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Não basta fazermos o melhor;
algumas vezes, temos de fazer o que é necessário.

—Sir Winston Churchill

A responsabilidade é minha.
—Placa em cima da escrivaninha do presidente Harry Truman

No auge da crise, há algumas pessoas em quem se pode confiar para tomar 
certas atitudes e fazer todo o possível a fim de encontrar a saída de uma si-

tuação difícil. Elas “assumem a responsabilidade” por encontrar a solução, sem se 
importarem com o peso, com os riscos ou com a desesperança associada a determi-
nada situação. Outras pessoas, temendo os encargos pessoais decorrentes do seu en-
volvimento em um problema de difícil solução, acham uma desculpa para se omitir 
ou ignorar o problema. Elas negam ter qualquer relação com o problema, talvez por 
acreditarem que não foram responsáveis pela sua criação, ou por não lhes terem sido 
disponibilizados recursos suficientes para solucioná-lo, ou ainda por considerarem 
outros assuntos de maior premência. Quer de modo explícito ou não, elas afirmam 
que “o problema não é meu”, pressupondo que uma outra pessoa interferirá na 
questão a fim de resolvê-la.

Histórias de pessoas que assumiram difíceis responsabilidades e as levaram a 
níveis heróicos são bem conhecidas, assim como o são histórias de pessoas que ad-
quiriram boa ou má fama por delas se eximirem. Madre Teresa, por exemplo, sentia, 
com grande intensidade, ter responsabilidade pessoal por cuidar dos doentes e dos 
depauperados. Certa vez, ela declarou: “Quando uma pessoa pobre morre de fome, 
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isso não acontece porque Deus não tomou conta daquele homem ou daquela mu-
lher. Isso acontece porque nem eu nem você estávamos dispostos a dar àquela pessoa 
o que ela necessitava. Faça-nos merecedores, Senhor, de servir àquelas pessoas em 
todo o mundo que vivem e morrem em meio à pobreza e à fome. Dê a elas, por inter-
médio de nossas mãos, no dia de hoje, o alimento diário, e, por meio de nossa com-
preensão e de nosso amor, dê-lhes paz e alegria” (Global Catholic Network, s.d.).

Madre Teresa não deixou esse trabalho desgastante para os outros, nem tam-
pouco fez promessas vãs. Ao contrário, ela trabalhou anos a fio para prestar auxí-
lio a alguns dos cidadãos mais necessitados do mundo. Mesmo sabendo que jamais 
poderia erradicar a fome ou cessar o sofrimento humano por completo, ela fez 
tudo o que estava ao seu alcance. “Ouvi aquele chamado de renúncia para seguir 
Cristo nas favelas a fim de servir a Ele, ajudando aos mais pobres dentre os mais 
pobres. Foi uma ordem” (Global Catholic Network, s.d.).

Diferentemente da maioria de nós, que nos preocupamos com os pobres do 
mundo mas falhamos por não fazer muito a esse respeito, Madre Teresa assumiu 
inteira responsabilidade por ajudá-los.

Na outra extremidade do continuum da responsabilidade situa-se Nero, o Im-
perador de Roma. Aproximadamente no ano 64 d.C., um fogo devastador abateu-se 
sobre Roma, destruindo tudo o que encontrava em sua trajetória. Segundo o histo-
riador romano Suetonius, o auto-complacente imperador “cantava e tocava a lira 
enquanto Roma ardia em chamas” (Bible History Online, s.d.). Não havia um psicó-
logo presente para analisar o comportamento de Nero, mas cogita-se que ele tenha 
entrado em estado de negação devido a um sentimento de inadequação para fazer 
frente ao seu terrível desafio. Ou talvez tudo não passasse de um truque para se bene-
ficiar: naquele período, circularam rumores de que Nero teria, ele mesmo, começado 
o fogo, com o objetivo de oportunizar a construção de um novo e mais belo palácio. 
Porém, quaisquer que fossem os seus motivos, é claro que, em vez de assumir a res-
ponsabilidade por seus súditos, o Imperador Nero esquivou-se do seu dever de forma 
dramática, tornando-se assim um símbolo de irresponsabilidade.

Enquanto Madre Teresa e o Imperador Nero servem de ilustração para casos 
históricos extremos quando se trata de assumir e eximir-se de responsabilidade, 
a sociedade contemporânea encontra-se repleta de outros acontecimentos mais 
usuais nesse sentido. O enfoque deste capítulo recai sobre o local de trabalho. Na 
maioria dos ambientes de trabalho, há alguns membros da equipe em quem se 
pode confiar, pois sabe-se que permanecerão até o trabalho ser concluído, enquan-
to outros sairão assim que tiverem terminado a sua parte, independentemente do 
estágio em que se encontrar o projeto. Alguns estão comprometidos com o sucesso 
do projeto, enquanto outros se satisfazem com o seu próprio sucesso.

Por que algumas pessoas demonstram disposição de colocar a si mesmas em 
situação de risco a fim de solucionar um problema difícil, enquanto outras à sua 
volta defendem que seria mais prudente retroceder? (Compare com Horn e Gard-
ner, Capítulo 11, neste livro.) Isto é, como é que certas pessoas desenvolvem um 
senso essencial de responsabilidade por aquilo que acontece?
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A psicologia da responsabilidade essencial

Nos últimos anos, cresceu o interesse dos psicólogos pelos objetivos de vida. Va-
riam as expressões empregadas com referência a tais objetivos: “preocupações 
correntes” (Klinger, 1977), “tarefas de vida” (Cantor, 1990), “projetos pessoais” 
(Little, 1989), “objetivos pessoais” (Brunstein, 1993) e “aspirações pessoais” (Em-
mons, 1999). Pela formulação de Emmons, que é a que mais se aproxima do nosso 
sistema de referência, as aspirações pessoais se voltam para objetivos mais perma-
nentes, que motivam o comportamento da pessoa a longo prazo (Emmons, 1999). 
Muitas pessoas se esforçam por alcançar objetivos mais permanentes em suas vi-
das, mas a intensidade das suas aspirações, o nível de articulação das mesmas e a 
influência por elas exercida nas escolhas de vida feitas variam muito. As aspirações 
pessoais consideradas mais particularmente profundas, duradouras e fundamen-
tais para a identidade de uma pessoa (quem sou eu, por que estou aqui, o que estou 
tentando realizar com a minha vida, que tipo de pessoa desejo ser) são tidas como 
preocupações fundamentais que transcendem e norteiam os objetivos de segunda 
ordem da pessoa (Emmons, 1999).

As preocupações fundamentais ou empenhamentos pessoais diferem de ou-
tros tipos de objetivos pessoais em alguns aspectos importantes. Um objetivo 
de ordem pessoal, como tirar dez num teste de matemática ou achar um acom-
panhante para o baile da primavera de uma escola do ensino médio norte-ame-
ricano, reveste-se, naturalmente, de particularidades a curto prazo; em contra-
partida, uma preocupação de caráter tão fundamental quanto a de encontrar a 
cura para o câncer reflete um propósito a longo prazo que inclui uma série de 
objetivos a curto prazo. Os objetivos a curto prazo podem atuar como um meio 
para atender à realização de preocupações ou interesses mais fundamentais (ou 
eles podem surgir e desaparecer por si só, sem adquirirem maior significado). As 
preocupações fundamentais, no entanto, constituem um fim em si mesmas. Uma 
preocupação fundamental pode atuar como um fio condutor na organização dos 
objetivos pessoais de alguém. Voltando ao exemplo do câncer, a pessoa pode ter 
como objetivo a curto prazo alcançar uma nota muito boa em um teste, de modo 
a conseguir ser admitido em uma instituição de ensino altamente disputada, a 
fim de depois prosseguir com seus estudos em uma faculdade de medicina, dando 
então início a pesquisas para a cura do câncer. Dessa forma, os objetivos pessoais 
podem levar o indivíduo a chegar mais perto de conseguir satisfazer uma preocu-
pação fundamental.

As pessoas que denotam ter preocupações fundamentais geralmente agem 
em favor da satisfação de tais interesses, e tal tipo de atividade pode acarretar 
um profundo e indelével senso de propósito em suas vidas. O propósito pode 
refletir um comprometimento com uma crença, uma causa social, uma aptidão 
ou uma atividade. O propósito pode ser nobre ou ignóbil. Hitler tinha um pro-
pósito muito específico em sua vida, mesmo que este propósito, certeiro, não 
fosse nada ético. Mesmo sendo difícil de estabelecer uma distinção entre propó-
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sitos nobres e ignóbeis, é possível fazê-lo; no entanto, esse desafio extrapola o 
escopo deste capítulo.1

Num estudo realizado com adolescentes, entrevistamos uma garota de 17 anos 
cujo empenho pessoal era proteger e cuidar do ambiente natural. Ela sentia ser seu 
dever como ser humano preservar e proteger a natureza à sua volta.

O que eu acredito é que Deus criou [o ambiente natural], e que Deus [o] criou para 
que tomássemos conta dele.... Todas aquelas pequenas árvores lá e toda ave capaz 
de voar e todo pôr-do-sol e todo amanhecer foram criados por Deus para que eu 
pudesse vê-los e apreciá-los, porém, se eu não cuidar, não vão estar mais aí para 
que eu possa desfrutá-los. Acho que isso é uma das coisas mais fortes e que me dei-
xa tão apaixonada por aquilo que faço. Como isso me foi dado para tomar conta, 
então eu necessito fazer a minha parte para que isso continue existindo aí para os 
demais. [Bronk, 2005, p. 214]

Essa jovem não estava falando só a respeito da sua paixão; ela estava re-
pleta de entusiasmo, abordando um problema ambiental local. Os agriculto-
res que não dispunham de um local apropriado para jogar fora quantidades 
significativas de óleo lubrificante estavam despejando-o em seus campos, e o 
óleo estava começando a contaminar o suprimento de água local e a danificar 
a vegetação. Essa jovem de espírito empreendedor deu início a um programa 
inovador de reciclagem de óleo que alcançou tanto sucesso que, com o tempo, 
foi implementado em nível estadual. A criação e a expansão do programa de 
reciclagem de óleo deu um propósito à sua vida porque ela pôde desenvolver 
um trabalho voltado para a conservação do ambiente natural, a sua preocu-
pação fundamental. Ela se inscreveu, depois, em um programa de engenharia 
ambiental de uma faculdade como mais uma forma de promover o seu antigo 
propósito e está ansiosa por acalentar uma carreira também direcionada para 
aquele fim (Bronk, 2005).

Uma preocupação de natureza fundamental pode adquirir uma variedade 
de formas. Para algumas pessoas, o chamado para cumprir com uma determina-
da responsabilidade pode vir a se transformar em uma preocupação ou interesse 
fundamental – por exemplo, a responsabilidade para com uma pessoa (como o 
cônjuge ou o filho), uma comunidade (como o país ou a empresa de alguém), 
uma causa (como as liberdades ou os direitos civis), um valor (como a verdade 
ou a compaixão) ou um ideal (como a integridade pessoal ou um excelente tra-
balho). Em tais casos, a responsabilidade pode ser alimentada por um propósito 
de maior significado, muitas vezes de fundo moral. A preocupação mais funda-
mental expressa por Madre Teresa era a de servir a Deus. Esse interesse lhe deu 
inspiração para o desenvolvimento de um forte senso de responsabilidade para 

 1 Para debate sobre maneiras de se distinguir entre os propósitos nobres e os ignóbeis, sugerimos a 
seguinte fonte: Bronk, K. C., Menon, J. e Damon, W. (2004). Youth purpose: Conclusions from a 
working conference of leading scholars. Disponibilizado no site da Internet http://www.stanford.edu/
group/adolescent.ctr.
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com os filhos de Deus, em particular para com os mais necessitados. Cuidar dos 
filhos de Deus imprimiu um propósito moral à sua existência. Foi desse modo 
que o senso de responsabilidade de Madre Teresa, impulsionado por um forte 
propósito moral, transformou-se em uma parte intrínseca e essencial do seu 
empenho essencial.

Quando é que a responsabilidade é guiada por um propósito mais profundo? 
Como é que isso acontece? Neste capítulo, argumentamos que a responsabilidade 
tende a se tornar uma preocupação fundamental quando (1) deriva de um um 
senso de identidade moral bastante comprometido, (2) espelha o propósito éti-
co no cerne de tal identidade moral e (3) recebe apoio de um grupo organizado 
de parceiros e mentores respeitados (como no caso de uma comunidade formada 
em torno de uma crença, uma profissão, um exército ou uma equipe empresarial, 
uma organização não-governamental e assim por diante). Tais condições pessoais 
e sociais ampliam ao máximo a probabilidade de as pessoas quererem assumir a 
responsabilidade essencial, embora, em última instância, esta continue sendo, até 
certo ponto, uma escolha pessoal sujeita às excentricidades da vontade. Em outras 
palavras, enquanto tais condições têm o poder de aumentar as chances de as pes-
soas assumirem a responsabilidade essencial, elas não representam uma garantia 
de que isso aconteça.

Identidade moral e propósito moral

As pessoas diferem, na essência de suas preocupações de ordem moral, quanto ao 
que percebem como aquilo que dá sentido a elas serem quem são e a desejarem 
ser quem elas desejam ser. Para algumas, são as preocupações de cunho moral 
que definem, em grande medida, quem elas são – sendo que essas pessoas são 
dotadas de um forte sentido de identidade moral. Para outras, são as preocupa-
ções de ordem material (quanto dinheiro possuem, quão poderosas elas de fato 
são e assim por diante) que desempenham um papel bem mais importante. São 
as primeiras que se mostram mais propensas a agir segundo suas convicções mo-
rais. Constatamos que a identidade moral representa o melhor prognóstico para 
o comprometimento de uma pessoa que demonstra ter atitudes de fundo moral, 
pois não apenas determina o que a pessoa considera ser o curso certo de ação 
mas também a razão por que a pessoa decide que “Eu mesma preciso seguir este 
curso de ação”. Por exemplo, a maioria das pessoas irá manifestar a crença de 
que permitir que outros morram de fome é algo errado pelo ponto de vista moral, 
porém apenas algumas dentre essas pessoas irão concluir que elas mesmas ne-
cessitam fazer algo para evitar que isso ocorra em determinadas situações, como 
é o caso na África. A identidade moral engendra um senso de responsabilidade 
pessoal pela adoção de uma atitude: ela fornece um poderoso incentivo para a 
conduta porque aciona a motivação para agir de acordo com a concepção indi-
vidual do self idealizado de um indivíduo. Só o discernimento moral em si não 
consegue dar esta razão: é somente quando as pessoas concebem a si mesmas e a 
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seus objetivos de vida em termos morais que elas se tornam mais propensas a agir 
conforme o seu discernimento moral.

Segundo a constatação de Colby e Damon (1992), os modelos morais estuda-
dos estavam convictos de que o trabalho por eles realizado satisfazia igualmente 
aos seus objetivos pessoais e aos morais. As pessoas que definem a si mesmas em 
termos de seus objetivos morais vêem problemas de ordem moral nos acontecimen-
tos diários, e se percebem necessariamente impelidas a tratar desses problemas. A 
partir de tal percepção, torna-se inevitável que trilhem um determinado caminho a 
fim de assumirem a responsabilidade pela busca de uma solução.

No ambiente de trabalho, a identidade moral significa definir o self de modo a in-
cluir não apenas as habilidades e os interesses relacionados ao trabalho, mas também 
o propósito do trabalho do indivíduo, o sentido individual das restrições éticas e a 
responsabilidade individual para com a sua comunidade. Desta maneira, a responsa-
bilidade pessoal no ambiente de trabalho é forjada por uma forte identidade moral.

Ao longo do curso do desenvolvimento humano, no qual o indivíduo regular-
mente toma decisões de fundo moral, as opções feitas se transformam em hábito: 
uma criança que aprendeu a dizer a verdade não precisa, geralmente, decidir se 
mente, se trapaceia ou se rouba a cada vez que surge uma oportunidade para tal. 
O comportamento honesto acontece como algo natural – ou, para empregar uma 
expressão conhecida que, neste caso, recebe validação psicológica, aquele tipo de 
comportamento se torna uma “segunda natureza”. Mediante um sistema de ati-
tudes adquiridas, o comportamento se transforma em algo habitual. Os hábitos 
morais bem estabelecidos são comumente conhecidos como virtudes, as quais, por 
sua vez, constituem a base comportamental do caráter moral.

As pessoas que agem em níveis mais elevados, maximizando todo o seu poten-
cial, esforçam-se por alcançar uma unidade de self que se assemelha a uma espécie 
de preocupação de natureza mais fundamental em si mesmo (a preocupação com a 
integração pessoal). Embora raramente se atinja uma integração ou unidade abso-
luta (a não ser mediante figuras exemplares de extraordinária moral e com um alto 
grau de comprometimento moral), todas as pessoas podem vir a se aproximar des-
te ideal com o tempo. O cultivo de uma forte identidade moral – ciente de que as 
preocupações de ordem moral desempenham um papel primário para determinar 
quem eu sou e quem desejo ser – representa o meio psicológico para tal fim.

Reside, muitas vezes, no cerne da identidade moral, um forte propósito de 
cunho moral. O propósito moral pode atuar como uma característica capaz de aju-
dar a organizar a identidade moral de um indivíduo, compelindo-o a se autodefinir 
não apenas em termos morais mas também em termos do seu propósito moral.

Um propósito de cunho moral significa uma firme intenção de caráter geral para 
realizar algo que, ao mesmo tempo, tenha significado para o self e traga conseqüên-
cias para o universo no sentido mais amplo (Damon, Menon e Bronk, 2003). Há 
dois aspectos importantes nesta definição. Primeiro, um propósito é um objetivo que 
deixa muito a desejar, mas que representa um alvo a longo prazo, ao invés de um 
objetivo a curto prazo como o de aprender um novo programa de computador ou 
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concluir a lavagem da roupa. Segundo, o propósito é parte de uma busca individual 
por significado, mas que também possui um componente externo: o desejo de fazer 
diferença no mundo, de contribuir para questões maiores que o self. O propósito está 
sempre direcionado para a realização de algum feito, na direção em que é possível se 
fazer avanços. Este feito pode ser material ou imaterial, interno ou externo, alcançá-
vel ou inalcançável. Possui como seu atributo necessário não a croncretude, porém o 
senso de direção, o qual provê ao criar um objetivo como propósito. Aqui é de auxílio 
um retorno ao exemplo da Madre Teresa. O propósito dela era servir a Deus, e este 
seu alvo mais abrangente e de longo prazo detinha claramente um foco externo. Ele 
atuou como uma bússola, provendo a direção ao longo de toda a sua vida.

As pessoas imbuídas de um propósito moral no cerne de suas vidas sentem-se 
obrigadas a agir em favor daquele propósito. Elas se sentem reponsáveis pelos seus 
resultados. Desta maneira, o propósito pode vir a alimentar um senso de respon-
sabilidade pessoal.

No estudo empírico antes mencionado, emcontramos uma dúzia de adolescen-
tes que demonstravam uma grande dedicação aos seus propósitos individuais. Em 
seu comprometimento, estes adolescentes tendiam a ser movidos por um forte senso 
de identidade moral (Bronk, 2005). Em outras palavras, a sua percepção de quem 
eles eram girava em torno dos seus propósitos. Assim, aquela jovem com preocu-
pações ecológicas se autodenominava “uma abraçadora de árvores”, enquanto que 
uma adolescente religiosa se autodescreveu como sendo cristã, em primeiro lugar. 
As pessoas jovens identificavam a si mesmas segundo seus propósitos, e, quando 
isso acontecia, elas se sentiam individualmente responsáveis por realizar um trabalho 
alinhado com as preocupações de caráter mais fundamental para elas. Quando um 
jovem de 12 anos ficou sabendo que as pessoas na África estavam morrendo devido 
à falta de água potável, ele se sentiu responsável por conseguir levantar o dinheiro 
para construir poços nas áreas mais necessitadas do continente. Sua crença de que ele 
era, no fundo, responsável por prover água potável resultava, provavelmente, de um 
forte senso de identidade moral, e, ao assumir responsabilidade por aquela causa, ele 
encontrou um propósito para a sua vida. Da mesma forma, é mais provável que as 
pessoas que vêem um propósito em sua ocupação assumam a responsabilidade essen-
cial por buscar uma solução para os problemas mais difíceis no seu trabalho.

Enfim, é mais provável que um senso de responsabilidade essencial se desen-
volva quando haja um suporte social para tal empenho. No estudo empírico rea-
lizado com os adolescentes, o suporte social assumiu a forma de mentores, clubes, 
grupos informais ou organizados de parceiros com o mesmo tipo de interesses 
e preocupações, comunidades religiosas e famílias prestadoras de apoio (Bronk, 
2005). No local de trabalho, tal suporte pode tomar a forma de conselheiros, men-
tores e associações profissionais.

Em suma, independentemente da forma que venha a assumir, o apoio social, 
em conjunto com um senso de identidade moral e de propósito moral, aumenta a 
probabilidade de que as pessoas venham a desenvolver um senso de responsabili-
dade essencial pelo trabalho que realizam.
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A responsabilidade essencial no local de trabalho

No estudo BomTrabalho, procuramos pessoas imbuidas de um profundo senso de 
responsabilidade pessoal por seu trabalho. Conduzimos entrevistas detalhadas com 
essas pessoas a fim de examinar as suas crenças, histórias e estratégias individuais 
para a realização de um Bom Trabalho. As entrevistas eram semi-estruturadas e 
passavam por extensa sondagem, seguindo os moldes tradicionais das “entrevistas 
clínicas”, das quais nós e outros nos valemos em pesquisas anteriores, a fim de anali-
sarmos o comprometimento e o discernimento moral (Colby e Damon, 1992).

No estudo BomTrabalho, detectamos três tipos de responsabilidades essenciais 
no local de trabalho: (1) a responsabilidade pela conduta ética de uma organização 
e de seus trabalhadores, (2) a responsabilidade pelo cumprimento dos propósitos 
profissionais e comerciais de uma organização, e (3) a responsabilidade pelo bem 
social mais amplo. Para este capítulo, selecionamos três casos para ilustrar estes 
três tipos de responsabilidade essencial.

Embora cada um daqueles que nos serviu de exemplo exiba todos esses ti-
pos de responsabilidade até determinado ponto, cada um deles exemplifica muito 
fortemente um determinado tipo de responsabilidade em particular. Por exemplo, 
Max De Pree, que trabalhou no âmbito empresarial, ilustra o primeiro tipo de res-
ponsabilidade essencial; ele a assumiu através da conduta ética da sua organização 
e dos seus trabalhadores. Katharine Graham, que trabalhou no âmbito jornalísti-
co, serviu de exemplo para um forte senso de responsabilidade pelo cumprimento 
do propósito profissional e de negócios no jornalismo. E John W. Gardner, que 
trabalhou no âmbito filantrópico e sem fins lucrativos, assumiu a responsabilidade 
essencial pela nossa sociedade como um todo.

Max De Pree

Embora Max De Pree ilustre aspectos de todas as três facetas da responsabi-
lidade essencial, ele é o exemplo mais claro de alguém que demonstra possuir 
um senso de responsabilidade pela conduta ética de uma organização e de seus 
trabalhadores.

De Pree é o presidente emérito da Herman Miller, Inc., uma empresa inovadora 
do ramo moveleiro. Sob a liderança de De Pree, a Herman Miller constou regular-
mente na lista publicada pela Fortune das 25 empresas mais admiradas dos Estados 
Unidos. Além de ser autor de vários livros a respeito de liderança, De Pree foi eleito 
pela revista Fortune para integrar o Hall da fama Empresarial e foi agraciado com o 
Business Enterprise Trust’s Lifetime Achieument Award.

De Pree deve o sucesso nos negócios ao seu estilo inovador de liderança. Em 
seu livro Leadership Is an Art (2004), De Pree partilha sua abordagem decidi-
damente humilde quanto à maneira de ser de um líder. Ele principia relatando 
uma pequena história de moral bem simples: “ninguém é perfeito” (p. 5). A sua 
abordagem da liderança parte, naturalmente, desta premissa. Admitir que os in-
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divíduos não são perfeitos nem sabem tudo “permite-nos começar a pensar em 
estarmos entregues às fortalezas dos outros” (p. 9). A seguir, De Pree estimula os 
líderes a identificar os talentos das outras pessoas e a remover os obstáculos para 
permitir que elas empreguem ao máximo os seus dons e as suas habilidades. De 
Pree endossa o conceito de liderança servidora da autoria de Greenleaf (1977); 
ao invés de os trabalhadores servirem aos líderes, os líderes é que deveriam servir 
aos trabalhadores.

A confiança de De Pree nos outros é resultante do seu forte senso de iden-
tidade moral. No cerne desta crença está o pensamento de que “todos somos 
necessários. Todos temos uma contribuição. Todos somos entes sociais e nossas 
instituições são unidades sociais. Todos temos o desejo de prestar uma contri-
buição” (p. 66).

A identidade moral de De Pree reflete um propósito moral. Em sua condição 
de líder, o seu propósito era administrar uma empresa que atendesse às necessi-
dades de seus clientes com justiça e ética. Este objetivo implicava ajudar seus em-
pregados a utilizar suas forças a fim de realizar suas próprias contribuições para 
uma causa mais ampla. Em entrevista a nós concedida, ele afirmou: “Uma das 
coisas mais importantes que ocorreram no decorrer da minha carreira empresarial 
foi descobrir aos poucos que as empresas e os empresários têm de representar um 
papel positivo na sociedade”. De Pree se definia pelo trabalho que realizava e en-
corajava seus empregados a fazerem o mesmo. Ele acreditava que a forma como 
as pessoas se viam na qualidade de profissionais não deveria ser distinta da forma 
como elas viam a si mesmas na qualidade de indivíduos em outros contextos. 
As pessoas deveriam se empenhar em viver no trabalho obedecendo ao mesmo 
sistema de valores pelo qual se empenhavam em viver em outras áreas de suas 
vidas. “Para muitos de nós que trabalhamos lá, é exasperadora a descontinuidade 
existente entre como vemos a nós mesmos enquanto pessoas e como vemos a nós 
mesmos enquanto profissionais. Precisamos eliminar este senso de descontinuida-
de e restabelecer o sentido de coerência em nossas vidas” (2004, p. 32). Como De 
Pree acreditava que as pessoas deviam agir no trabalho como o faziam em suas 
vidas privadas, ele se esforçou por criar uma cultura empresarial que encorajasse 
práticas éticas e um forte senso de responsabilidade para com a comunidade de 
cada indivíduo.

Através do seu forte senso de identidade moral, De Pree assumiu responsabilida-
de pessoal pela sua empresa e pelos seus empregados. Um dos meios de que se valeu 
para responsabilizar-se pelos seus empregados foi um programa por ele introduzido 
e denominado pára-quedas de prata. A empresa estava operando em um momento 
em que era comum ocorrerem mudanças hostis de controle societário, e De Pree 
não achava justo que apenas os principais executivos recebessem uma compensa-
ção financeira de vulto, ou pára-quedas de ouro, quando ocorriam tais mudanças 
de controle societário. Assim, ele instituiu um programa segundo o qual todos os 
empregados tinham direito a receber uma compensação se a empresa passasse por 
um tal processo de aquisição. No decorrer da entrevista, ele nos relatou como este 
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programa atendia a duas finalidades: “Se [uma outra empresa] quisessem realmente 
adquirir nossa empresa, eles teriam de cobrir um custo extra, o que ajudaria a barrar 
a idéia de que nossa empresa pudesse vir a mudar de controle acionário. Porém, 
como você pode perceber, o programa não foi originalmente concebido para impedir 
tal aquisição. Ele foi originalmente concebido para trazer igualdade”. Um tal pro-
grama assinala não apenas o tino empresarial de De Pree, mas também seu profundo 
interesse pelo bem-estar dos seus empregados. Este programa evidencia o senso de 
responsabilidade de De Pree para com os empregados da Herman Miller.

Um elemento crucial na filosofia de De Pree a respeito da liderança era a res-
ponsabilização ou a obrigação dos representantes de prestarem contas a seus re-
presentados. Os líderes, acreditava ele, deveriam depositar suficiente confiança 
em seus empregados a fim de permitir àqueles trabalhadores se responsabilizarem 
pessoalmente pelo trabalho que realizassem. De Pree colocou em prática esta idéia 
na Herman Miller por meio do Plano Scanlon, um programa que oferecia gra-
tificações financeiras aos empregados que fizessem com que a empresa viesse a 
economizar dinheiro e que concedia aos empregados um certo controle acionário 
da empresa. Ao transformar os trabalhadores em acionistas, ele despertou neles 
um interesse pessoal pelo desempenho da empresa. No livro Leadership Is an Art 
(2004), ele escreveu: “Uma outra coisa que está implícita é que todos precisam 
cumprir com determinadas premissas importantes. Na condição de empresários, 
aumenta a responsabilidade pelo nosso desempenho pessoal. Os empresários não 
conseguem se ver livres das suas preocupações” (p. 99). É claro que um outro ter-
mo para expressar a obrigação dos representantes de prestar contas a seus repre-
sentados é responsabilidade. Esta é uma outra forma pela qual De Pree estimulou 
seus trabalhadores a assumirem a responsabilidade essencial pelo trabalho deles, e 
pela qual ele mesmo assumiu responsabilidade pelos seus trabalhadores.

De Pree não só assumiu responsabilidade por seus empregados, como também 
assumiu responsabilidade pelas práticas adotadas na empresa. Ele partiu do princí-
pio de que era sua a tarefa de promover e fortalecer a integridade ética da empresa. 
Ao contrário de tantos outros líderes corporativos que recentemente fizeram man-
chete ao alegar que não tinham o menor conhecimento das manobras criminais 
de seus empregados ou colaboradores, De Pree assumiu como sua a obrigação de 
transmitir elevados padrões éticos a todos os postos da empresa, assegurando que 
seus empregados agissem de acordo com tais preceitos. Prova disso foi a severa po-
lítica adotada por De Pree contra o suborno – uma prática comum, naquela época, 
para realizar negócios no exterior. Na entrevista que nos concedeu, ele partilhou 
um episódio relacionado a tal prática:

Um dos nossos vendedores mais experientes estava tratando com uma pessoa de 
grande poder decisório de uma outra empresa [nome não revelado]. Estávamos 
negociando, pelo que me lembro, um pedido de aproximadamente 12 milhões. E 
o cara disse, “Bem, posso organizar para que este pedido seja de vocês, mas temos 
que conversar sobre qual vai ser a minha parte”. E o nosso homem falou: “Bem, 
não vai haver parte alguma para você. Nossa empresa não faz isso”. “Claro,” disse 
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o cara: “todo mundo faz isso”. “Não,” [nosso homem] falou: “nós não fazemos”. 
E [o homem deles] disse: “Bem, vou ter de ligar para o seu chefe, e você provavel-
mente perderá seu emprego”. E [nosso homem] falou: “Oh, não, nós simplesmente 
ficaremos sem o seu pedido”. Porque ele sabia que era isso o que eu diria.

De Pree acreditava firmemente na ética em conjunção com a prática empre-
sarial e assumiu a responsabilidade essencial para que sua empresa funcionasse 
segundo este mesmo critério.

De Pree tinha uma série de mentores que o ajudaram a entender o seu trabalho 
dentro de um contexto mais amplo. Em nossa entrevista, ele comentou sobre o im-
portante papel que as empresas embasadas em fundamentos éticos desempenham 
em favor das sociedades às quais elas servem. “Acho que minha carreira empresa-
rial foi uma espécie de jornada espiritual que me distanciava de, sabe, como se pode 
fazer para aumentar os lucros..., conduzindo em direção ao objetivo de se entender 
quais são os princípios que sustentam o sistema de livre mercado numa democra-
cia.” Os mentores ajudaram De Pree a estabelecer um elo entre a sua vida profissio-
nal e a sua vida religiosa. Eles o ajudaram a perceber de que maneira a sua vida pro-
fissional poderia ser de utilidade para a sociedade e, dessa forma, também atender 
aos seus objetivos religiosos. Como resultado do grande papel desempenhado pelos 
mentores em sua vida, De Pree, mais tarde, atuou como um dedicado mentor para 
outras pessoas. Além de contar com o suporte dos mentores, De Pree contava com 
o suporte de sua família. Antes dele, o seu pai e o seu irmão haviam administrado a 
empresa e ambos apoiavam De Pree em sua “abordagem social” nos negócios.

Em suma, De Pree não apenas ajudou seus trabalhadores a se sentirem pes-
soalmente envolvidos no trabalho que realizavam mas assumiu, igualmente, a 
responsabilidade essencial pela conduta ética da Herman Miller e pelo bem-estar 
dos seus empregados.

Katharine Graham

O segundo exemplo de responsabilidade no local de trabalho está representado por 
Katharine Graham. Ela demonstra como alguém tem responsabilidade pelo cumpri-
mento do propósito profissional ou empresarial da organização à qual pertence.

Graham cresceu nas cidades de Nova Iorque e Washington, D.C., a quarta 
filha dentre cinco crianças de uma família rica e politicamente engajada. Sua mãe 
era uma socialite que gostava de livros, arte e política, e seu pai era um empresário 
de enorme sucesso, com um senso bem apurado de responsabilidade civil. Quando 
criança, Katharine admirava ambos os seus pais, porém, à medida que foi cres-
cendo, foi se tornando cada vez mais próxima do seu pai, Eugene Meyer. Quando 
jovem, Eugene havia arquitetado um plano segundo o qual os primeiros 25 anos de 
sua vida deveriam ser utilizados na aquisição de conhecimentos. Em conformidade 
com tal mapa, grande parte daquele período foi passado em estabelecimentos de 
ensino. Ele planejara despender os próximos 20 anos reunindo meios de sustentar 
sua família, o que ele fez através de uma série de alianças de negócios de grande su-
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cesso. No final, os últimos 20 anos de sua vida deveriam ser dedicados ao serviço 
público. Durante esse período, ele se mudou com sua família de Nova Iorque para 
Washington, D.C., a fim de assumir uma série de cargos políticos. Ele também 
adquiriu o Washington Post, que enfrentava dificuldades. Enquanto Eugene admi-
nistrava o jornal, ele e Katharine participaram repetidas vezes de debates a respeito 
de ética jornalística e de questões políticas.

Depois de deixar a casa dos pais, Katharine se especializou em jornalismo 
na faculdade e trabalhou por um breve período como repórter, fazendo matérias 
para o San Francisco News e o Washington Post. Ela se casou com Philip Graham, 
um advogado que trabalhava com o juiz da Suprema Corte norte-americana Felix 
Frankfurter. Phil e Eugene ficaram bons amigos, e quando Eugene estava prestes a 
se aposentar do Post, ele empossou Phil como o novo editor-chefe do jornal. Phil 
ampliou o público-leitor do jornal e adquiriu outras empresas de mídia. Por volta 
dos 40 anos, Phil começou a sofrer de depressão e acabou cometendo suicídio. 
Katharine, receosa de que sua família viesse a perder o jornal, assumiu o cargo 
de editora-chefe. Para uma mulher rica no ano de 1963, esta foi uma iniciativa 
surpreendente; naquela época, via de regra, mulheres de posses não costumavam 
trabalhar. De início, Graham planejava assumir o cargo apenas para garantir a 
posição, até que o seu filho tivesse idade suficiente para vir a assumir no lugar dela. 
No entanto, logo se deu conta de que o cargo de editora exigia bastante tempo e 
atenção, e ela achou a tarefa, com todas as exigências a ela associadas, incrivel-
mente atraente. Durante o tempo em que ocupou o cargo de editora-chefe, Katha-
rine tomou decisões extremamente difíceis, inclusive quanto à publicação ou não 
de histórias baseadas em documentos de Watergate e do Pentágono*; tais decisões 
incitaram a fúria da administração e do Departamento de Justiça na época.

O senso de identidade moral de Graham incluía pelo menos três facetas dis-
tintas, e cada uma delas se mostrava no contexto do âmbito jornalístico. Primeiro, 
Graham percebia a si própria como alguém que devia algo à comunidade na qual 
vivia. Ela escreveu, em sua biografia: “Crescemos com a crença de que não impor-
tava o que você fizesse profissionalmente, você tinha que automaticamente pensar 
nas questões de interesse público e retornar à sociedade um pouco do que havia 
recebido, fosse esse pouco no interesse da sua comunidade ou do serviço público 
– você tinha que demonstrar interesse e prestar algum tipo de serviço” (Graham, 
1997, p. 46). Ela percebeu que seu papel como editora responsável pelo jornal lhe 
oferecia uma oportunidade para servir ao bem público. A exemplo de seu pai, ela 
acreditava que “um jornal era um monopólio público, designado para estar a ser-
viço do público em uma democracia” (p. 63).

Segundo, sua identidade moral incluía uma grande preocupação pelas pessoas 
de menos posses. Em sua autobiografia, ela faz o seguinte relato: “Certa vez, em 
1952, após visitar uma mina de cobre no estado de Utah que havia propiciado 

 * N. de R.: Documentos de Watergate e Pentágono foram duas grandes séries de reportagens que mar-
caram o jornalismo dos EUA no século 20. A primeira contribuiu para abreviar a Guerra do Vietnã; 
a segunda levou à renúncia do presidente norte-americano Richard Nixon.
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muitos ganhos financeiros a meu pai, [minha mãe] escreveu em seu diário, ‘[A 
mina] foi algo interessante de ver, porém o vilarejo que conduzia até lá me deixou 
estarrecida.... É de lá que provém [o dinheiro] e eu o gastei todo em arte chinesa, 
mas foi um choque pensar que vivemos de um dinheiro que seja produzido sob tais 
condições’” (1997, p. 52).

Após inteirar-se dessa história, Graham poderia ter se mudado para Utah e 
assumido responsabilidade pessoal pelo bem-estar dos mineiros. Com o seu dinhei-
ro, ela poderia ter melhorado as condições de trabalho daquelas pessoas. Em vez 
disso, ela carregou consigo a preocupação com os mineiros e a inseriu na missão 
do seu periódico. Em vez de se tornar um jornal classista que atentava apenas para 
os leitores mais abastados, ela mesma cuidou para que o Post continuasse sendo 
um jornal voltado para a massa, atendendo a leitores de todos os níveis socioeco-
nômicos, incluindo, como nos relatou em entrevista: “As esposas de Maryland... 
[e] o pessoal do governo e o cara sentado atrás da escrivinha do Ministério do 
Exterior dos EUA”. Assim fazendo, ela não ignorou por completo os apuros dos 
mineiros. Ao contrário, ela assumiu responsabilidade na esfera da sua identida-
de moral, colocando o jornal a serviço do bem público. A sua missão, ou o seu 
propósito pessoal, interagiu com a missão do domínio a fim de realizar um bom 
trabalho, à medida que sua preocupação com a massa se mostrava no contexto de 
um jornalismo confiável.

Por fim, a humildade constituía uma outra componente importante da sua 
identidade moral, que também acabou por se revelar no trabalho. Na qualidade 
de editora responsável pelo jornal, ela insistia para que seus editores escutassem os 
leitores. “Você tem de fazer com que eles escutem”, comentou ela em nossa entre-
vista. Ela também escutava os leitores e fazia um esforço para ouvir não apenas os 
elogios como também as suas críticas.

O senso de identidade moral altamente articulado de Graham revelou-se na 
sua decisão de publicar os Documentos do Pentágono. Essa foi uma escolha que 
deu origem a muita controvérsia e que, basicamente, terminou definindo a sua 
gestão como editora-chefe do jornal. Em nossa entrevista com Graham, ela relatou 
que teve cerca de 30 segundos para se decidir a dar um telefonema. Sua capacidade 
de tomar essa decisão instantânea reflete um poderoso senso de identidade moral. 
Ela não precisou de muito tempo para tomar a decisão; a linha de ação correta era 
a sua “segunda natureza”. No estudo realizado em 1992 por Colby e Damon, as 
figuras morais exemplares exibem esse mesmo forte senso de identidade moral. 
Em vez de falar ou escrever de forma evasiva no momento de tomar uma decisão 
difícil, aqueles indivíduos determinam claramente qual é o procedimento correto. 
A capacidade de tomar este tipo de decisão com rapidez aponta para o profundo 
senso de identidade moral de Graham.

Administrar o Washington Post foi mais do que um trabalho para Graham; 
deu à sua vida um propósito. Ela se preocupava muito com o jornal e, ao longo 
da sua autobiografia e da entrevista que nos concedeu, ela muitas vezes discorreu 
sobre o Post como se ele fosse quase que um outro membro da sua família. Ela 
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descreveu a sua “devoção apaixonada” pelo jornal e comentou que ela sempre 
“tinha se importado e investido muito” nele, exatamente como um pai faria por 
um filho. Graham tinha um profundo senso de responsabilidade pelo periódico, 
e, assim como os pais costumam lutar pela custódia dos seus filhos, ela trabalhou 
muito para que o jornal continuasse nas mãos da sua família.

A identidade moral de Graham se refletia no seu propósito de administrar um 
jornal de alta qualidade. Como editora responsável, ela acreditava que era im-
portante que o periódico desse lucro, porém este não era o seu principal objetivo; 
mas representava simplesmente um passo necessário para atender ao seu interesse 
mais fundamental. Em sua entrevista, ela comentou: “Eu costumava fazer alguns 
discursos devotos para Wall Street a respeito de lucratividade e excelência andarem 
de mãos dadas. Eu realmente comecei com este tema... Eu tinha de convencê-los 
de que eu realmente desejava o lucro, o que eu de fato queria, pois, para sobrevi-
ver, você tem de ser rentável. Você tem de ser rentável se quiser investir na equipe 
editorial – sabe, repórteres e pessoas de qualidade”. O propósito de Graham, o 
de administrar um jornal de qualidade superior, subordinou o seu objetivo de lu-
cratividade e deu à sua vida um profundo sentido. Como este era o seu propósito, 
Graham assumiu responsabilidade essencial para que o jornal estivesse a serviço 
(de) seus leitores.

A capacidade de Graham de assumir responsabilidade essencial pelo peri-
ódico ganhou o apoio social. Tanto o marido como o pai nutriam os mesmos 
sentimentos com relação ao jornal. Na sua autobiografia, Graham comentou a 
respeito do marido: “[Phil] insistia que os jornais não deveriam ‘ignorar nos-
sos defeitos afirmando, despreocupadamente, que as pessoas podiam cancelar 
suas assinaturas do jornal caso discordassem’” (1997, p. 184). A exemplo de 
Katharine, Phil achava que o periódico cumpria uma importante função cívica. 
Ao assumir o cargo de editora-chefe, Katharine deu prosseguimento a muitas 
das práticas que seu marido e seu pai haviam estabelecido. Por exemplo, seu pai 
havia determinado a política de não endossar candidatos presidenciais porque 
ele não queria dar a impressão de que o jornal era tendencioso, e Graham man-
teve esta política.

A exemplo de De Pree, Graham assumiu responsabilidade essencial pelo seu 
trabalho. Ela se sentia responsável pelo jornal e pela função cívica por ele desempe-
nhada em apoio à democracia. Este forte senso de responsabilidade foi forjado por 
todo o suporte social recebido, sendo resultado de um senso de identidade moral 
bem articulado.

Diferentemente de De Pree, no entanto, Graham vinha trabalhando numa 
área – o jornalismo – dotada de uma longa e nobre tradição como um âmbito 
profissional que atendia aos interesses públicos. Como o nosso modelo BomTra-
balho indica (veja a Introdução), a missão e as normas dos domínios podem 
desempenhar um grande papel com vistas a ajudar os indivíduos a encontrarem 
e a realizarem seus propósitos morais no local de trabalho. O bom trabalho, 
como colocamos, nasce da interação entre as pessoas e os campos e os domínios 
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nos quais elas trabalham. No caso de Graham, ela tinha em seu favor a nobre 
tradição da ética jornalística, bem como a companhia de pessoas notáveis, como 
o seu ilustre editor Ben Bradlee, um pilar do jornalismo da alta qualidade. A evo-
lução da própria identidade moral de Graham deve muito a essas associações. As 
próprias escolhas morais de Graham como indivíduo desempenharam um papel 
crítico para que ela pudesse realizar tão bom trabalho; mas o âmbito histórico do 
jornalismo também desempenhou um papel, configurando a natureza e a direção 
das decisões por ela tomadas.

John W. Gardner

John W. Gardner, ex-presidente da Carnegie Corporation; ex-secretário de Saúde, 
Educação e Previdência Social; e fundador da organização Causa Comum e do mo-
vimento Setor Independente, é quem ilustra o nosso terceiro caso. No decorrer de 
sua vida, em que foi amplamente celebrado como o principal líder do terceiro setor 
norte-americano, Gardner serve de exemplo para a responsabilidade essencial pelo 
bem social no sentido mais amplo.

Gardner nasceu em Los Angeles em 1912. Ele recebeu seu título de doutora-
do em psicologia em 1938 e ministrou, por um breve tempo, aulas nas seguintes 
instituições de ensino superior: University of California, Connecticut College 
for Women e Mount Holyoke College. Em 1943, ele ingressou no Corpo de 
Fuzileiros Navais dos EUA, onde serviu como oficial de inteligência. Quando 
deixou a ativa, entrou para a Corporação Carnegie de Nova Iorque, uma grande 
e influente fundação filantrópica. Ele atuou como vice-presidente dessa funda-
ção em 1949 e como seu presidente em 1955. Ainda em 1955, ele se tornou pre-
sidente da Fundação Carnegie para o Avanço do Ensino. Em 1964, o presidente 
norte-americano Lyndon B. Johnson homenageou Gardner conferindo-lhe a Me-
dalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil do país e, em 1965, 
nomeou-o Secretário da Saúde, Educação e Previdência Social dos EUA. Gard-
ner manteve esta posição até 1968, quando renunciou para assumir a chefia da 
Coalizão Urbana Nacional. Em 1970, Gardner fundou a Causa Comum, uma 
organização de cidadãos apartidários. Ele atuou como presidente dessa organi-
zação de 1970 até 1977. Ele também foi presidente do comitê organizador que 
levou à fundação do Setor Independente, um fórum nacional para organizações 
do setor voluntário, e atuou como seu presidente até 1983, quando se tornou 
professor da cadeira de serviço público na Stanford University. Engajado, no de-
curso de toda a sua vida adulta, no exercício de uma série de ocupações cívicas, 
não se pode compartimentar Gardner. O website Independent Sector refere-se a 
ele como sendo o “grande construtor de idéias e unificador de pessoas e causas” 
(s.d.). Seu diversificado currículo é sustentado pelo compromisso comum em 
prol da construção da comunidade.

Gardner era movido por um forte senso de responsabilidade essencial não 
apenas por ele mesmo e pela sua própria organização, como o era De Pree, e não 
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era movido por um domínio, como o era Graham, mas pelo todo da sociedade 
em que vivia. Passou sua vida adulta buscando trabalhos que lhe permitissem 
reforçar o tecido social.

Em nossa entrevista com Gardner, ele discorreu detalhadamente sobre os va-
lores que constituíam sua identidade moral e que serviram como fonte de preocu-
pações de natureza fundamental para ele. Tais valores foram os que nortearam a 
sua vida. “Você corre uma série de riscos quando tenta organizar primorosamente 
o seu sistema de valores... Isto se inicia na primeira semana de vida e, quando você 
chega perto dos dez anos, já incorporou tanto no sentido de valores e formas de 
ver o mundo que fica impossível separar e classificar tudo.” Se Gardner achava di-
fícil conversar sobre o conjunto do seu sistema de valores, ele não tinha problema 
em identificar um valor pessoal de maior destaque. “Quero salientar um [valor] 
sobre o qual vocês me ouviram falar antes, que é a responsabilidade... Este valor 
certamente remonta à minha infância e ao desenvolvimento precoce de um senso 
de responsabilidade pelo outro.” “Responsabilidade pelo outro” constituiu a base 
da identidade moral de Gardner. Este valor definiu quem ele era e o que ele se 
empenhou em realizar durante a sua vida. Tal empenho era central para Gardner e 
sua preocupação de caráter mais fundamental era a de melhorar a sociedade.

Gardner acreditava que a existência de um senso de responsabilidade entre os 
cidadãos era essencial para permitir a solução dos problemas sociais. Uma comuni-
dade não poderia funcionar eficazmente, era o que ele argumentava, sem uma mas-
sa de indivíduos que se sentisse pessoalmente responsável pela vitalidade daquela 
comunidade. “A responsabilidade representa a chave principal para a comunida-
de.” Assim, Gardner assumiu a responsabilidade essencial de encorajar as pessoas 
a se sentirem pessoalmente responsáveis pela saúde das suas comunidades.

O trabalho em prol da melhoria da sociedade atribuiu um propósito à vida de 
Gardner. No decurso de toda a sua vida ele mudou de um trabalho para o outro con-
forme se apresentavam oportunidades para tratar dos problemas sociais. Enquanto 
discorria, ao longo de sua entrevista conosco, sobre a “sorte extraordinária de a 
Carnegie Corporation” ter-lhe oferecido uma colocação, ele admitiu: “Eu estava 
decidido a encontrar um trabalho que me expusesse a um número maior de questões 
sociais, de problemas sociais, do modo de funcionamento do mundo”. Ele intencio-
nalmente buscou oportunidades para implementar melhorias na sociedade em que 
vivia. Em seu livro Self-Renewal: The Individual and the Innovative Society (1963), 
Gardner escreveu: “Em sua conceituação, um livro de histórias [sobre a felicidade] 
nos fala de desejos realizados; a versão mais verdadeira envolve o empenho em se 
alcançar objetivos mais significativos” (p. 97). Segundo Gardner, a felicidade ver-
dadeira exige propósito, e assumir responsabilidade por implementar melhorias na 
sociedade serviu como fonte de propósito e de grande significado para ele.

A responsabilidade pelo outro serviu para dar embasamento à identidade mo-
ral de Gardner, mas a humildade representou um outro aspecto importante nes-
te processo. Embora ele não tenha, de modo explícito, mencionado a humildade 
em nossa entrevista, as suas ações apontavam repetidamente para o papel central 
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por ela desempenhado na forma como ele percebia o seu papel de filantropo. Ao 
discutir, por exemplo, o papel da filantropia em uma sociedade democrática, ele 
assinalou que as fundações precisam assegurar aos grupos que elas subsidiam um 
grande nível de autonomia.

Consentimos que as pessoas façam o que elas querem fazer dentro de determinado 
arcabouço moral, permitindo, porém, a elas ainda serem criativas a seu modo... 
Acho que uma das coisas mais preocupantes hoje em dia é a tendência apresentada 
pelas fundações de gravitarem em torno do parecer que “nós aqui sentados em 
torno desta mesa diretora é que sabemos quais são realmente as verdades. Vamos 
encontrar pessoas, vamos sair e encontrar pessoas que estejam em busca dessas ver-
dades. Vamos prestar-lhes apoio para fazer aquilo que desejamos que façam”. Você 
ficaria surpreso de descobrir quão dinâmico é esse impulso. Quando a pessoa tem 
um pote de dinheiro, acha que isso lhe dá o direito de tomar decisões.

A humildade desempenhou uma parte importante tanto na forma como ele 
percebia o papel social da filantropia quanto na forma como ele perseguiu o seu 
maior interesse.

Além de ter uma identidade moral bem articulada e um forte senso de propó-
sito, Gardner buscou mentores que oferecessem apoio aos seus objetivos e dessem 
assistência aos seus esforços. “Tive mentores maravilhosos... [e me foram] poupa-
dos um número incontável de passos em falso e de desastres graças aos meus men-
tores.” Em nossa entrevista, ele comentou a respeito de uma série de mentores que 
o ajudaram a utilizar cada novo cargo que ele obtinha para tratar eficazmente dos 
problemas sociais. Com o apoio e a ajuda daquelas pessoas, ele conseguiu operar 
mudanças sociais de peso.

Conclusões

De Pree, Graham e Gardner tinham em comum algumas características importan-
tes. Por exemplo, todos eles atuavam, deliberadamente ou não, como líderes ser-
vidores. DePree comentou que tinha em alta consideração a abordagem servidora 
em liderança proposta por Greenleaf e discorreu detalhadamente sobre seus esfor-
ços no sentido de ser um líder servidor. Como tal, ele buscou remover obstáculos, 
de modo a permitir que seus empregados dessem o melhor de si no trabalho.

Apesar de Graham não empregar a expressão líder servidor para descrever 
o seu estilo de liderança, as suas ações sugeriam que ela também abraçava essa 
filosofia. Na entrevista que nos concedeu, por exemplo, ela comentou acerca da 
maneira delicada com a qual trabalhava com o seu editor. Em vez de simplesmente 
dizer a ele quais histórias publicar e quais omitir, ela agia como uma caixa de res-
sonância para ele, permitindo-lhe, via de regra, tomar a decisão final.

Gardner também assumiu o papel de líder servidor. Um esforço criativo que 
empreendeu, por exemplo, a fim de pôr em execução a construção de moradias 
para pessoas de baixa renda demonstra bem este seu estilo de liderança. Em 
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vez de simplesmente edificar uma comunidade de moradores, ele e sua equipe 
investiram de poder os futuros moradores, a fim de que eles construíssem a sua 
própria comunidade, empregando Gardner e sua equipe como fonte de apoio 
e orientação.

Você vai lá e diz: “Se vocês querem uma moradia por um custo razoável, mostrare-
mos a vocês como consegui-la”. As pessoas daquela vizinhança... não sabem desen-
volver um projeto de moradia. São necessárias pessoas que conheçam construção, 
financiamento, etc. Você dá a eles então as normas e os padrões. Você vai com eles 
até a companhia de seguro, aos bancos e até mesmo à câmara municipal... Você 
diz: “É o projeto de vocês, não o nosso... [Mas] vocês sempre podem apelar para 
nós quando necessitarem de uma assistência técnica”.

Esta abordagem forjou um senso de propriedade nos futuros moradores que 
acabou por levar a um aprofundamento no senso de vizinhança. Desta maneira, a 
condição de líder servidor de Gardner conseguiu alcançar o seu objetivo de cons-
truir uma comunidade.

A conceituação de líder servidor era tão fundamental para Gardner que aca-
bou por determinar o caráter filantrópico do seu senso de missão primária. “Não 
há nada tão gratificante quanto identificar boas pessoas. Eu financiei o primeiro 
livro de David Riesman. Tenho orgulho disso. Financiei o primeiro livro de John 
Kenneth Galbraith. Tenho orgulho disto.” Gardner compreendia o seu papel fi-
lantrópico como algo que propiciava meios para que outros realizassem grandes 
ações. Desta maneira, funcionou como um líder servidor.

Consoante com a abordagem da liderança servidora, a humildade repre-
senta outra marca característica deste grupo. Apesar de ocuparem posições de 
poder, as figuras exemplares demonstraram ter um senso de abertura a novas 
idéias e a novas abordagens. Eles fizeram do escutar os outros um hábito, mes-
mo que as pessoas com quem estivessem falando fossem menos especializadas 
ou experientes que eles mesmos. Eles reconheciam as fortalezas dos seus colegas 
e utilizavam tais forças para dar seguimento aos seus próprios esforços. Segun-
do Tangney (2000, 2002), tais práticas caracterizam uma espécie autêntica de 
humildade. Ao descrever a sua abordagem de liderança, De Pree preconizou 
dar aos empregados um grande número de responsabilidades, colocando-se, 
depois, em uma posição de retaguarda, a fim de permitir que eles realizassem as 
suas atividades. Ele acreditava que os líderes deveriam dizer aos empregados o 
que necessita ser feito mas não como fazê-lo, porque os trabalhadores têm mais 
condições de determinar a melhor maneira de desempenhar seu trabalho do que 
os seus líderes.

A humildade de Graham ficou particularmente evidente na sua prática de 
ouvir atentamente os leitores. “Eu costumava sair e almoçar com as comunidades 
de vários locais e pegar os redatores e o pessoal responsável pela circulação do 
jornal e falar só com eles e deixar que eles nos criticassem.” O escutar e o apren-
der permitiram à ela assumir com sucesso a posição de editora responsável pelo 
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periódico, sem que a sua diminuta experiência jornalística anterior importasse, e 
assumir com eficácia a responsabilidade pelo âmbito jornalístico.

Gardner também demonstrou possuir um surpreendente grau de humildade. 
Na entrevista que nos concedeu, ele descreveu a si mesmo repetidas vezes como 
um “aprendiz” e falou da importância de escutar os outros. “Eu costumava pen-
sar em mim mesmo como um observador, um estudante, tentando compreender 
as coisas.” Se ele não tivesse tal humildade, é muito provável que não tivesse 
sido capaz de se envolver em tantos projetos diferentes como fez, alcançando o 
sucesso que obteve.

Foi o autêntico senso de humildade que garantiu às figuras exemplares a efi-
cácia dos seus esforços. Se elas não tivessem escutado os outros e se aberto para 
idéias novas e abordagens originais, é pouco provável que tivessem alcançado o su-
cesso que obtiveram ao assumir responsabilidade por seus respectivos interesses.

Por fim, cada um desses indivíduos também demonstrava disposição para cor-
rer riscos. No livro Leadership Is an Art (2004), de autoria de De Pree, ele comenta 
a razão pela qual nunca havia querido que a Herman Miller fosse a maior empresa 
moveleira norte-americana, porque, senão, ela poderia vir a perder a posição de 
liderança que ocupava. Ele, ao contrário, buscou fazer com que a Herman Miller 
continuasse relativamente pequena e buscou transformá-la em uma empresa ino-
vadora, sem receio de intentar coisas novas.

Graham também costumava correr riscos. Sua carreira foi definida por dois 
riscos muito expressivos. Primeiro, ela optou por assumir, na qualidade de editora 
responsável, o comando do Post, mesmo dispondo de pouca experiência profissio-
nal. Sua experiência em jornalismo era mínima, e ela não dispunha de experiência 
no gerenciamento de pessoas, mas personalidade, imbuída de coragem para correr 
riscos, permitiu-lhe assumir o cargo. O segundo maior risco que correu foi ao 
publicar os Documentos do Pentágono. Ao tomar esta decisão, ela arriscou sua 
reputação profissional.

No fim das contas, a própria vida profissional de Gardner foi definida por um 
tipo de comportamento que aprecia correr riscos. Quando o entrevistamos, ele 
comentou:

Sempre fui alguém disposto a correr riscos. Pensei que eu ia ser um escritor de 
ficção até os 21 anos, e investi bastante nisto, mas desisti para ser psicólogo, por-
que sentia que tinha que ganhar dinheiro com o trabalho.... Quando abandonei 
a psicologia, muitos dos meus colegas acharam, simplesmente, que eu era louco. 
Professor universitário assistente, com grandes oportunidades de ser promovido, e 
recém deixando o campo... Não me importo muito em correr riscos.

O autoconhecimento de Gardner era suficiente para lhe permitir reconhecer 
sua propensão a correr riscos. Ele não apenas aceitou tal fato, como também 
parecia crescer com isto. Enquanto a maioria das pessoas acha que alcançar 
destaque em seu trabalho representa um objetivo desejável, Gardner sistema-
ticamente abandonava os cargos ao atingir este patamar. “Durante um bom 
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ano antes de receber a oferta de emprego, eu tinha um sentimento real de estar 
demasiado à vontade na minha posição. Eu sabia todas as respostas relativas a 
ser o presidente de uma fundação da cidade de Nova Iorque. Eu era capaz de 
praticamente abrir todas as portas e lidar com os meus problemas, e isso não é 
um bom sinal.”

Desta maneira, Gardner compartilha com as outras duas figuras exemplares 
a disposição de colocar a si mesmo em risco em função das suas preocupações e 
dos seus interesses de caráter mais fundamental, mesmo sob condições que outros 
considerariam arriscadas demais. A exemplo das figuras exemplares constantes 
no estudo conduzido por Colby e Damon (1992), nenhum dos três aqui em de-
bate se preocupou muito com tais riscos: eles comungavam de um senso quase 
instintivo de que não dispunham de escolha nos assuntos, de que seus interesses 
mais fundamentais não poderiam suscitar nada menos que o seu total compro-
metimento, que o seu senso de responsabilidade essencial exigia nada menos que 
fazer o que quer que fosse necessário para a realização do trabalho. Nenhuma 
dessas figuras exemplares poderia ter assumido a responsabilidade essencial se 
tivessem sido afetadas pelos riscos com os quais tiveram que se defrontar; e eles 
optaram por lidar com estes riscos sem permitir que, para início de conversa, 
esses riscos sequer fossem objeto de consideração. Em resumo, eles fizeram o 
que tinham de fazer, e o fato de saber que esta era a direção com a qual estavam 
comprometidos os isentava de terem que se preocupar com as conseqüências 
disso em nível pessoal.

Embora esses indivíduos dividissem algumas características, eles também dife-
riam em muitos outros aspectos. Cada um deles tinha uma identidade moral bem 
diversa. De Pree percebia a si próprio como um líder empresarial dotado de ética, 
enquanto Graham via a si mesma como uma protetora do jornalismo, e Gardner se 
compreendia como um agente de mudanças sociais.

Todos os três prezavam certos valores, mas esses valores variavam muito de 
teor. De Pree buscava obedecer às virtudes da eqüidade e da justiça, conforme evi-
denciado pelo plano de opção de compra de ações da empresa por ele introduzido. 
Graham valorizava a verdade e a transparência. Sua decisão de publicar os Do-
cumentos do Pentágono indica o desejo dela de ser honesta e de ter abertura para 
com o público. No final, toda a vida profissional de Gardner girava em torno do 
valor que ele atribuía à responsabilidade pelos outros.

Nenhuma dessas semelhanças nem desses contrastes eram acidentais. Ao con-
trário, todos os três indivíduos foram preparados para os cargos que exerceram 
por meio das suas identidades morais e das experiências que as forjaram.

Como ilustrado por estes exemplos, as pessoas podem assumir a responsabi-
lidade essencial no local de trabalho em diferentes níveis de preocupação com o 
social. Para este capítulo, selecionamos nossas três figuras exemplares da responsa-
bilidade essencial para ilustrar três diferentes níveis de preocupação.

Os três casos refletem propósitos que são de forte teor moral mas que lidam 
com diferentes tipos de questões sociais decorrentes do trabalho.
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De Pree assumiu responsabilidade essencial por seus empregados e por sua 
empresa. Por meio do Plano Scanlon e do programa de pára-quedas de prata, ele 
cuidou dos seus empregados. Mediante políticas como a de não permitir que seus 
empregados aceitassem subornos, De Pree assumiu a responsabilidade essencial 
pelas práticas de fundamentação ética de sua empresa. Mas sua esfera de ação 
terminava, figurativamente falando, nas paredes ou nos muros que delimitavam 
fisicamente a sua empresa.

O senso de responsabilidade de Graham era mais abrangente. Ela assumiu 
responsabilidade pela integridade de um domínio – o do jornalismo – que desem-
penha um papel crucial em qualquer sociedade democrática. Graham cuidou para 
que seu jornal servisse ao bem público, implementando, para tal, a missão e os pa-
drões do bom jornalismo, pois acreditava firmemente que a imprensa livre existia 
para dar apoio à democracia. Pelo mesmo critério, ela se certificou de que o Post 
continuasse a ser um jornal para a grande massa e fez opções como a de publicar 
os Documentos do Pentágono a fim de manter seus leitores bem informados. Ela 
acreditava no potencial do âmbito jornalístico e assumiu responsabilidade por cui-
dar que ele fosse utilizado em benefício do público em geral.

O senso de responsabilidade de Gardner ganhou ainda maior expansão que o de 
Graham. Não se restringiu aos limites de um determinado domínio; em vez disso, ele 
aceitou assumir responsabilidade por toda a sociedade e trabalhou para assegurar o 
bem-estar social em qualquer domínio no qual achasse que ele poderia ser mais efi-
caz. Ao longo da sua carreira legendária, Gardner se moveu por todos os domínios, 
da filantropia à política e ao empreeendedorismo social, sempre em busca de cumprir 
com sua missão mais ampla de implementar mudanças sociais progressivas. A vida 
de trabalho que forjou para si mesmo criou um modelo de liderança e um padrão de 
comprometimento social cujos passos são amplamente seguidos no presente e que 
muito provavelmente continuará a exercer influência nos anos por vir.

Aqueles que assumem a responsabilidade essencial pelas escolhas feitas por 
qualquer grupo, seja uma empresa, um âmbito profissional ou toda uma socieda-
de, colocam a si mesmos em uma posição de maior relevância. Eles se sujeitam às 
exigências de verem suas escolhas sob constante escrutínio e, quando necessário, 
de resistirem a ou de alterarem determinadas escolhas a fim de alinhá-las com o seu 
próprio comprometimento moral. Desempenhar tal papel é sempre difícil e muitas 
vezes arriscado. Só é possível sustentá-lo quando ele é coerente com os propósitos 
que emanam de uma identidade moral firmemente estabelecida.

Diz-se que as pessoas criam seus próprios destinos pelas escolhas que fazem ao 
longo das suas vidas. O destino da sociedade também reflete escolhas realizadas pe-
las pessoas, algumas vezes de forma coletiva e algumas vezes de forma individual. A 
maioria faz escolhas tradicionais que contribuem para as tendências vigentes na so-
ciedade; mas algumas pessoas deixam sua marca na história ao resistir a ou ao alterar 
tais tendências. Embora não exista um meio de assim fazê-lo sem encontrar oposição 
e sem aceitar correr os riscos concomitantes, este é o único curso passível de ser to-
mado por aqueles que exercem liderança moral em tempos de grandes mudanças.
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