando mediado pelo comprometimento organizacional afectivo”, 
foi realizada análise de correlação de Pearson entre as médias 
das dimensões do contexto de trabalho, o comprometimento 
organizacional afectivo e absentismo. 

Os resultados indicaram correlações praticamente nulas entre 
estas variáveis, como apresentado na Tabela 17. Embora existe 
certa relação entre absentismo e comprometimento organizacional 
afectivo, como já foi analisado, a relação entre absentismo e as 
componentes da escala contexto de trabalho é praticamente nula. 
Deste modo esta hipótese pode-se rejeitar.

Tabela 17: Correlação entre comprometimento organizacional afectivo, 
absentismo e dimensões da escala contexto de trabalho
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1 

Organização do trabalho r = -0,084
p = 0,146 1

Condições de trabalho r = -0,139*
p = 0,016

r = 0,240**
p = 0,000 1

Relações 
socioprofissionais

r = -0,022
p = 0,704

r = 0,219**
p = 0,000

r = 0,596*
p = 0,000 1

Absentismo r = -0,146*
p = 0,011

r = 0,071
p = 0,219

r = 0,017
p = 0,765

r = 0,040
p = 0,491 1

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.
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Embora as correlações entre estas variáveis se apresentam 
praticamente nulas, os resultados podem constituir um importante 
diagnóstico institucional dos principais indicadores críticos existentes 
quanto à organização, condições e relações socioprofissionais dos 
professores, já que permite identificar que factores classificam-se 
como satisfatórios, críticos e graves, para que os gestores possam 
implantar políticas de controlo do absentismo específicas para 
as escolas. Por outro lado, se evidencia a necessidade de formular 
novas hipóteses que indique outros factores relacionados com o 
absentismo da população estudada.

9.2. Resultados do questionário aplicado aos directores 
das organizações escolares

Para Vergara (2010), a adopção dos métodos quantitativos e 
qualitativos em uma mesma pesquisa configura uma triangulação 
metodológica, que consiste em utilizar diferentes métodos e técnicas 
de pesquisa no mesmo estudo, dessa forma, rompe o preconceito 
e a esterilidade potencial de uma abordagem de método único. A 
triangulação, neste estudo, envolveu o uso de análises de resultados 
de dados obtidos dos questionários, de entrevistas e de documentos 
institucionais, pretendendo com isso conferir maior profundidade 
aos resultados da investigação.

Considerando os critérios acima, considerou-se conhecer os 
critérios dos directores sobre o absentismo e como reflectiam 
no relacionado com os problemas causados pelas ausências dos 
professores e as consequências destas ausências no quotidiano 
escolar. Para tanto, foi elaborado um questionário com alguns dados 
dos directores e cinco perguntas (três delas abertas), para conhecer 
as concepções deles acerca do tema.
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Segundo Garrett (2005, p. 22), “uma entrevista é utilizada 
para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 
permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia 
sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo”. 
De modo que a recolha dos dados desta parte do trabalho foi através 
de uma entrevista semiestruturada. As perguntas abertas foram 
gravadas, com agendamento prévio e local reservado, conforme 
disponibilizado, o qual não prejudicou o andamento das actividades 
do dia-a-dia dos directores das escolas.

As entrevistas foram transcritas e analisadas de acordo com 
a análise de conteúdo, que consiste em descobrir os núcleos de 
sentido que compõe uma comunicação, cuja presença ou frequência 
signifiquem alguma coisa ao objecto analítico visado (Bardin, 
2009). Só foi possível aplicar o questionário a sete dos directores das 
nove escolas onde foi realizado o estudo, apresentando a seguir os 
resultados atingidos.

9.2.1. Caracterização dos directores

Dos sete directores das escolas que participaram neste estudo, 
85,7% são do sexo masculino e 14,3% do sexo feminino. Sua idade 
média é de 46,6 anos (desvio padrão = 5,88) sendo a menor e maior 
idades declaradas 42 e 56 anos, respetivamente. Os directores tinham 
como tempo de serviço uma média de 20,14 anos e como directores 
das escolas uma média de 3,71 anos.

9.2.2. Apresentação dos resultados das perguntas abertas

Das entrevistas realizadas surgiram três categorias, a 
homogeneidade das respostas não permitiu estabelecer 
subcategorias, como se apresenta no Quadro 9. 
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Quadro 9: Categorias emergentes das perguntas abertas do questionário

Área Temática Categoria 

Temática. Critérios dos directores 
das escolas sobre o absentismo e 
suas consequências.

Critério sobre absentismo dos professores.

Ordenação da organização escolar perante o 
absentismo dos professores.

Consequências do absentismo no quotidiano 
escolar.

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

Categoria 1

A primeira categoria a ser identificada foi “Critério sobre 
absentismo dos professores”. A pergunta relacionada com esta 
categoria tinha a intensão de conhecer os critérios dos directores 
sobre o absentismo docente, considerando-o como a expressão de 
uma insatisfação ou a tradução de uma multiplicidade de factores 
profissionais e pessoais, mais ou menos agudizado pelo alto índice 
que apresenta este constructo nas organizações escolares do Ensino 
Secundário no Município.

A análise das afirmativas que a seguir se apresentam, sugere que 
os directores estão mais preocupados com critérios preestabelecidos 
para o controlo e justificativas das faltas, que dos factores causais 
deste fenómeno nas escolas.

O meu critério das faltas tem sido..., disciplinar aqueles que não 
se fazem presente na escola, não se fazem presentes em tempos de 
aula e nós de facto marcamos falta para chamar a atenção a nossos 
professores. DT1

O critério com relação às faltas dos professores diria que são vários, 
primeiro é que nós quando um professor falta ao local de serviço, 
procuramos saber o que é que lhe fez faltar e depois ele é obrigado a 
justificar a sua ausência. DT2
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Saber porque motivos faltam e se continuarem as faltas sancionar 
mesmo com o desconto. DT3

Com relação às faltas dos professores nos utilizamos o livro de ponto, 
mapa de efectividade e livro de sumários para facilitar o controlo das 
faltas. DT4

Nós temos já critérios estabelecidos, aqueles que fazem parte do 
regulamento interno e na Lei Geral do Trabalho. DT5

Como é um colégio privado, ali quase em todo momento os 
professores estão presentes. DT6

Com os professores que cometem faltas nós devemo-nos apegar 
naquilo que são as orientações do decreto 33, as faltas devem 
merecer o desconto uma vez que sejam injustificadas. DT7

Neste contexto, a legislação vigente nas escolas, derivada da 
Lei Geral do Trabalho, apesar de estabelecer a obrigatoriedade do 
registro da frequência em livro de ponto e da adopção de medidas 
administrativas para coibir ou punir as ausências em sala de aula, 
mostra-se suficiente para diminuir o índice de absentismo neste 
nível de ensino. 

Além das causas das ausências dos professores já apontadas neste 
trabalho, os gestores escolares deviam procurar saber se factores 
como: condições desfavoráveis de trabalho dentro da escola, como 
salas de aulas com iluminação, ventilação, equipamentos e materiais 
inapropriados ou inexistentes; impactos psicológicos decorrentes de 
uma gestão ineficiente e comportamentos consolidados no interior 
da escola resultam em práticas inadequadas de faltas justificadas ou 
injustificadas.

Neste estudo, as ausências por doenças são uma das que mais 
se destacam. Coincidindo com este facto, Parra (2005) apresenta 
um quadro com estudos realizados em vários países, onde relaciona 
extensamente as doenças e indicadores sobre os desgastes da saúde 
docente, sendo que as licenças médicas decorrem, em grande parte, 
de problemas referentes a stress, neurose, depressão, cordas vocais, 
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dores musculares, visão e alergias. Segundo Porto et al. (2007), há 
evidências de que a prevalência destas doenças estão associadas 
com as exigências do trabalho docente. De modo que no centro da 
indagação dos directores pelas causas da ausência ao trabalho dos 
professores, devem estar estes factores.

No relacionado com o critério do DT6 “Como é um colégio 
privado, ali quase em todo momento os professores estão presentes”. 
Estudos realizados por Delchiaro (2009) mostram que na rede 
pública, os directores, por serem professores também, têm uma 
melhor compreensão no relacionado com o absentismo. Na rede 
privada, segundo o autor, os professores mesmo trabalhando sem 
condições plenas, e os directores aceitando as justificativas das 
ausências, existe a ameaça velada de no próximo ano não fazer mais 
parte do quadro e ficar desempregado. 

Categoria 2

Em relação à categoria “Ordenação da organização escolar 
perante o absentismo dos professores”, constatou-se que os directores 
descreveram algumas das suas estratégias, quando da ausência de 
um professor, o que se percebe pelos seguintes depoimentos:

Nós muitas das vezes, quando as ausências são prolongadas, 
chamamos a outro professor para fazer cobertura. Outras vezes 
quando o professor falta, faz-se um ajuste de um outro professor 
para que possa fazer cobertura nessas ausências. DT1

Geralmente quando o professor falta temos dado a responsabilidade 
aos coordenadores de disciplina para fazer as coberturas. DT3

Não tem sido fácil porque na verdade tendo em conta os pormenores, 
quando ausenta-se um professor nós não temos a possibilidade 
de ter um professor substituto; o que geralmente se faz é dizer ao 
professor que reponha as aulas deixadas de lecionar. DT4

Umas das alternativas tem sido juntar esses alunos noutras turmas 
mas o excesso de alunos nas salas de aula arranja problemas e o 
rendimento baixa; são alternativas, mas não soluções. DT7
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Com relação às estratégias descritas pelos professores, destaca-
se que são mínimas as oportunidades de se satisfazer de forma 
efectiva as dificuldades que se apresentam quando um professor 
falta. A gestão do director da escola tem um papel fundamental 
no gerenciamento das ausências, pelo que deve ter clareza de seu 
papel en quanto elemento formador e também estruturador da 
organização na medida em que critérios pré-estabelecidos para estas 
situações, não geram muitos problemas.

Categoria 3

No relacionado com a categoria identificada como “Consequências 
do absentismo no quotidiano escolar”; as consequências negativas 
podem ser percebidas, principalmente, sob a óptica social, uma 
vez que o aluno fica prejudicado com a ausência de professores e 
mesmo de profissionais que apoiam as actividades de ensino. Com 
essa óptica se apresentam os depoimentos dos directores das escolas 
nesta categoria:

Então quando esse professor não se faz presente, ausenta-se, é um 
grande prejuízo que se revê logo nos resultados quando os alunos 
são avaliados. DT1

As consequências são várias, primeiro, transtorna a planificação 
diária das actividades lectivas porque o professor não chega a 
cumprir aquilo que foi planificado. DT2

Acho que são muitas as consequências, a partir mesmo do próprio 
aluno que sofre também as consequências por causa das ausências 
do professor. Realmente isso cria lacunas cognitivas na construção 
do próprio conhecimento de forma lógica. DT3

No quotidiano escolar as ausências têm sempre consequências e 
uma das primeiras é o desconto do salario; uma vez que o professor 
é descontado então ele sofre as consequências. DT5

Nós estamos conscientes que cada ausência do professor prejudica ao 
próprio aluno e ao próprio funcionamento da escola; se o professor 
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recebe uma remuneração pelo seu trabalho, então é preciso justificar 
essa remuneração. DT6

O absentismo escolar quando é demasiado nas escolas baixa o 
rendimento dos alunos, os professores não conseguem cumprir com 
os programas, dão as coisas a correrem e no fim, o perfil de saída dos 
alunos fica prejudicado. DT7

Por intermédio da análise dos depoimentos acima, pode se 
identificar um alto nível de concordância entre as declarações dos 
entrevistados sobre as consequências das ausências para o ensino e 
para a aprendizagem dos alunos. Em um marco mais abrangente o 
absentismo docente explica, em certa medida, os baixos resultados 
na educação e é um dos problemas que tem desafiado a capacidade 
do sistema de ensino no cumprimento do calendário lectivo e dos 
currículos; de modo que o impacto no cumprimento do calendário 
lectivo, seja em relação aos prejuízos pedagógicos para os alunos ou 
aos custos financeiros, é relevante na definição de políticas públicas 
relacionadas à permanência do professor em sala de aula.

Com relação a isto, Soares (2005) refere que o efeito de uma escola 
na aprendizagem de seus alunos é em grande parte determinado pelo 
professor, por seus conhecimentos, seu envolvimento e sua maneira 
de conduzir as actividades da sala de aula, pelo que o absentismo 
docente tem consequências negativas sobre a eficácia escolar, tendo 
em vista, que o professor é o cerne do processo pedagógico.

9.2.3. Grau de comprometimento dos professores

No questionário aplicado aos directores, alem das perguntas 
abertas tinha duas perguntas fechadas realizadas com o fim de 
saber seus critérios sobre o comprometimento dos professores e os 
aspectos que mais influem sobre o absentismo.

Com relação à Pergunta 4, os directores deviam exprimir sua 
consideração sobre o grau de comprometimento dos professores.
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Gráfico 15: Grau de comprometimento dos professores segundo critério dos 
directores

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

Como apresenta o Gráfico 15, a maior percentagem (42,9%) 
corresponde aos directores que consideram que seus professores 
estão moderadamente comprometidos com o trabalho, o que se 
corresponde com o facto de 54,6% dos professores encontrar-se na 
categoria de indecisão com o vínculo afectivo.

Na Pergunta 5, os directores tinham que emitir seu critério sobre 
qual das dimensões da escala contexto de trabalho mais influía sobre 
o absentismo.
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Gráfico 16: Dimensões do contexto de trabalho que mais influi sobre o 
absentismo dos professores

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

O Gráfico 16 mostra que a dimensão “Relações Socioprofissionais” 
foi a mais considerada pelos directores (42,9%). 

Para Ferreira e Mendes (2006), as relações sociais de trabalho 
constituem-se de elementos interaccionais que indicam as relações 
socioprofissionais de trabalho, como já foi apontado; com relação 
a isto, os directores destas organizações devem reflectir sobre os 
princípios que integram esta dimensão do contexto de trabalho. Os 
resultados deste estudo mostraram que entre as variáveis relações 
socioprofissionais e absentismo, existia uma correlação praticamente 
nula, mas estes resultados constituem um importante diagnóstico 
institucional.
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9.3. Análise da entrevista realizada ao director municipal 
de recursos humanos

De acordo com Robbins (2009), a área de Recursos Humanos: é 
responsável por acções como recrutamento, selecção, treinamento, 
planos de cargos e salários, contratação, remuneração e questões 
trabalhistas. Contudo para uma actuação estratégica, deve ainda, 
adoptar medidas para desenvolver talentos e criar um ambiente de 
trabalho aberto a novasideias.

Considerando estas ideias foi elaborado o questionário que se 
apresenta no Anexo 7, apresentando-se a transcrição íntegra das 
respostas do Director de Recursos Humanos (DRH) no Anexo 7. No 
Quadro 10 se apresentam as perguntas e uma síntese das respostas 
oferecidas para cada uma delas. A Pergunta 1 tinha o intuito de 
conhecer a forma que utilizava a Direcção de Recursos Humanos 
da Repartição Municipal para saber os verdadeiros motivos do 
absentismo dos professores. 

Para uma análise da resposta dada a esta questão, lembramos 
que a administração de recursos humanos refere-se às práticas e 
às políticas necessárias para conduzir os aspectos relacionados às 
pessoas no trabalho de gerenciamento, especificamente, segundo 
Dessler (2008), à contratação, o treinamento, à avaliação, à 
remuneração e ao oferecimento de um contexto de trabalho bom 
e seguro aos funcionários da instituição, de modo a construir seu 
comprometimento.
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Quadro 10: Apresentação das perguntas e síntese das respostas do DRH

Perguntas Síntese das respostas
1. A Repartição Municipal 
adopta alguma forma 
para verificar o verdadeiro 
motivo da falta ou atraso 
dos professores?

Adoptamos um sistema de verificação de acordo 
aos mapas de efectividade que vamos recebendo 
mensalmente…
(…) pedem aos directores informações dos verdadeiros 
motivos que provocam essas faltas dos professores.

2. De que forma, 
as actividades do 
Departamento de 
Recursos Humanos 
influenciam o absentismo 
dos professores?

Eu não acho que a Direcção de Recursos Humanos deve 
influenciar o absentismo, mas até o Recursos Humanos 
deve ser flexível, tem que haver uma flexibilidade porque 
há vezes que o professor acordou mal, tem problemas 
sociais em casa ou por alguma razão não veio…

Se o Recurso Humano for rígido, então contribui na 
falta dos professores já que não se pode ter o facto 
sancionatório, devemos também ter um factor pedagógico 
de forma a também dar uma motivação ao professor.

3. O Departamento de 
Recursos Humanos utiliza 
algum procedimento para 
avaliar a satisfação dos 
professores com o seu 
trabalho?

Nos temos que aplicar medidas de motivação com os 
nossos professores, o procedimento é essa flexibilidade 
que nos temos, principalmente na avaliação do 
desempenho, nós de facto ai procuramos melhorar 
aquilo que está mal e procuramos também satisfazer 
aquilo que está bem.

Fonte: Dados do trabalho de campo. Elaboração própria.

O DRH refere que para verificar o verdadeiro motivo da falta 
ou atraso dos professores: “Adoptamos um sistema de verificação de 
acordo aos mapas de efectividade que vamos recebendo mensalmente…”; 
“(…) pedem aos directores informações dos verdadeiros motivos que 
provocam essas faltas dos professores”.

Estas afirmações levam a pensar que se age passivamente para 
ter informações de um problema tão importante para a gestão como 
é o absentismo. Tal como em qualquer área funcional, os recursos 
humanos devem ser orientados por princípios que dêem conta da 
dinâmica do desempenho do desenvolvimento organizacional, no 
qual os recursos humanos operam; pelo que para verificar a situação 
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real do absentismo esperar todo um mês ou as informações de 
terceiros não pode ser considerado um bom procedimento.

Um dos componentes da administração dos recursos humanos tem 
a ver com a Monitoração como processo de controlo, que tem como 
objectivo assegurar o bom andamento das actividades. Tudo deve 
estar como foi planejado, os objectivos preestabelecidos devem ser 
executados sem falhas ou erros. Qualquer distorção no processo tem 
que ser identificado. Para isso, o Departamento de Recursos Humanos 
deve criar Banco de Dados e Sistema de Informações confiáveis que 
lhe permitam a acumulação de dados, codificados e disponíveis para 
o processamento e obtenção de informações (Dessler, 2008).

Perante os grandes problemas de absentismo que se apresentam 
nas organizações escolares do ensino secundário do município, com 
a Pergunta 2, pretendeu-se conhecer se algumas das actividades da 
gestão influenciavam o absentismo dos professores.

Para uma análise desta questão, recorremos novamente a 
Dessler (2008), que considera que uns dos princípios básicos da 
administração dos recursos humanos numa instituição deve estar 
em conformidade com os Exigências Legais. A instituição deve 
garantir que os sistemas e processos dos recursos humanos estejam 
em conformidade com essas exigências, com o fim de proteger 
a organização das obrigações que possam afectar a moral dos 
trabalhadores e a reputação da instituição.

Nesse sentido verifica-se segundo o depoimento do DRH: “Eu 
não acho que a Direcção de Recursos Humanos deve influenciar o 
absentismo, mas até o Recursos Humanos deve ser flexível, tem que 
haver uma flexibilidade porque há vezes que o professor acordou mal, 
tem problemas sociais em casa ou por alguma razão não veio…”; 
que tal flexibilidade pode contribuir de forma negativa com o 
absentismo dos professores, já que tal decisões estão baseadas em 
critérios particulares e não no estabelecido na Lei Geral do Trabalho.

Por outro lado, o DRH considera que: “Se o Recurso Humano 
for rígido, então contribui na falta dos professores já que não se pode 
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ter o facto sancionatório, devemos também ter um factor pedagógico 
de forma a também dar uma motivação ao professor”; nesse sentido 
consideramos que certamente os professores devem ser motivados, 
mas não justificando a falta ao trabalho; devem-se procurara 
procedimentos que os motivem para alcançar altos níveis de 
satisfação, desempenho e rendimento no seu trabalho.

Isto só se consegue criando um ambiente de trabalho justo e 
equitativo que defenda a dignidade de cada professor, com um 
tratamento igual para cada um deles e onde se apliquem de forma 
consciente as políticas e procedimentos da gestão de recursos 
humanos, uma justa compensação e benefícios para todos, ambiente 
de trabalho seguro e saudável, e oportunidade de reconhecimento, 
aprendizagem e crescimento pessoal.

A pergunta 3 realizada ao DRH tinha o intuito de saber se o 
departamento utilizava algum procedimento para avaliar a satisfação 
dos professores com o seu trabalho. Sabe-se que a satisfação com 
o trabalho e seus factores é um assunto que desperta o interesse 
crescente das organizações em desenvolver pesquisas que apontem o 
grau de satisfação de seus trabalhadores, pois através dos resultados 
obtidos podem-se avaliar suas acções e estabelecer melhorias que 
contribuam para o aperfeiçoamento das condições de trabalho e de 
seus resultados.

A resposta do DRH não responde a esta questão, já que seu 
depoimento foi; “Nos temos que aplicar medidas de motivação com 
os nossos professores, o procedimento é essa flexibilidade que nos 
temos, principalmente na avaliação do desempenho, nós de facto ai 
procuramos melhorar aquilo que está mal e procuramos também 
satisfazer aquilo que está bem”.

Acredita-se que um dos grandes desafios do Departamento de 
Recursos Humanos para os professores seria o desenvolvimento e a 
manutenção de um ambiente de satisfação com o trabalho adequado, 
dando ênfase aos factores que possam garantir o bem-estar e que crie 
estratégias que alinhem os objectivos das escolas aos dos professores.
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CONCLUSÕES

Após a apresentação e discussão dos resultados obtidos no 
presente trabalho, importa apresentar as principais conclusões do 
estudo.

A ampla literatura consultada permitiu comprovar, que o conceito 
de absentismo é abordado por múltiplas e amplas correntes teóricas, 
proporcionando diversas formas de compreensão do fenómeno 
e exigindo, com isso, atenção redobrada do pesquisador na sua 
investigação. Comprova-se também que o tema do absentismo, 
sendo um dos grandes problemas no sector da educação na Província 
do Bié e no Particular no Município do Kuito/Bié, ainda não ocupa 
uma posição estratégica dentro da gestão de recursos humanos e nas 
esferas políticas ou governamentais, devido a carência de pesquisa 
dentro desta área.

Baseados nestas considerações, o objectivo deste estudo foi 
analisar os factores que influenciam o absentismo dos professores 
das organizações escolares do ensino secundário do Município do 
Kuito/Bié, e para tanto, recorreu-se a factores sociodemográficos, 
comprometimento organizacional afectivo e as dimensões do 
contexto de trabalho, para poder fundamentar cientificamente as 
manifestações do fenómeno no contexto deste estudo.  

O estudo permitiu comprovar a pouca influência das 
características sociodemográficas dos professores sobre o 
absentismo, já que os resultados permitiram comprovar que a 
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amostra foi maioritariamente masculina (60,6%). A literatura 
específica argumenta que, normalmente, o índice de absenteísmo 
feminino é maior que o masculino devido ao excesso de tarefas 
acumuladas pelas mulheres nos ambientes profissionais, domésticos 
e sociais. Neste estudo, tal argumento não se confirmou pois, o índice 
total de absenteísmo nos sujeitos do sexo masculino correspondeu 
a 48,7%, enquanto para os sujeitos do sexo feminino foi de 34,4%.

A comprovação da correlação entre as variáveis idade e 
absentismo apresentou a existência de uma relação praticamente 
nula entre elas já que o coeficiente de correlação de Pearson foi 
de r = 0,039. A idade é um factor considerado por muitos factores 
como determinante do absentismo. Ao contrário do que se espera, 
por se imaginar que os jovens são mais sadios que idosos, diversas 
pesquisas mostram o contrário, que o absenteísmo entre os mais 
jovens é maior quando comparados ao absenteísmo entre os mais 
velhos. A causa parece estar amparada em aspectos psicológicos do 
que em causas somáticas propriamente dita (Couto, 2007). Pode-se 
inferir, então, que nos grupos mais jovens parece existir menor senso 
de responsabilidade que nos mais idosos.

O estudo mostrou pouca diferença entre o absentismo e o estado 
civil, já que dos professores que apresentaram absentismo 39,0% 
eram solteiros e 39,7% eram casado/união facto, contrariamente aos 
resultados dos estudos realizados por Robbins (2009), que revelam 
que os empregados casados têm menos faltas, pois o casamento 
impõe responsabilidades crescentes que podem tornar o emprego 
fixo mais valioso e importante.

No relacionado com as causas do absentismo dos professores, 
comprovou-se que as ausências por problemas de doença 
(23,5%) foi a maior; outras causas de grande impacto foram 
os problemas familiares (17,9%); assistência a funeral (14,9%) 
e problemas particulares (6,3%).  As ausências  por  doença 
podem ser efectivamente comprovada e não comprovada,  por 
isso, a identificação dos tipos de ausências dos professores e suas 
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consequências devem servir de suporte para acções voltadas para a 
melhoria das condições de trabalho e que visem à redução do índice 
de absentismo.

Na procura de estabelecer a relação entre o absentismo dos 
professores e o comprometimento organizacional afectivo; o estudo 
permitiu comprovar que este factor, constituído de um conjunto de 
elementos que interagem entre, na análise descritiva apresentou, o 
valor mínimo de 1,40 e máximo de 5,0, com média de 3,28 e desvio 
padrão de 0,7. Os resultados obtidos mostram que 23,5% da amostra 
estavam fragilmente comprometidos com as organizações escolares; 
54,6% tinham indecisão com o vínculo afectivo e 21,9% estavam 
afectivamente comprometidos. Perante estes resultados, os gestores 
ou directores das escolas, devem analisar o comprometimento de seus 
professores ao nível individual, no sentido de levar em consideração, 
que características individuais, valores, personalidade, percepção, 
tomada de decisão e motivação, influenciam nos resultados da 
organização, sendo importante conhecer as diferenças individuais 
para que se possa buscar a melhoria do desempenho dos indivíduos 
e das organizações.

No que se refere à relação do comprometimento com algumas 
das variáveis sociodemográficas, foi possível verificar maiores 
percentagens de professores com comprometimentos organizacional 
afectivo, nas categorias: “indecisão com o vínculo afectivo” e 
“efectivamente comprometido” nas escolas Nº 69 “Comandante 
Simeone Mucune” e Nº 63 “4ª Divisão”; sendo que a escola com 
menor percentagem nestas categorias foi a Nº 67 “Manguxi”.

Quanto à relação entre género e comprometimento organizacional 
afectivo, os resultados mostraram que as mulheres se apresentam 
tão comprometidas afectivamente como os homens. Os estudos 
que contemplam a discussão sobre o tema relações de género 
evidenciam uma variedade de direcções. De acordo com Cappelle 
(2007), esse facto pode ser entendido pela análise da evolução dos 
conceitos de género segundo a influência de cada época. Segundo 
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o autor, as abordagens mais remotas sobre o tema atribuem as 
desigualdades entre os sexos às características biológicas que lhes 
eram particulares. No que diz respeito ao género, esta pesquisa 
oferece base para entender que o comprometimento entre homens e 
mulheres fundamenta-se em traços de personalidades distintos. No 
entanto, essas diferenças não mostraram distâncias comportamentais 
significativas entre os sexos.

Com relação à idade e ao tempo de serviço nas escolas, 
os resultados mostraram a existência de correlações positivas 
baixas destas variáveis com o comprometimento organizacional 
afectivo. Algumas evidências empíricas associando níveis de 
comprometimento com aspectos pessoais e ocupacionais revelaram 
que um maior comprometimento organizacional pode estar 
associado a maior idade (Leite, 2007). Esta variável, segundo o autor, 
apresentam-se com nível de correlação mais elevado quando avaliada 
na perspectiva afectiva. Aspectos como a idade e o tempo de serviço 
exercem influências na relação entre o individuo e a instituição. 
Essas características devem compor futuros estudos sobre a temática 
pelo que deve-se aprofundar a intensidade com que elas determinam 
os comportamentos dos professores.

A correlação entre o comprometimento organizacional afectivo 
e o absentismo mostrou a existência de uma correlação significativa 
entre as duas variáveis (r = - 0,146 e p = 0,011), embora seja 
classificada como uma correlação praticamente nula (0 £ r £ 0,20). 
Mas o sinal negativo da correlação indica que o comprometimento 
organizacional afectivo influi negativamente sobre o absentismo; de 
modo que um aumento do comprometimento dos professores com a 
organização escolar leva a uma diminuição do absentismo.

Neste sentido, o trabalho mostrou-se útil no tratamento da 
correlação de diferentes variáveis com o absenteísmo, já que levantou 
grande informação acerca deste assunto, ressaltou sua importância e 
verificou a aplicação da teoria com o estudo de caso realizado.

O estudo realizado mostrou situações preocupantes com as 
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dimensões do factor contexto de trabalho. Na dimensão organização 
do trabalho, as médias correspondentes aos nove itens se encontram 
entre 2,77 e 3,67, valores considerados como críticos, de acordo com 
os critérios da avaliação da EACT. Resultando que nesta dimensão 
92,1% dos professores se encontraram na categoria “CRÍTICO”. 
Para Siqueira e Tamayo (2008), este resultado é um indicador 
de “situação limite”, potencializando o mal-estar no trabalho e o 
risco de adoecimento; sinalizando o estado de alerta e requerendo 
providências imediatas a curto e médio prazo.

Na dimensão condições de trabalho, as médias correspondentes 
aos dez itens se encontraram entre 2,22 e 3,29, pelo que foram 
considerados valores entre graves e críticos, estando nesta dimensão 
55,6% dos professores na categoria “CRÍTICO”.

Na dimensão relações socioprofissionais, as médias 
correspondentes aos onze itens se encontraram entre 2,44 e 3,75, pelo 
que são considerados valores entre graves e críticos. Nesta dimensão 
68,2% dos professores se encontraram na categoria “CRÍTICO”.

Na caracterização da relação entre o absentismo dos professores 
e o contexto de trabalho, estatisticamente não se manifestaram 
correlações significativas. Mas verificou-se através do estudo a 
correlação entre o comprometimento organizacional afectivo, 
as dimensões do contexto de trabalho (organização do trabalho, 
condições de trabalho e relações socioprofissionais) e absentismo; 
correlações praticamente nulas entre estas variáveis. Embora 
apresentou-se certa relação entre absentismo e comprometimento 
organizacional afectivo, a relação entre absentismo e as componentes 
da escala contexto de trabalho foi praticamente nula. 

Ainda que todas as hipóteses deste estudo tenham sido rejeitadas, 
o estudo colaborou para se ter um diagnóstico situacional, tanto no 
contexto do trabalho quanto no nível de comprometimento afectivo 
sob a visão dos professores, o que pode contribuir para o processo de 
gerenciamento das escolas. Por outro lado, a correlação praticamente 
nula entre absentismo, comprometimento e contexto de trabalho 
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que se apresenta nesta análise faz pensar que o absentismo dos 
professores das organizações escolares é um hábito que têm os 
professores de se ausentarem sem uma razão válida, de modo que 
a ausência se apresenta como um abuso ou fraude, geralmente 
originada pelas condições impostas nas próprias organizações.

A triangulação, neste estudo, envolveu o uso de análises de 
resultados de dados obtidos dos questionários, de entrevistas 
realizadas aos directores das escolas e ao Director dos Recursos 
Humanos do Município; pelo facto de que a gestão exige o 
reconhecimento da complexidade que envolve os processos 
administrativos e de gestão em todas as organizações, utilizando de 
forma racional os recursos para a realização dos fines educativos. 
Nesse sentido, foi importante conhecer os critérios dos sujeitos que 
são responsáveis pela realização da gestão escolar.

A análise das perguntas abertas realizadas aos directores das 
organizações escolares, mostraram que estes sujeitos estavam mais 
preocupados com critérios preestabelecidos para o controlo e 
justificativas das faltas, que com factores causais deste fenómeno. 
Essa forma de agir, generalizada nos directores, revela uma relação 
de poder entre os professores e a direcção, que determina quais as 
faltas e de quais professores serão informadas à direcção de recursos 
humanos. Estes mecanismos de controlo administrativo, geralmente 
inviabilizam a concretização do projecto político pedagógico da 
organização, direccionada à promoção da aprendizagem dos alunos.

De forma geral, se manifesta nos depoimentos dos directores, 
uma gestão autoritária e legalista, numa postura incompatível com a 
concepção a de um projecto democrático, autónomo e colectivo para 
resolver os grandes problemas que se originam com o absentismo dos 
professores. Quando as regras vêm definidas pela gestão verticalizada, 
sem se preocupar com a essência do trabalho educativo, a organização 
escolar nas situações de ausências fica mais difícil.

A situação real que apresentam as organizações escolares, 
não permite que a falta seja comunicada com antecedência e a 
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direcção possa preparar um professor substituto para prosseguir 
com o conteúdo, sendo muito difícil encontrar um professor que 
ministre a mesma disciplina diante de uma ausência inesperada. 
O modelo educacional tradicional que se desenvolve nestas 
escolas, baseado na interacção professor-aluno, quando o professor 
falta, o fluxo contínuo de interacção fica interrompido e o tempo 
produtivo da aula é reduzido, e como não há professor substituto, 
além dos custos financeiros impostos pelas faltas dos professores, 
custos administrativos e organizacionais são envolvidos nessas 
organizações.

Os directores consideraram as consequências negativas do 
absentismo, sendo percebidas principalmente, sob a óptica social, 
uma vez que o aluno fica prejudicado com a ausência de professores 
e mesmo de profissionais que apoiam as actividades de ensino.

Os depoimentos do Director de Recursos Humanos do Município, 
em relação ao absentismo, mostram que a forma utilizada pela 
Direcção de Recursos Humanos para saber os verdadeiros motivos 
do absentismo dos professores das organizações escolares, são os 
mapas de efectividade que recebem mensalmente e as informações 
verbais que pedem aos directores das organizações escolares sobre os 
motivos que provocam as faltas dos professores. De modo que se age 
passivamente para ter informações de um problema tão importante 
para a gestão como é o absentismo. 

Tal como em qualquer área funcional, os recursos humanos 
devem ser orientados por princípios que dêem conta da dinâmica 
do desempenho do desenvolvimento organizacional, no qual os 
recursos humanos operam; pelo que para verificar a situação real do 
absentismo esperar todo um mês ou as informações de terceiros não 
pode ser considerado um bom procedimento.

Comprovou-se também que as actividades de gestão da Direcção 
de Recursos Humanos influenciam negativamente o absentismo dos 
professores, pela flexibilidade com que são tratados os problemas das 
ausências; não criando-se um ambiente de trabalho justo e equitativo 
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que defenda a dignidade de cada professor, com um tratamento 
igual para cada um deles e onde se apliquem de forma consciente as 
políticas e procedimentos da gestão de recursos humanos.

A Direcção de Recursos Humanos não utiliza procedimentos que 
lhe permita avaliar a satisfação dos professores com o seu trabalho; 
embora sabendo-se que a satisfação com o trabalho e seus factores 
seja um assunto que desperta o interesse crescente das organizações 
em desenvolver pesquisas que apontem o grau de satisfação de seus 
trabalhadores.

Estas dificuldades apontam para a necessidade da Direcção de 
Recursos Humanos do Município terem programas de controlo de 
ausência que identifiquem as causas do absenteísmo, verifiquem 
as justificativas das ausências e comuniquem informações sobre as 
consequências do absentismo.

Os resultados obtidos na investigação, de modo geral, são 
satisfatórios, pois foram identificados os principais factores que 
influenciam no absenteísmo dos professores. Algumas categorias 
revelaram-se críticas, nas quais as escolas deveram atender, para 
diminuir as dificuldades de aprendizagem dos alunos, a desmotivação 
dos professores e os custos que originam as ausências.

A proposta do estudo sobre absenteísmo, o comprometimento 
organizacional afectivo e contexto de trabalho como factores causais 
nas organizações escolares no Município do Kuito/Bié, foi desafiadora 
em todos os aspectos e partiu das dificuldades encontradas quando 
se tentou fazer uma reanálise das suas consequências. Mas a principal 
limitação do nosso estudo relaciona-se com a falta de tempo para 
a operacionalização da investigação, devido a vários factores, quer 
profissionais e/ou pessoais. 

Ainda antes da parte metodológica do estudo e, após definição 
do problema a estudar, surgiu-nos a dificuldade de existir excessiva 
informação sobre os assuntos teóricos estudados, mas muita escassez 
de estudos sobre a problemática em Angola, para podermos depois 
proceder a comparações. 
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RECOMENDAÇÕES

Um aprofundamento investigação para avaliação dos resultados 
observados, principalmente a pesquisa relativa ao comprometimento 
organizacional e ao contexto de trabalho, deve ser realizada, para 
repensar as políticas de recursos humanos da Repartição Municipal 
do Município do Kuito/Bié, para direccionar os a solução dos 
problemas relacionados com as escolas em particular e também 
as particularidades do género, idade e outras características 
sociodemográficas que mais influenciam no absentismo dos 
professores.

As causas do absenteísmo não podem ser atribuídas 
exclusivamente à decisão individual do professor; o 
descontentamento e a baixa motivação para o trabalho podem 
ocasionar atrasos, licenças de saúde, às quais podem estar 
vinculadas ao contexto de trabalho, à existência ou não de 
processos de supervisão e às respectivas estratégias adoptadas 
pelas direcções das escolas. Nesse sentido recomenda-se pensar 
que é através do trabalho desenvolvido pelos professores que 
se alcançam os resultados propostos no projecto político 
pedagógico da organização escolar, de modo que o absenteísmo é 
também um problema de gestão e, neste sentido cabe ao gestor o 
acompanhamento e controlo da pontualidade de seus profissionais.

Os dados investigados também podem constituir-se em 
princípios para a formulação de investigações futuras, entre elas 



162

António Catumba Muandumba

a análise da associação entre o absentismo dos professores e as 
condições de trabalho vigentes no seu espaço específico de actuação.

Recomenda-se que o presente estudo serva também para reflectir 
e questionar acerca da realidade em que os professores do ensino 
secundário desenvolvem o seu trabalho. O papel do professor 
implica muito mais do que apenas ensinar na sala de aula, envolve um 
amplo conjunto de tarefas, e para que se garanta a sua integridade e 
comprometimento afectivo, é pertinente que se faça o delineamento 
de melhoria de todas as dimensões do contexto de trabalho das 
organizações escolares, através de políticas de gestão eficazes. 

O estudo de forma geral, não apresenta um esgotamento do tema, 
mas, sim, possibilita outras perspectivas de pesquisa, abordando 
aspectos não tratados neste trabalho. Em função disso, também se 
recomenda que a relação comprometimento organizacional afectivo 
e o absentismo merece investigações em outros contextos do sector 
educacional, utilizando como ambiente de pesquisa, organizações 
pertencentes a outros níveis, como é o caso do ensino primário; e que 
se abram perspectivas para novos estudos que façam avançar ainda 
mais o conhecimento científico acerca desse importante tópico do 
campo de estudos da gestão no contexto de trabalho.

Sugere-se também, que se realizem estudos que alem de 
estabelecer uma relação de causa e consequência do absentismo, 
indiquem uma necessidade permanente de reflectir e discutir sobre 
as relações entre o absentismo e o contexto de trabalho actuais e 
desejáveis, para ter uma visão ampla da realidade dos professores 
que possibilitem reflexões sobre o quotidiano sector da educação e 
que auxiliem aos gestores, na formulação de medidas preventivas 
relacionadas ao absentismo.

O absentismo como um todo, é apenas um sintoma de que 
algo esta mal na relação dos professores com a profissão e com a 
organização escolar, e como tal deve ser encarado pelos gestores, 
nesse sentido, este estudo pode embasar muitas outras intervenções 
nas situações e condições de trabalho destes profissionais.
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Anexo 1: Questionário para professores

Objectivo: Caracterizar aos professores, seu grau de 
comprometimento organizacional e afectivo e como são 
influenciados pelo contexto de trabalho.

Prezado Colaborador(a)

As informações prestadas por você são sigilosas e serão analisadas 
em conjunto com as informações fornecidas por outras pessoas. 
Fique tranquilo (a) ao respondê-las. Não é necessário se identificar, 
porém, todos os itens devem ser respondidos.

1. Caracterização da Amostra

Escola: ________________________________________________
Cargo: ________________________________________________
Sexo: (    ) Masculino (    ) Feminino
Idade: _________ anos
Estado Civil:
 (    ) Solteiro
 (    ) Casado/União Facto
 (    ) Divorciado/Separado
 (    ) Viúvo
Tipo de Vínculo
 (    ) Funcionário Público
 (    ) Contratado
 (    ) Em Substituição
 (    ) Outro
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Formação acadêmica:
 (    ) Ensino Secundário completo
 (    ) Ensino Superior incompleto
 (    ) Ensino Superior completo
 (    ) Pós-graduação
Nos últimos 12 meses você apresentou alguma ausência ao trabalho?
 (    ) Sim
 (    ) Não
Se sim, informe o motivo: (se necessário, pode marcar mais de uma 
opção).
 (   ) Ausência Injustificada
 (   ) Acidente
 (   ) Problemas Familiares
 (   ) Funeral
 (   ) Acidente De Trabalho
 (   ) Outros
 (   ) Doença
 (   ) Tempo (Chuva)
 (   ) Transporte
 (   ) Viagem 
 (   ) Problemas Particulares
 (   ) Doença Profissional
 (   ) Problemas Financeiros
 (   ) Casamento
 (   ) Ocorrência Inesperada
 (   ) Nascimento
Quantos dias você precisou se ausentar do trabalho? _________ dias
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2. Avaliação do Comprometimento Organizacional Afectivo

Abaixo estão listados vários sentimentos que alguém poderia ter 
em relação à empresa onde trabalha. Gostaríamos de saber o quanto 
você sente estes sentimentos. Assinale a sentença que melhor representa 
sua resposta.

A escola onde trabalho faz-me sentir...

Itens Na
da

Po
uc

o

M
ai

s 
ou

 m
en

os

M
ui

to

Ex
tre

m
am

en
te

1 2 3 4 5
1 Contente com ela.
2 Orgulhoso dela.
3 Animado com ela.
4 Interessado por ela.
5 Entusiasmado por ela.

3. Avaliação do contexto de trabalho

Leia os itens abaixo e escolha a alternativa que melhor corresponde 
à avaliação que você faz do seu contexto de trabalho.

ITENS Nu
nc

a

Ra
ra

m
en

te

Às
 ve

ze
s

Fr
eq

ue
nt

em
en

te

Se
m

pr
e

1 2 3 4 5
1 O ritmo de trabalho da escola é acelerado. 
2 As tarefas são cumpridas com pressão de prazos temporal. 
3 A cobrança por resultados é presente. 
4 As normas para execução das tarefas são rígidas.
5 Existe fiscalização do desempenho. 
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ITENS Nu
nc

a

Ra
ra

m
en

te

Às
 ve

ze
s

Fr
eq

ue
nt

em
en

te

Se
m

pr
e

1 2 3 4 5
6 O número de pessoas é insuficiente para se realizar as tarefas. 
7 Os resultados esperados estão fora da realidade. 
8 Falta tempo para realizar pausa de descanso no trabalho. 
9 Existe divisão entre quem planeia e quem executa. 

10 As condições de trabalho são precárias. 
11 O ambiente físico é desconfortável. 
12 Existe barulho no ambiente de trabalho. 
13 O mobiliário existente no local de trabalho é inadequado. 

14
Os instrumentos de trabalho são insuficientes para realizar 
as tarefas.

15
O posto de trabalho é inadequado para realização das 
tarefas. 

16
Os equipamentos necessários para realização de tarefas 
são precários.

17 O espaço físico para realizar o trabalho é inadequado. 

18
As condições de trabalho oferecem riscos à segurança 
física das pessoas.

19 O material de consumo é insuficiente. 
20 As tarefas não estão claramente definidas. 
21 A autonomia é inexistente. 
22 A distribuição das tarefas é injusta. 
23 Os professores são excluídos das decisões. 
24 Existem dificuldades na comunicação chefia-subordinado. 
25 Existem disputas profissionais no local de trabalho. 
26 Existe individualismo no ambiente de trabalho. 
27 Existem conflitos no ambiente de trabalho. 
28 A comunicação entre funcionários é insatisfatória. 

29
As informações de que preciso para executar minhas 
actividades são de difícil acesso.

30
Falta apoio das chefias para o meu desenvolvimento 
profissional.



178

António Catumba Muandumba

An
ex

o 
2:

 M
at

riz
 m

et
od

ol
óg

ic
a 

do
 q

ue
st

io
ná

rio
 d

os
 p

ro
fe

ss
or

es

Pr
eg

un
ta

 g
en

er
al

Qu
e 

re
la

çã
o 

ex
ist

e 
en

tre
 a

s 
ca

ra
ct

er
íst

ic
as

 s
oc

io
de

m
og

rá
fic

a, 
as

 d
im

en
sõ

es
 d

o 
co

nt
ex

to
 d

e 
tra

ba
lh

o,
 o

 c
om

pr
om

et
im

en
to

 
or

ga
ni

za
ci

on
al

 a
fe

ct
ivo

 e
 o

 a
bs

en
tis

m
o 

do
s 

pr
of

es
so

re
s 

da
s 

or
ga

ni
za

çõ
es

 e
sc

ol
ar

es
 d

e 
en

sin
o 

se
cu

nd
ár

io
 d

o 
m

un
ic

íp
io

 
do

 K
ui

to
/B

ié
, n

o 
an

o 
de

 2
01

5?

Ob
je

tiv
o 

ge
ne

ra
l

An
al

isa
r c

om
o 

os
 fa

ct
or

es
 c

on
te

xt
o 

de
 tr

ab
al

ho
 e

 o
 c

om
pr

om
et

im
en

to
 o

rg
an

iza
ci

on
al

 a
fe

ct
ivo

 in
flu

en
ci

ar
am

 s
ob

re
 o

 
ab

se
nt

ism
o 

do
s 

pr
of

es
so

re
s 

da
s 

or
ga

ni
za

çõ
es

 e
sc

ol
ar

es
 d

e 
en

sin
o 

se
cu

nd
ár

io
 d

o 
m

un
ic

íp
io

 d
o 

Ku
ito

/B
ié

, n
o 

an
o 

20
15

.
Pr

eg
un

ta
s 

es
pe

ci
fic

as
Ob

je
tiv

os
 

es
pe

cí
fic

os
Di

m
en

si
on

es
 o

u 
pa

la
vr

as
-c

ha
ve

Va
riá

ve
is

In
di

ca
do

re
s

Qu
al

 é
 a

 re
la

çã
o 

en
tre

 o
 a

bs
en

tis
m

o 
e 

as
 c

ar
ac

te
rís

tic
as

 
so

ci
od

em
og

rá
fic

as
 

do
s 

pr
of

es
so

re
s?

Id
en

tifi
ca

r s
e 

o 
ab

se
nt

ism
o 

do
s 

pr
of

es
so

re
s 

é 
in

flu
en

ci
ad

o 
pe

la
s 

su
as

 c
ar

ac
te

rís
tic

as
 

so
ci

od
em

og
rá

fic
as

.

Ca
ra

ct
er

íst
ic

as
 

so
ci

od
em

og
rá

fic
as

−	
Id

ad
e

−	
(A

no
s)

−	
Se

xo
−	

(M
as

cu
lin

o;
 F

em
in

in
o)

−	
Ví

nc
ul

o 
de

 tr
ab

al
ho

−	
Fu

nc
io

ná
rio

 p
úb

lic
o;

 
Co

nt
ra

ta
do

−	
Fo

rm
aç

ão
 a

ca
dé

m
ic

a
−	

En
sin

o 
Se

cu
nd

ár
io

 
co

m
pl

et
o;

 E
ns

in
o 

Su
pe

rio
r 

in
co

m
pl

et
o;

 E
ns

in
o 

Su
pe

rio
r c

om
pl

et
o;

 P
ós

-
gr

ad
ua

çã
o

−	
Te

m
po

 d
e 

au
sê

nc
ia

−	
Di

as

Qu
al

 é
 a

 re
la

çã
o 

en
tre

 o
 a

bs
en

tis
m

o 
do

s 
pr

of
es

so
re

s 
e 

o 
co

m
pr

om
et

im
en

to
 

or
ga

ni
za

ci
on

al
 

af
ec

tiv
o?

Es
ta

be
le

ce
r a

 
re

la
çã

o 
en

tre
 o

 
ab

se
nt

ism
o 

do
s 

pr
of

es
so

re
s 

e 
o 

co
m

pr
om

et
im

en
to

 
or

ga
ni

za
ci

on
al

 
af

ec
tiv

o.

Co
m

pr
om

et
im

en
to

 
or

ga
ni

za
ci

on
al

 
af

ec
tiv

o

−	
Co

nt
en

te
 c

om
 e

la
.

−	
Or

gu
lh

os
o 

de
la

.
−	

An
im

ad
o 

co
m

 e
la

.
−	

In
te

re
ss

ad
o 

po
r e

la
.

−	
En

tu
sia

sm
ad

o 
po

r e
la

.

−	
Na

da
−	

Po
uc

o
−	

M
ai

s 
ou

 m
en

os
−	

M
ui

to
−	

Ex
tre

m
am

en
te



179

ABSENTISMO

Qu
al

 é
 a

 re
la

çã
o 

en
tre

 o
 a

bs
en

tis
m

o 
do

s 
pr

of
es

so
re

s 
e 

as
 d

im
en

sõ
es

 
o 

co
nt

ex
to

 d
e 

tra
ba

lh
o?

Ca
ra

ct
er

iza
r a

 
re

la
çã

o 
en

tre
 

o 
ab

se
nt

ism
o 

do
s 

pr
of

es
so

re
s 

e 
a 

di
m

en
sã

o 
“o

rg
an

iz
aç

ão
 d

o 
tra

ba
lh

o”
.

Or
ga

ni
za

çã
o 

do
 

tra
ba

lh
o

−	
O 

rit
m

o 
de

 tr
ab

al
ho

 d
a 

es
co

la
 é

 
ac

el
er

ad
o.

−	
As

 ta
re

fa
s 

sã
o 

cu
m

pr
id

as
 c

om
 p

re
ss

ão
 

de
 p

ra
zo

s/
te

m
po

ra
l.

−	
A 

co
br

an
ça

 p
or

 re
su

lta
do

s 
é 

pr
es

en
te

.
−	

As
 n

or
m

as
 p

ar
a 

ex
ec

uç
ão

 d
as

 ta
re

fa
s 

sã
o 

ríg
id

as
.

−	
Ex

ist
e 

fis
ca

liz
aç

ão
 d

o 
de

se
m

pe
nh

o.
−	

O 
nú

m
er

o 
de

 p
es

so
as

 é
 in

su
fic

ie
nt

e 
pa

ra
 

se
 re

al
iza

r a
s 

ta
re

fa
s.

−	
Os

 re
su

lta
do

s 
es

pe
ra

do
s 

es
tã

o 
fo

ra
 d

a 
re

al
id

ad
e.

−	
Fa

lta
 te

m
po

 p
ar

a 
re

al
iza

r p
au

sa
 d

e 
de

sc
an

so
 n

o 
tra

ba
lh

o.
−	

Ex
ist

e 
di

vis
ão

 e
nt

re
 q

ue
m

 p
la

ne
ia

 e
 

qu
em

 e
xe

cu
ta

.

−	
Nu

nc
a 

−	
Ra

ra
m

en
te

 

−	
Às

 ve
ze

s 

−	
Fr

eq
ue

nt
em

en
te

−	
Se

m
pr

e

Ca
ra

ct
er

iza
r a

 
re

la
çã

o 
en

tre
 

o 
ab

se
nt

ism
o 

do
s 

pr
of

es
so

re
s 

e 
a 

di
m

en
sã

o 
“c

on
di

çõ
es

 d
e 

tra
ba

lh
o”

.

Co
nd

iç
õe

s 
de

 
tra

ba
lh

o
−	

As
 c

on
di

çõ
es

 d
e 

tra
ba

lh
o 

sã
o 

pr
ec

ár
ia

s.
−	

O 
am

bi
en

te
 fí

sic
o 

é 
de

sc
on

fo
rtá

ve
l.

−	
Ex

ist
e 

ba
ru

lh
o 

no
 a

m
bi

en
te

 d
e 

tra
ba

lh
o.

−	
O 

m
ob

iliá
rio

 e
xis

te
nt

e 
no

 lo
ca

l d
e 

tra
ba

lh
o 

é 
in

ad
eq

ua
do

.
−	

Os
 in

st
ru

m
en

to
s 

de
 tr

ab
al

ho
 s

ão
 

in
su

fic
ie

nt
es

 p
ar

a 
re

al
iza

r a
s 

ta
re

fa
s.

−	
O 

po
st

o 
de

 tr
ab

al
ho

 é
 in

ad
eq

ua
do

 p
ar

a 
re

al
iza

çã
o 

da
s 

ta
re

fa
s.

−	
Os

 e
qu

ip
am

en
to

s 
ne

ce
ss

ár
io

s 
pa

ra
 

re
al

iza
çã

o 
de

 ta
re

fa
s 

sã
o 

pr
ec

ár
io

s.
−	

O 
es

pa
ço

 fí
sic

o 
pa

ra
 re

al
iza

r o
 tr

ab
al

ho
 

é 
in

ad
eq

ua
do

.
−	

As
 c

on
di

çõ
es

 d
e 

tra
ba

lh
o 

of
er

ec
em

 
ris

co
s 

à 
se

gu
ra

nç
a 

fís
ic

a 
da

s 
pe

ss
oa

s.
−	

O 
m

at
er

ia
l d

e 
co

ns
um

o 
é 

in
su

fic
ie

nt
e.

−	
Nu

nc
a 

−	
Ra

ra
m

en
te

 

−	
Às

 ve
ze

s 

−	
Fr

eq
ue

nt
em

en
te

−	
Se

m
pr

e



180

António Catumba Muandumba

Ca
ra

ct
er

iza
r a

 
re

la
çã

o 
en

tre
 o

 
ab

se
nt

ism
o 

do
s 

pr
of

es
so

re
s 

e 
a 

di
m

en
sã

o 
“r

el
aç

õe
s 

so
ci
op

ro
fis

si
on

ai
s”
.

Re
la

çõ
es

 
so

ci
op

ro
fis

sio
na

is
−	

As
 ta

re
fa

s 
nã

o 
es

tã
o 

cl
ar

am
en

te
 

de
fin

id
as

.
−	

A 
au

to
no

m
ia

 é
 in

ex
ist

en
te

.
−	

A 
di

st
rib

ui
çã

o 
da

s 
ta

re
fa

s 
é 

in
ju

st
a.

−	
Os

 p
ro

fe
ss

or
es

 s
ão

 e
xc

lu
íd

os
 d

as
 

de
ci

sõ
es

.
−	

Ex
ist

em
 d

ifi
cu

ld
ad

es
 n

a 
co

m
un

ic
aç

ão
 

ch
efi

a-
su

bo
rd

in
ad

o.
−	

Ex
ist

em
 d

isp
ut

as
 p

ro
fis

sio
na

is 
no

 lo
ca

l 
de

 tr
ab

al
ho

.
−	

Ex
ist

e 
in

di
vid

ua
lis

m
o 

no
 a

m
bi

en
te

 d
e 

tra
ba

lh
o.

−	
Ex

ist
em

 c
on

fli
to

s 
no

 a
m

bi
en

te
 d

e 
tra

ba
lh

o.
−	

A 
co

m
un

ic
aç

ão
 e

nt
re

 fu
nc

io
ná

rio
s 

é 
in

sa
tis

fa
tó

ria
.

−	
As

 in
fo

rm
aç

õe
s 

de
 q

ue
 p

re
ci

so
 p

ar
a 

ex
ec

ut
ar

 m
in

ha
s 

ac
tiv

id
ad

es
 s

ão
 d

e 
di

fíc
il a

ce
ss

o.
−	

Fa
lta

 a
po

io
 d

as
 c

he
fia

s 
pa

ra
 o

 m
eu

 
de

se
nv

ol
vim

en
to

 p
ro

fis
sio

na
l.

−	
Nu

nc
a 

−	
Ra

ra
m

en
te

 

−	
Às

 ve
ze

s 

−	
Fr

eq
ue

nt
em

en
te

−	
Se

m
pr

e

Qu
al

 é
 a

 in
flu

ên
ci

a 
do

 c
on

te
xt

o 
de

 
tra

ba
lh

o 
so

br
e 

o 
ab

se
nt

ism
o 

do
s 

pr
of

es
so

re
s 

qu
an

do
 

m
ed

ia
do

 p
el

o 
co

m
pr

om
et

im
en

to
 

or
ga

ni
za

ci
on

al
 

af
ec

tiv
o?

Es
ta

be
le

ce
r a

 
in

flu
en

ci
a 

do
 

co
nt

ex
to

 d
e 

tra
ba

lh
o 

so
br

e 
o 

ab
se

nt
ism

o 
do

s 
pr

of
es

so
re

s 
qu

an
do

 
m

ed
ia

do
 p

el
o 

co
m

pr
om

et
im

en
to

 
or

ga
ni

za
ci

on
al

 
af

ec
tiv

o.

−	
Ab

se
nt

ism
o

−	
Co

m
pr

om
et

im
en

to
 

or
ga

ni
za

ci
on

al
 

af
ec

tiv
o

−	
Or

ga
ni

za
çã

o 
do

 
tra

ba
lh

o
−	

Co
nd

iç
õe

s 
de

 
tra

ba
lh

o
−	

Re
la

çõ
es

 
so

ci
op

ro
fis

sio
na

is



181

ABSENTISMO

Anexo 3: Questionário para directores de escolas

Objectivo: Conhecer os critérios dos directores sobre o 
absentismo e as suas estratégias perante as ausências dos 
professores.

Área Objectivos Questões

I. Caracterização 
da amostra

Estabelecer 
o perfil 
sociodemográfico 
dos Directores das 
escolas.

1. Escola onde se desempenha como 
Director(a): ___________ 
2. Sexo: 
(   ) Masculino      
(   ) Feminino
3. Idade: ______ anos
4. Tempo de serviço no sector: ______ anos
5. Tempo como Director(a) da escola: _______ 
anos

II. Perguntas 
abertas

Conhecer os 
critérios dos 
directores das 
escolas sobre o 
absentismo e suas 
consequências.

1. Qual o seu critério em relação às 
ausências dos professores?

2. Como a escola se organiza para resolver 
os problemas causados pelas ausências dos 
professores?

3. Quais são as consequências das 
ausências no quotidiano escolar?

III. Perguntas 
fechadas

Conhecer os 
critérios dos 
directores das 
escolas sobre o 
comprometimento 
dos professores 
com o trabalho 
e os aspectos 
que mais 
influem sobre o 
absentismo.

4. Você considera que os professores da sua 
escola são de forma geral:

(    ) Pouco comprometidos com o trabalho.
( ) Moderadamente comprometidos com o 
trabalho.
(    ) Muito comprometidos com o trabalho.

5. Dos três aspectos que se apresentam a 
seguir, qual você considera que mais influi no 
absentismo dos professores da sua escola?
(    ) Condições de Trabalho
(    ) Organização do Trabalho
(    ) Relações Socioprofissionais
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Anexo 4: Entrevista com ao Director de Recursos Humanos

Objectivo: Conhecer como as actividades do departamento de 
recurso humanos favorecem o absentismo dos professores.

1. A Repartição Municipal adopta alguma forma para verificar 
o verdadeiro motivo da falta ou atraso dos professores?

2. De que forma, as actividades do Departamento de Recursos 
Humanos influenciam o absentismo dos professores?

3. O Departamento de Recursos Humanos utiliza algum 
procedimento para avaliar a satisfação dos professores com 
o seu trabalho?
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A República de Angola, uma nação jovem, que das cinzas emergem, 
passou cerca de Quatro década de conflito armados, conflitos estes que 
provocaram destruição não somente das infra – estruturas, bem como 
estado físico e psíquico da mente humana.

O absentismo tem sido uma das piores causas, que afeta diversas 
sociedades em particular a angolana, no ponto de vista psicológico, o 
trauma da guerra, carregada consigo nas veias, tem tido repercuções 
negativa tanto em adulto como em menores de idades. 

Os estudos que este livro aborda foram feitos no Centro Sul do País, 
Província do Bié, uma das que muito foi afeta pelo conflito armado, 
este livro procurou investigar os principais factores psicológicos que 
afectaram a camada docente e descentes.


