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RESUMO 

 

Este trabalho focou sobre os conceitos de mundo comportamental e as formas de 

comprometimento, propostos prioritariamente na literatura por Chris Argyris e Donald Schön, 

além do uso destes conceitos na forma aplicada de um questionário avaliativo, que, por 

decorrência lógica, define o ambiente organizacional. Para tal, foram caracterizadas as 

condições típicas de organizações saudáveis e os padrões de comunicação interativos das 

pessoas, numa leitura evolutiva, a partir das obras de Chris Argyris e Donald Schön. No 

tratamento de adequação e validade do questionário, foram efetuados dois levantamentos, em 

dois macrogrupos diferentes: (1) um primeiro grupo de trinta e um gerentes de uma instituição 

privada, os quais avaliaram a sua própria organização e (2) um segundo grupo de gerentes ou 

coordenadores de equipes ou projetos, o qual foi subdividido em dois outros grupos – gestores 

públicos e privados –, dando um total de trinta e seis participantes, os quais avaliaram o 

ambiente organizacional de um filme comercial. Diante da avaliação estatística pelo teste de 

Alfa de Cronbach, o questionário recebeu nota geral em consistência de 0,9443 – excelente. 

Além disso, não houve diferenças significativas nas respostas quando comparando homens e 

mulheres, bem como os tipos de gestores. O questionário proposto se torna relevante por ser 

um instrumento de diagnóstico que se propõe a ser a base de uma reflexão coletiva entre o 

interveniente e a organização.  

 

Palavras-chave: Teoria da Ação. Comprometimento Interno. Comprometimento Externo. 

Mundo Comportamental. Organizações Saudáveis. 

 

  



ABSTRACT 

 
This dissertation aimed on the concepts of behavioral world and internal and external 

commitments, which were proposed mainly by Chris Argyris and also by Donald Schön, as 

well as their use in the format of a questionnaire, which by logical consequence evaluate the 

organizational environment. In order to do so, there were characterized basic organizational 

characteristics for them to be considered healthy, communicative and interactive people’s 

patterns, using an evolutionary base from Achris Argyris and Donald Schön points of view. 

When evaluating adequancy and validity of the questionnaire, two different groups were the 

subjects of this research: (1) one of them were thirty-one managers from a private institution 

who evaluated the company they work for and (2) a group of thirty six managers or 

coordinators of projects or teams, which were divided in other two groups – private and 

public managers – who have evaluated the organizational environment of commercial film. A 

pre-test was run with five specialists on Action Theory or Humans studies aiming a semantic 

consistency.  The questionnaire had a 0,9443 grade – excellent – by Cronbach Alfa statistical 

test for its consistency.  There was no significant difference on responses between men and 

women or among different kinds of managers. This questionnaire is important because it is 

designed to be an instrument for collective conversation between the intervenior and the 

organization’s individuals.  

 

Keywords: Action Theory. Internal Commitment. External Commitment. Behavioral World. 

Healthy Organizations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Existe um grande e variado número de teorias que estudam as formas de 

comprometimento das pessoas, em especial, quando relacionadas aos seus desempenhos em 

projetos e nas suas organizações. Tipos de vínculos (BOWLBY, 1969,1982 apud 

MCMAHON, 2007), a fonte do controle (ROTTER, 1966 apud MCMAHON, 2007) ou até 

mesmo a cidadania dos trabalhadores (MOORMAN; NIEHOFF & ORGAN, 1993 apud 

MCMAHON, 2007) têm sido fonte de estudos sobre as formas de comprometimento. 

Nenhum desses estudos, porém, correlaciona as formas de comprometimento com a natureza 

do mundo comportamental dos projetos ou organizações pesquisadas.  

Chris Argyris e Donald Schön dedicaram grande parte de suas vidas acadêmicas e 

profissionais para compreenderem como as pessoas se agregam e convivem em uma 

organização. Suas contribuições teóricas podem trazer leituras importantes para a observação, 

a análise e a compreensão desses ambientes. Os dois autores se dedicaram, então, a estudar os 

comportamentos deliberados e a forma de interação entre as pessoas, tendo a ação como 

objeto de uma teoria da ciência, a Teoria da Ação, inspirados na proposta de Teoria de Ação 

Comunicativa de Jurgen Habermas (1979 apud VALENÇA, 2013a). Ou seja, a ação manifesta 

no processo interativo e, principalmente na comunicação verbal e não verbal das pessoas, 

denota seu comportamento com intenção. Focar no que elas dizem aponta para as formas de 

agregação e de associação nas organizações. Já as consequências dessas interações aponta 

para a natureza ou tipo dos padrões interativos, chamados inicialmente por Chris Argyris e 

depois também por Donald Schön como “mundo comportamental”, e certamente, foram 

indicadores a partir dos quais os dois pesquisadores passaram a desenvolver métodos para 

intervir sobre eles.  

 

1.1 Motivação 

 

Embora os estudos desses autores tenham recebido seus fundamentos na década de 

60, desde as primeiras premissas de Chris Argyris sobre pessoas, equipes e organizações 

saudáveis, os conceitos originais de comprometimento e mundo comportamental, e ainda que 

remetam à década de 60, foram apenas sistematizadas em 1974 e continuaram atuais, mesmo 

com todas as mudanças tecnológicas sofridas pelas organizações desde então. Um exemplo 

claro disso é o livro Images of Projects (2009), no qual os autores Winter e Szczepanek 

revisitam as definições de projetos analisando imagens. O livro é tido como inovador, porém, 
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grande parte dos conceitos propostos neste livro já havia sido levantada por Chris Argyris e 

Donald Schön (VALENÇA, 2014), considerando as organizações um espaço de 

superposições de imagens, (ARGYRIS e SCHÖN, 1978, 1996).  

Por outro lado, há uma crescente demanda para compreender como as pessoas se 

relacionam dentro das empresas e como elas podem criar melhores ambientes de trabalho para 

todos, assim como construir ambientes saudáveis, envolvendo, inclusive, os agentes externos 

que trabalham direta ou indiretamente para as empresas e organizações. Desta forma, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) (2010) traz um manual, em parceira com o Serviço 

Social da Indústria (Sesi), descrevendo o que preconiza ser um ambiente saudável de trabalho. 

O que diferencia este manual de outras obras é a inserção da cultura organizacional como um 

dos itens a serem avaliados, quando se trata de ambientes saudáveis.  

Além disso, até o presente momento, segundo levantamento feito por Menezes 

(2009) para a sua tese de Doutorado, não foi possível localizar um instrumento que utilizasse 

exclusivamente os conceitos trazidos por Chris Argyris e Donald Schön sobre as formas de 

comprometimento. Assim, deseja-se contribuir com um instrumento prático que possa auxiliar 

no diagnóstico do tipo de comprometimento das pessoas com suas equipes, projetos, empresas 

ou organizações, relacionando-o com a noção de mundo comportamental, ou seja, pesquisar 

como os padrões interativos das pessoas apontam para o seu comprometimento e assim, se 

deseja contribuir para a criação e manutenção de ambientes saudáveis. 

 

1.2 Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo geral  propor uma pragmatização daquilo que foi 

pontuado conceitualmente por Chris Argyris e Donald Schön (ARGYRIS e SCHÖN, 1974, 

1978, 1996 e ARGYRIS,1962, 1964, 1965, 1970, 1982, 1985, 1990, 1993, 2000, 2004, 2010) 

sobre  o tema, criando um questionário avaliativo de desempenho. Tal instrumento será 

avaliado em sua validade e utilidade.  

Para isso, foi necessário fazer uma varredura na produção da literatura  dos mesmos, 

os dois grandes cientistas da Teoria da Ação, enfatizando e focando nas definições e nos 

elementos constitutivos dos conceitos de mundo comportamental e das formas de 

comprometimento. É também um objetivo correlacionar a presença dos elementos citados a 

partir das formas como as pessoas interagem e se comprometem com as decisões e as 

implementações dos projetos internos da empresa ou com o seu entorno. Para isso, priorizar-
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se-ão as contribuições da literatura destes dois autores, mas complementando-as com o que 

tem sido escrito ultimamente sobre os novos contextos de projetos e organizações.  

Assim, os objetivos são: 

a) fazer uma revisão literária sobre os fundamentos básicos da Teoria de Ação, e 

sobre os conceitos de mundo comportamental e das formas de comprometimento, 

focando na evolução da conceituação desses elementos nas obras de Chris Argyris 

e Donald Schön; 

b) focar na definição dos elementos constitutivos para estes autores sobre os dois 

temas; 

c) correlacionar o tema de Mundo Comportamental com as formas de 

comprometimento Individual em relação às equipes e às Organizações; 

d) contextualizar o uso destes dois temas nas novas formas de compreender projetos; 

e) pragmatizar os temas de forma a utilizá-los por meio de um questionário, para que 

se tornem um instrumento prático a ser aplicado nas equipes, projetos e 

organizações; 

f) testar o instrumento aqui proposto. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

Além da introdução e dos objetivos aqui apresentados, no Capítulo 2 tratar-se-á de 

um breve levantamento bibliográfico sobre: ambientes saudáveis em organizações e algumas 

visões sobre essa definição. A seguir, será tratada a importância da comunicação para o ser 

humano, uma vez que a abordagem escolhida tem a comunicação e a forma de interação entre 

as pessoas como seus pilares. As atividades de um interveniente, segundo a visão de Chris 

Argyris, se faz importante neste capítulo, pois o instrumento que aqui se propõe está voltado 

para a atividade de intervenção eficaz. Assim, qualquer que seja o interveniente, interno ou 

externo (consultor) à organização, é preciso compreender qual o seu papel real neste processo. 

Por fim, se expõe e pontua-se sobre os objetivos pragmáticos da teoria de ação, uma vez que, 

tendo escolhido esta lente para o foco deste trabalho, torna-se importante esclarecer aqui quais 

os seus macro-objetivos. Passar-se-á pelos modelos de ação que Chris Argyris e Donald 

Schön propõem, após terem observado inúmeros grupos e suas formas de agir, concluindo 

com a evolução do conceito de mundo comportamental, uma leitura específica e singular na 

perspectiva dos dois autores citados. Por fim, são apresentados os tipos de comprometimento 

que Chris Argyris delineou operacionalmente (ARGYRIS, 1964, 1970, 1985, 2000, 2004, 
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2010), como eles podem ser observados e como eles se relacionam com o mundo 

comportamental da organização. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia a ser utilizada, a apresentação do instrumento 

proposto pela autora e a aplicação do mesmo. Já o capítulo 4 é reservado para a apresentação 

dos dados obtidos. Por fim, o capítulo 5 tratará das conclusões, das limitações desta pesquisa, 

bem como as propostas para os futuros trabalhos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste Capítulo será feito um levantamento da literatura sobre os temas propostos, os 

quais serviram de base para a construção do questionário. Será importante perceber os 

conceitos centrais da Teoria da Ação que conceituam Organizações Saudáveis. Há várias 

formas de se considerar se uma organização é saudável ou não. Os conceitos básicos, bem 

como a legislação que garante tal ambiente foram aqui pontuados, mas o foco maior foi dado 

à conceituação de Chris Argyris sobre o tema.   

Outro tema essencial para compreender o que será aqui proposto é a forma de 

comunicação feita pelo homem. Fez-se um levantamento breve do histórico sobre a 

compreensão que os estudiosos tiveram sobre como o homem adquire a linguagem e como se 

comunica. Mas, mais uma vez foi dado ênfase naquilo que a Teoria da Ação considera ser 

relevante para a comunicação dentro das organizações. 

 As atividades essenciais do interveniente, descritas basicamente na obra de 1970 de 

Argyris (1970), fizeram-se importantes, pois o instrumento que será aqui proposto deverá ser 

utilizado por um interveniente. Então, é de supraimportância que se compreenda o que é o 

papel deste ator ao utilizar tal instrumento.  

Do mesmo modo, os conceitos básicos da Teoria da Ação são de compreensão 

essencial, pois são eles que fundamentam todas colocações conceituais neste trabalho. Por 

fim, foi realizada uma breve evolução dos conceitos de Mundo Comportamental e as formas 

de Comprometimento segundo Chris Argyris e Donald Schön, que serviram de parâmetro 

para a construção do instrumento.  

 

2.1 Organizações saudáveis 

 

A definição do conceito de projetos ainda não é coesa, ou seja, ainda há divergências 

sobre um padrão de construção do seu conceito, porém, a maioria dos autores pontuam que o 

mesmo se trata de um investimento de tempo, energia, orçamento para a construção de um 

objetivo determinado (GALINDO & JUNIOR, 2010). Para os mesmos autores, os projetos 

podem ser caracterizados como organizações temporárias por possuírem um período 

específico para a sua existência: são os prazos de cumprimento que estão envolvidos nos 

projetos, bem como o seu prazo final de existência. Para Bernard (1938 apud GALINDO & 

JUNIOR, 2010), as organizações precisam de pessoas trabalhando por um objetivo comum. 

Assim são os projetos e, por isso, os autores supracitados argumentam que um projeto pode e 
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deve ser considerado como uma organização temporária. Desta forma, os conceitos que serão 

aqui trazidos como analisando as organizações podem e devem ser trazidos de forma análoga 

para as realidades dos projetos.  

O direito do cidadão a um ambiente de trabalho seguro e saudável está amparado 

constitucionalmente. O artigo 7º, inciso 22, reconhece o direito à redução dos riscos inerentes 

aos trabalhadores urbanos e rurais, enquanto o parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição 

garante o mesmo aos ocupantes de cargos públicos. Ainda sobre a legalidade de ambientes 

saudáveis, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) tem uma seção totalmente dedicada à 

segurança e à medicina do trabalho. Há, ainda, as Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego que tratam de situações específicas relacionadas à saúde e segurança do 

trabalhador, e, por fim, a Lei 8080/90, que regula o Sistema Único de Saúde (SUS), definindo 

no artigo 6º, parágrafo 3º, o conjunto de atividades relativas à saúde do trabalhador. Ou seja, a 

lei acolhe e assegura que o trabalhador possua ambientes seguros para que possa exercer sua 

atividade profissional. Mas, a grande maioria dessas leis fala de processos e procedimentos 

técnicos, que assegure ao trabalhador apenas um ambiente que resguarde a sua integridade 

física. E isso é justificado: “Os perigos no ambiente físico normalmente podem incapacitar ou 

até mesmo causar a morte dos trabalhadores, por este motivo as primeiras leis e normas de 

segurança e saúde no trabalho focalizaram esses fatores” (SESI, 2010, p. 17). 

Assim, assegurar a integridade física dos trabalhadores parece ser, de fato, uma 

função essencial da legislação. Em contrapartida, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

produziu um manual sobre ambientes saudáveis e em parceria com o SESI fez a sua 

publicação no Brasil em 2010. Este manual é baseado em documentos anteriores sobre o que 

é considerado salutar nas organizações e quais metas precisam ser alcançadas para mudar o 

ambiente das organizações. O Plano de Ação Global (2007 apud SESI, 2010) é um destes 

documentos de base, descrito com cinco macro-objetivos em sua redação: (1) elaborar e 

implementar normas para a saúde do trabalhador; (2) proteger e promover a saúde no 

ambiente de trabalho; (3) promover o acesso ao serviço de saúde ocupacional; (4) divulgar 

evidências sobre a prática de saúde e (5) incorporar outras políticas sobre o assunto.  

Inspirado nesses cinco objetivos, o Manual de Ambientes Saudáveis: um modelo 

para ação (SESI, 2010) traz definições conceituais importantes sobre ambientes saudáveis e 

propostas para a execução prática dos conceitos apresentados, tanto pelos empregadores, 

como pelos empregados.  

Assim, segundo a OMS (SESI, 2010), o ambiente de trabalho saudável é aquele que 

promove: (1) questões de segurança e saúde no ambiente físico do trabalho, (2) promove 
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segurança, saúde e bem-estar no ambiente psicossocial do trabalho, incluindo a organização 

do trabalho e a cultura organizacional; (3) desloca recurso para a saúde pessoal no ambiente 

de trabalho e (4) envolve a empresa na comunidade, visando melhorar a saúde dos 

trabalhadores, de suas famílias e outros membros da comunidade. 

É possível compreender, então, que esta visão de ambiente organizacional saudável 

abrange conceitos da inter-relação entre os funcionários, seus gerentes e gestores da 

organização, a comunidade, assim como avalia de que modo a mesma sofre o impacto direto 

dos resultados da organização. Em outras palavras, esta definição considera o ambiente 

psicossocial do trabalho, bem como o envolvimento da organização na comunidade.1 

Para os autores do Manual de Ambientes Saudáveis (2010), lugares não saudáveis 

envolvem: organização deficiente do trabalho; a falta de normas e procedimentos; assédio; 

intimidação; o estilo autoritário de gestão de comando e controle; a não aceitação ao feedback 

ou a sua produção de forma ineficaz, a não permissão para um equilíbrio entre a vida pessoal, 

familiar e profissional e a insegurança quanto à manutenção do emprego relacionado a 

ameaças reais do gestor ou como consequência de fusões, aquisições e outros. 

Em nenhum momento, porém, o manual aponta a participação ativa dos funcionários 

no planejamento das atividades como um processo importante para a saúde da cultura 

organizacional e, consequentemente, para a saúde dos mesmos. Mais à frente será revisada a 

argumentação de Chris Argyris para esse ponto e feita uma reflexão como a participação ativa 

dos trabalhadores pode influenciar positivamente neste aspecto.  

Antes, é importante rever o artigo “Healthy Psychology: what is an unhealthy 

environment and how does it gets under the skin”, publicado no anuário da Revista de 

psicologia de 1997, no qual Taylor et al. fazem em uma análise geral sobre como os 

ambientes e as suas características podem influenciar o comportamento dos indivíduos. A sua 

análise não se restringe ao ambiente organizacional, mas o abrange. Será com foco neste 

ponto que serão tratados os argumentos deste trabalho. Dando ênfase às consequências de um 

ambiente de trabalho estressor, Taylor  et al. argumentam que o ambiente do trabalho é 

considerado como um dos principais fatores para a má saúde dos indivíduos, por eles estarem 

nestes ambiente quase sempre em tempo integral.2 De forma geral, os indivíduos que sofrem 

grandes pressões no trabalho ou trabalham acima de 40 horas semanais trazem para si maior 

risco de doenças de forma geral, como por exemplo, má gestação, doenças coronárias e 

cardiovasculares (TAYLOR  et al., 1997). Outro fator que causa estresse, ainda mais próximo 

                                            
1 Citações complementares vide Anexo A 
2 Citação complementar vide Anexo A 
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do foco da autora neste trabalho, segundo Taylor  et al., é o conflito de papeis e a 

ambiguidade entre eles. A não clareza nas informações passadas ou sobre atividades 

requisitadas ou sobre os padrões a serem seguidos pode gerar outras enfermidades, como 

pressão arterial alta nos indivíduos submetidos a estes ambientes. Da mesma forma que 

aqueles que percebem que o seu trabalho não está sendo bem julgado, seja porque houve uma 

promoção mais rápida do que esperava, gerando uma demanda ainda maior de 

responsabilidade, seja ainda porque a promoção demorou demais. Isto termina por acarretar 

uma falha na autoestima e na capacidade de autoavaliação dos indivíduos, gerando ansiedade, 

estresse e doenças cardiovasculares (TAYLOR et al., 1997). 

Então, como os indivíduos podem promover ambientes que sejam saudáveis para as 

organizações, mas principalmente, para todos aqueles que fazem as organizações existirem? 

Ao analisar as relações entre os indivíduos, as organizações e como as organizações podem 

aprender, em Integrating the Individual and the Organization (1964), Argyris faz uma visão 

geral de como a organização pode se preparar para receber novos integrantes, como envolver 

os trabalhadores existentes nas organizações e como essa relação se co-influencia.  

C. Argyris cita, ainda, as definições de Bennis e Clark sobre as formas de solucionar 

problemas, que segundo os mesmos, seriam as bases para uma organização saudável. Para 

Bennis (1963 apud ARGYRIS, 1964), as principais características para a eficácia seriam: 

competência, maestria, ou a própria capacidade de solucionar problemas. Ou seja, segundo 

essa linha de raciocínio, uma empresa seria saudável se ela fosse capaz se solucionar os 

próprios problemas, tendo pessoas experientes e competentes em suas equipes.3  

Clark e Bennis (1962, 1962 apud Argyris, 1964) parecem concordar que as empresas 

saudáveis são aquelas que têm como base processos e procedimentos de soluções eficazes, 

segundo os seus conceitos de solução de problemas, ou quando as pessoas passam a 

internalizar esses processos. A revisão de Argyris em relação à literatura desses autores não 

detalha, porém, como seria este processo, mas Argyris o faz em sua obra (1964). Para ele, a 

solução de problemas, para que seja eficaz precisa ter três características básicas: o problema 

precisa ser resolvido de forma a não se transformar em outro problema para outro setor da 

organização, precisa utilizar o mínimo de energia possível e com o mínimo de prejuízo para o 

restante do sistema.4  

Quando faz uma breve análise sobre as relações entre os gerentes e os subordinados, 

comentando sobre uma das obras de Whyte (1956 apud ARGYRIS, 1964), Argyris parece 

                                            
3 Citação complementar vide Anexo A 
4 Citação complementar, vide Anexo A 
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concordar com a caracterização do que seria uma relação não saudável (ou pobre nos termos 

de Whyte): (1) organização unilateral das ações por parte da instância gerencial, (2) 

ignorância da interdependência mútua entre as partes, (3) manter uma das partes no escuro, 

sem informações ou com informações incompletas. 

 Quando discorre sobre exemplos que podem gerar maior grau de sucesso 

psicológico dos funcionários, Argyris (1964) exemplifica o caso de McGregor (1948 apud 

ARGYRIS, 1964) e o uso do Scanlon Plan, onde McGregor explica que neste modelo os 

funcionários são convidados para compartilhar as suas ideias, ao invés de ter as suas ideias 

cortadas ou julgadas antes do fim do processo. Neste método, os grupos de trabalhadores 

ajudam-se mutuamente para tornar as ideias viáveis. Isto termina por gerar uma baixa na 

competição entre eles e diminui o sentimento de que segredos estão sendo gerados. Este 

método torna as pessoas mais próximas, com ganhos sociais compartilhados e sentimento de 

mérito próprio e legítimo de quem iniciou a ideia5.  

Ao falar da relação entre a liderança e seus subordinados, Argyris pontua quatro 

estágios diferentes para a adaptação ou o caminho para uma organização saudável: (1) 

liderança centrada na realidade, onde a liderança é desenvolvida baseada nos padrões e regras 

existentes; (2) subordinados e líder controlam as regras de decisão para uma liderança 

apropriada, ou seja, o líder convida seus subordinados a participar da avaliação das regras que 

irão guiar o seu julgamento de liderança; (3) os subordinados e os líderes controlam o uso das 

recompensas e das penalidades. Os parâmetros são compartilhados de forma igualitária entre 

os subordinados e os líderes; (4) por fim, os subordinados e os líderes controlam as regras de 

associação e de pertencimento ao grupo.  

O autor complementa ainda que a introdução gradual desses estágios deve levar à 

menor dependência dos subordinados em relação ao líder, bem como à diminuição na 

competitividade entre os subordinados. Além disso, deve aumentar a probabilidade de os 

subordinados se expressarem livremente e expandirem a sensação de sucesso psicológico 

entre eles. Assim, o processo de tomada de decisão deve ser otimizado, permitindo ao líder 

refletir sobre soluções para questões e problemas, visando o longo prazo, algo que antes não 

tinha tempo. Desta forma e considerando os aspectos de uma organização eficaz, esse seria 

um dos caminhos para alcançar a saúde da organização (ARGYRIS, 1964).  

Por fim, ao avaliar a possibilidade de que uma organização pseudoeficaz possa gerar 

indivíduos pseudossaudáveis, Argyris (1964) levanta pontos importantes. É relevante frisar 

                                            
5 Citação complementar vide Anexo A 
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que os conceitos aqui trazidos foram descritos por Argyris em sua obra de forma análoga e 

aqui se faz uma análise inversa, uma vez que se trata de organizações eficazes e saudáveis. O 

primeiro ponto levantado por ele seria o grau de satisfação ou de conforto que os empregados 

teriam em trabalhar para uma dada organização. O grau de autorrealização seria outro dado 

importante de ser investigado, quando se está preocupado com a saúde dos nossos 

trabalhadores.  

Para investigar este aspecto, Argyris analisa a dimensão de autoavaliação proposta 

por Jahoda (1958 apud ARGYRIS, 1964), na qual a avaliação trabalha com o conceito de 

saúde mental positiva e considera aspectos importantes.6  

Por fim, pode-se concluir que uma organização saudável, segundo os critérios aqui 

revisados, são aquelas que geram soluções eficazes (não transforma o problema em outro 

problema, usa o mínimo necessário de energia para uma dada situação e a solução traz o 

mínimo de prejuízo para todo o sistema); fazem investimento na energia racional dos 

indivíduos, com foco na inovação e produzindo o sucesso psicológico e a autoestima dos 

funcionários; envolvem-se com as necessidades dos funcionários; promovem menor 

dependência possível dos funcionários para os seus líderes; têm um ambiente e uma cultura 

tais que geram a menor competitividade entre os seus indivíduos; assim como, um ambiente e 

cultura que aceitam a expressão livre das pessoas; que geram satisfação, conforto, 

autorrealização e sucesso psicológico dos integrantes e que proporcionam a seus membros a 

capacidade de autoavaliação e de bom desempenho nos critérios de avaliação de Jahoda (1958 

apud ARGYRIS, 1964).  

Então, as organizações não saudáveis, segundo Whyte (1956 apud Agryris, 1964), 

com quem Argyris concorda são aquelas cujas decisões são tomadas de forma unilateral; onde 

há ignorância e desvio entre a interdependência dos setores e entre as relações de respeito 

entre gestores e os subordinados e onde há informações retidas e não compartilhadas7.  

Com essas informações, encerra-se o processo levantado para a compreensão do que 

são organizações saudáveis, caracterizados por cuidarem da integridade física de seus 

funcionários, cuidarem dos aspectos emocionais, culturais da organização, bem como 

procuram formas de melhorar a inter-relação entre os indivíduos ativos e atuantes.  

 

  

                                            
6 Para o detalhamento dos aspectos de Jahoda (1958) estudados por Argyris, vide Anexo A. 
7 Citação complementar que justifica o formato de organizações não saudáveis, vide Anexo A. 
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2.2 Ser humano, um ser de comunicação 

 

Para se compreender o que Argyris propõe de forma mais prática, visando a melhoria 

da saúde organizacional e, consequentemente, individual, é importante uma revisão no que se 

está focando neste capítulo: a forma de comunicação. Chris Argyris e Donald Schön buscam 

compreender em seus estudos como a forma de interação e comunicação entre as pessoas 

podem ser trabalhados como dados observáveis. Assim, é essencial uma revisão sobre esse 

tema e sobre aquilo que os dois autores consideram como dados observáveis na ação humana.  

Os estudos sobre a linguagem, como em qualquer outra ciência, são permeados por 

diversas vertentes, desde o seu surgimento, sua função e, em especial, como os homens 

conseguiram adquiri-la ao longo da evolução. Far-se-á aqui um brevíssimo levantamento de 

alguns desses filósofos e cientistas da linguagem para melhor compreensão daquilo que Chris 

Argyris e Donald Schön deixam implícitos em suas teorias. 

Uma das formas de compreender a linguagem defende que a mesma exerce 3 funções 

fundamentais (KOCH, 2008): (1) a linguagem é como um espelho do mundo interior ou do 

pensamento do homem, (2) ela funciona como uma ferramenta para a comunicação e (3) 

como um instrumento da ação. Outra forma de conceituar a linguagem, embora com uma 

divisão maior de funções, mas ainda próximo do que foi citado é a visão de Newcombe 

(1999), o qual descreve que a linguagem possui 5 funções essenciais: (1) ela torna possível a 

comunicação de ideias, (2) a linguagem permite ao homem compreender a sua própria cultura, 

(3) ajuda a estabelecer e a manter relações interpessoais, assim, (4) permite ao homem 

classificar eventos em categorias linguísticas e, finalmente, (5) ajuda no raciocínio. Ou seja, a 

definição da sua função pode variar de autor para autor, mas a função de expressão daquilo 

que está na mente do indivíduo parece ser algo comum entre eles. 

Para que se chegasse a essas conclusões, muitos estudos têm sido feitos sobre a 

linguagem, a qual mudou o seu foco, quando Chomsky (1989 apud COLL; PALACIOS e 

MARCHIESI 1995) retomou a busca pela compreensão deste processo se questionando como 

as pessoas aprendem a falar e não só sobre a função essencial da linguagem. Para Chomsky 

(1989 apud COLL; PALACIOS e MARCHIESI 1995), a linguagem é exclusivamente 

humana e inerente aos indivíduos. Para ele, uma vez humanos, os indivíduos terão sempre os 

instrumentos inatos para aquisição da linguagem falada. Seria um processo tão natural como 
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qualquer outro do desenvolvimento humano, como o aumento da quantidade de pelos com a 

chegada da puberdade8.  

Outro autor interessado no processo de aquisição da  linguagem foi Piaget. Para este 

autor (1923, trad. Brás., 1986 apud MELO, 2005), a opinião de Chomsky de que o 

desenvolvimento da linguagem é tão simples quanto à evolução de um “órgão” é simplista e 

insuficiente. Segundo a sua opinião (1923, trad. Brás., 1986  apud MELO, 2005), de fato os 

indivíduos nascem com os instrumentos para a aquisição da linguagem, mas a capacidade de 

desenvolvê-la depende exclusivamente da interação com o meio. O meio social se faz 

essencial neste ponto de vista9.  

Mas, a linguagem vai para além da capacidade ou possibilidade de emitir sons, de ser 

capaz de usar a linguagem. O sentido da expressão que está sendo feita deriva sempre do 

contexto em que está sendo utilizada. Caio Prado Júnior (1959) pontua que o contexto é a 

maneira com que se dispõem entre si as formas verbais empregadas. Já o sentido, tão 

importante quanto o contexto, é dado pelas relações entre formas, pelo sistema em que se 

organizam as palavras e como as pessoas dispõem o sentido. Desta forma, sempre haverá 

muitas maneiras de dizer a mesma coisa, de dar o mesmo sentido. O mesmo verbete pode ter 

mais de um significado em uma dada língua. Apenas o contexto irá definir o sentido da 

mesma. Por exemplo: a palavra manga pode significar a parte de uma roupa, parte de um 

candeeiro, uma fruta e, no nordeste brasileiro, uma brincadeira, gozação. Assim, apenas no 

contexto de uma brincadeira de crianças, se saberá que ao dizer “não manga de mim, não!” a 

criança está pedindo que seus amigos não brinquem com ela. 

Segundo Prado Júnior (1959), a compreensão e aquisição dos conceitos vão se dando 

de forma gradativa e sempre do mais concreto para o mais abstrato – ideia que comunga da 

mesma fonte que Piaget (1959 apud COLL; PALACIOS & MARCHIESI, 1995). Então, as 

crianças compreendem os conceitos concretos a partir da criação de um sentido mental pela 

associação do objeto real com o som emitido pelos adultos. Já os conceitos abstratos se 

apoiam diretamente na experimentação, expressões e representações verbais. Esses conceitos 

dependem da introjeção do sentido interpretado, vivenciado pelos sujeitos na cultura.  

Ora, se a linguagem é algo inato ao desenvolvimento do indivíduo, está presente em 

sua rotina, se este a aprende de forma natural, não deveria ter problemas de comunicação. 

Esse processo deveria ser simples e rápido. A grande questão é que há outros fatores que 

                                            
8 Citação complementar sobre aquisição da linguagem, vide Anexo A. 
9 Argumentação complementar sobre a visão de Piaget sobre a aquisição da linguagem, vide Anexo 

A. 
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emergem no processo da comunicação: as intenções, as entonações de fala, os erros 

gramáticas, os ruídos de comunicação dos mais diversos tipos são alguns dos exemplos dos 

motivos pelos quais a comunicação pode ser falha. A comunicação nada mais é do que a troca 

de intencionalidades que estão nas mentes das pessoas, para que os outros as entendam. Mas, 

a forma como as pessoas fazem esta troca nem sempre é clara. Envolve jogos e interesses 

implícitos (VALENÇA, 2014). 

Meyer (2008 apud VAN EEMEREN, 2002) define a comunicação como uma relação 

de troca de informações, exigindo a existência de ao menos dois interlocutores (sujeitos), 

numa dada situação onde o primeiro transmite uma informação, o segundo recebe e devolve o 

feedback ao primeiro, confirmando a mensagem recebida e dando oportunidade para que a 

primeira pessoa possa fazer qualquer correção sobre o que foi dito. É importante refletir aqui 

que esta é uma situação ideal, onde os ruídos ou as falhas têm oportunidades de serem 

refletidas. Mas na vida real, no compasso em que se vive, nem sempre esse espaço é cedido.  

Um dos motivos para a falha de comunicação pode ser relacionado ou causado até 

pela dificuldade de expressar o que se pensa. Para muitas pessoas, a linguagem e o 

pensamento não se distinguem. De fato, a separação entre os dois pode ser considerada 

complexa, mas quando se vivenciam situações onde se tem muito bem conceituado o que se 

quer explicar e há uma grande falha em conseguir reproduzi-lo, isso se torna um exemplo 

vivo e claro desta distinção. Isso apenas mostra que nem sempre a atividade mental está sendo 

acompanhada por sua respectiva representação verbal. Assim, expressar o que se tem em 

mente pode não ser tão simples quanto parece (CAIO PRADO JÚNIOR, 1959). Por isso, é 

comum e justificável que as pessoas sintam dificuldades em expressar com rigor o problema 

que pretendem compartilhar (CASTRO, 2013), bem como, é por isso que aprender a se 

comunicar melhor, trará benefícios para a forma de raciocinação. 

Para Argyris e Schön (1978 apud VALENÇA, 2012), a comunicação vai além da 

troca de linguagem e compreensão, mas como é possível compreender o mundo social em que 

se está inserido, a partir da observação do mundo comportamental das pessoas inseridas nele 

(o padrão comportamental de um grupo de pessoas inseridas num dado contexto – o conceito 

completo será definido na seção abaixo). Valença (2012), ao se referir sobre os pesquisadores, 

coloca que os mesmos consideram que uma pessoa que se comunica de forma eficaz evita 

abstrações desnecessárias, falando de modo descritível e testável, ou seja, exprimindo aquilo 

que todas as pessoas são capazes de descrever e compreender.  

Argyris e Schön (1974, 1978, 1996 apud VALENÇA, 2012) se propõem a estudar 

sobre a diferença entre o que as pessoas declaram ou dizem fazer e aquilo que elas fazem de 
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fato. Eles denominam essas duas ações de Teoria Proclamada (aquilo que dizem fazer) e a 

Teoria em Uso (aquilo que as pessoas fazem de fato), e é sobre o último conjunto que estes 

autores se propõem a estudar, o qual nos dá a possibilidade de termos indicadores concretos 

da linguagem e interação das pessoas, uma vez que nos detemos ao real e observável.  

Ao observarem um número grande de equipes trabalhando juntas, eles perceberam 

que existe um padrão comportamental nas pessoas. Os dois autores criaram três modelos 

genéricos de ação: o Modelo I – unilateral, de quem impõe objetivos e procedimentos, de 

quem decide pelos outros, de quem controla o ambiente, a tarefa e os comportamentos dos 

outros, de quem retém a expressão de sentimentos negativos, tudo isso sem abertura para 

questionamentos. O Oposto ao Modelo I – que pode variar em seu comportamento, do 

extremo protetor, evitando que as pessoas e a sua equipe assumam as responsabilidades pelas 

suas ações, ao obediente incondicional, além do dissimulado ou “bajulador”, que está sempre 

ocultando suas intenções e se aproveitando de grandes oportunidades. E, por fim, o Modelo II 

– o que se caracteriza pela geração conjunta das informações, acesso e participação de todos 

com competência nas decisões, um modelo de ação que dá voz a todos não só nas sugestões, 

mas, promovendo estímulos e recompensas para a responsabilidade pessoal e o 

comprometimento nas decisões e nas implementações das ações decorrentes. (ARGYRIS e 

SCHÖN, 1978, 1996; SCHÖN, 1983,1984; VALENÇA, 1996, 2011, 2013a). 

Os dois primeiros modelos, pela forma de interagirem com o restante da equipe, com 

os valores praticados e as estratégias de ação no grupo, terminam por gerar uma forma de 

comunicação ineficaz que se perpetua pelo resto da equipe e do ambiente organizacional 

(VALENÇA, 2012). Por outro lado, o Modelo II ou o modelo ideal – participativo – a ser 

alcançado traz consigo a participação bilateral nos objetivos, nos passos de ação, na análise 

sistemática dos resultados das ações da equipe. Melhora colaboração, a qualidade de vida, 

aumenta a confiança interna, assim é capaz de aumentar a capacidade reflexiva das pessoas na 

equipe, por testar todas as ideias, inclusive as suas próprias10.  

É raro encontrar um ambiente ou pessoas totalmente compatíveis com o Modelo II, 

talvez com raras exceções sendo educadores reflexivos, usuários de métodos maiêuticos. Por 

outro lado, o Modelo II de ação não existe por si só, ele precisa de apoio interno das pessoas, 

de um ambiente preparado e treinamento com instrutores competentes, o que Argyris (1970) 

chamou de Interveniente. Ou seja, pode-se alcançar o que se considera como um modelo ideal 

                                            
10 Os Modelos de Ação serão detalhados na seção 2.4 deste capítulo. 
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de comunicação e ação prática por meio da junção desses condicionantes. Para isso, é preciso 

praticar alguns critérios importantes, colocados por Valença (2013a).  

A desaceleração do pensamento e das emoções dos sujeitos, para que as pessoas 

possam ter acesso e controle sobre sua percepção, atribuição e lógica do raciocínio é um 

processo essencial para promover um ambiente aberto ao Modelo II. Assim, é possível fazer 

reflexões produtivas, ajudando na explicitação dos pensamentos de forma mais clara e 

transparente das intenções, no processo de congruência entre o que dizem e o que falam, 

ajudando também aos outros a fazem o mesmo processo (ARGYRIS, 1982; VALENÇA, 

1996, 2013a). 

Diante deste aspecto teórico sobre a comunicação, Valença (2013a) pontua que C. 

Argyris e D. Schön acreditam que uma comunicação clara, transparente, confiável e 

democrática apenas traz benefícios para aqueles que se utilizam dessa forma e propõem 

técnicas para auxiliar esse processo (VALENÇA 2013a, p. 276). 

Para se alcançar esse padrão de comunicação, porém, há de se exercitar, há de se 

criar um ambiente propício para tal. Em seu livro Teoria da Ação Comunicativa em Gestão de 

Projetos: Experimentos de aprendizado na ação numa comunidade reflexiva de prática, 

Valença (2013a) explica como conseguiu fazer isso com uma classe de alunos de mestrado e 

doutorado que se propuseram a experimentar o processo. Dentre os passos seguidos estão: (1) 

exposição teórica sobre o assunto; (2) demonstrações de comportamentos em terceiros; (3) 

exercícios de conversação produtiva; (4) modelagem sistêmica com estudo de caso; (5) 

dramatizações; (6) simuladores gerenciais; (7) diários de bordo; (8) clínicas de desempenho 

profissional para a criação de comunidades reflexivas na prática. Ao fim do livro, Valença 

avalia o desempenho dos alunos e estes avaliam o método de forma positiva como construção 

da sua forma de comunicação com a equipe integrante do projeto.  

Com esses métodos de trabalho, Valença (2013a) se propôs a traçar um caminho 

focando naquilo que todo ato linguístico deveria se propor a ter como estrutura (SCHÖN, 

1983, 1984 e HABERMAS, 1979 apud VALENÇA, 2013a), para caracterizar uma conversa 

ideal: que as pessoas no diálogo apresentem (1) compreensão semântica e sintática daquilo 

que falam e dizem; (2) aquilo que se diz, fala e demonstra é verdadeiro; (3) a boa fé e a 

veracidade da intenção e (4) a legitimidade daquilo que se fala11.  

Platin (2008) considera que o diálogo com o sentido da dialética parece ser pouco 

funcional para o ambiente organizacional, ou seja, falar sem objetivos, apenas numa troca 

                                            
11Experimento complementar, exemplificando a utilidade da conversa produtiva em ambientes 
organizacionais, vide Anexo A. 
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incessante de ideias, sem foco, não é o ideal para o ambiente organizacional, não faz sentido. 

Ele acrescenta a ideia de que o diálogo produtivo para esses espaços acontece diante de um 

aspecto coletivo, ou seja, mais de um indivíduo troca informações ou discursos. Porém, ele 

traz como instrumento da argumentação a prova, para que o diálogo possa ocorrer de forma 

eficaz. Esta vai para além do campo matemático ou científico. Segundo o autor, ela é o que 

estabelece o vínculo com a explicação. É o que faz o sentido ser vivo. Para que ela seja 

realmente funcional e que estabeleça esse vínculo com a realidade, ela precisa: (1) estabelecer 

a verdade de um fato; (2)prestar conta de um fato, integrando-o a um discurso que faça 

sentido (coerente); (3) ser evidente para todos; (4) ampliar ou estabilizar os conhecimentos; 

(5) inspirar confiança; (6) ajudar a encerrar o debate; e, (7) eliminar a dúvida, ou ao menos 

que dificulte o questionamento.  

Assim, segundo o autor, se a prova tiver todas essas características e ainda assim for 

recusada, irá caracterizar aquele que o faz como louco. Ora, se ela possui todas ou a maioria 

dessas características e ainda assim o ouvinte não reconhece esse argumento como válido, 

deve haver alguma dissonância entre ele e o comunicador. Plantin (2008) traz aspectos mais 

práticos de como estabelecer uma boa comunicação. Se forem seguidas  apenas estas 

pequenas indicações sobre a prova, já se tem uma troca mais produtiva.  

A prova é para Plantin (2008) como um instrumento daquilo que se precisa usar na 

linguagem para se alcançar a Conversa Produtiva, proposta por Valença (2013a). Em outras 

palavras, se forem usadas as provas como definidas em Plantin, garantem-se bons 

instrumentos de uso para a conversa, assegurando um processo de conversa produtiva e 

reflexiva, sem retórica (VALENÇA, 2013a). Para Plantin (2008), a prova pode se manifestar 

em uma conversa natural ou formal, assim, não devendo ser apenas utilizada em conversas 

artificiais, acadêmicas ou de negociação12.  

Ressalta-se ainda que grande parte das estratégias aqui apresentadas deve ser usada 

prioritariamente nos ambientes organizacionais. As falas livres, os devaneios e o próprio 

diálogo sem foco têm sua utilidade na vida, longe da necessidade da assertividade do mundo 

organizacional. Pode-se perceber, então, que uma comunicação eficaz no meio organizacional 

não é algo simples. O indivíduo não foi formal ou informalmente treinado para tal. Mas 

percebe-se que há soluções práticas para alcançá-la, se esse for o objetivo real. Porém, haverá 

a necessidade de uma ajuda, mas não de um auxílio qualquer. É necessário um apoio de 

alguém treinado para tal. Esse profissional foi denominado por Argyris (1970) de 

                                            
12 Proposições complementares sobre como lidar com as diferenças de opinião de forma produtiva. 
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Interveniente, alguém que intervém no ambiente organizacional de forma objetiva, com 

características tais que serão exploradas na próxima seção. 

 

2.3 Atividades essenciais do interveniente 

 

Levando em consideração todas as premissas e bases teóricas que foram aqui 

apresentadas, é importante ainda considerar a atuação do interveniente, sempre sob a ótica 

principal e os fundamentos principais nas obras de Chris Argyris e Donald Schön, de modo 

que se possam, de fato, transitar do ambiente comumente encontrado nas organizações, para 

ambientes saudáveis idealizados e eficazes, nos quais se espera o comprometimento interno 

das pessoas que ali atuam.  

Em seu livro Intervention Theory and Method: a Behavioral Science View (1970), 

Argyris defende que um interveniente deve ter objetivos e interesses claros e normativos, 

como qualquer outro pesquisador ou profissional. Faz uma breve diferenciação entre o 

cientista, o interveniente e um consultor. Explica, inclusive, o seu posicionamento em 

defender o uso do termo interveniente, uma vez que este termo dá maior aderência aos 

compromissos científicos e maior distanciamento do sentimento de sentir-se “empregado” 

pelo cliente13.  

Enfim, ao longo do livro há uma longa defesa de que o cientista da ação não deve 

apenas observar os mundos comportamentais, mas que eles podem pesquisar e descobrir sobre 

o mundo comportamental, fazendo emergir dados que nunca apareceriam, se eles não 

tentassem pesquisar e mudar o mundo simultaneamente (ARGYRIS, 1993). 

Argyris (1970) destaca, porém, que no seu conceito de interveniente, o desejo de 

ajudar por si só não é o suficiente. É preciso que o indivíduo que irá exercitar esse papel esteja 

ciente da interdependência que será gerada entre o sistema do cliente e do próprio 

interveniente. O agente deve procurar focar e trabalhar em como manter ou fazer aumentar a 

autonomia do cliente. Para isso, é preciso conceber e definir de forma clara em seu trabalho 

exercícios que busquem a independência saudável do sistema em relação ao trabalho do 

interveniente. Ou seja, o interveniente precisa considerar o sistema como um todo.  

De forma resumida ainda, o mesmo autor apresenta o que ele julgou como condições 

básicas para o trabalho de um interveniente: a produção de informações válidas, a opção de 

escolhas livres, e a produção de comprometimento interno, as quais ele chama de “primary 

                                            
13 Citação complementar sobre a função do interveniente, vide Anexo A. 
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intervention tasks” ou as tarefas primárias de um interveniente. O que quer dizer que os 

intervenientes podem e devem ter outros objetivos em suas intervenções e processos. Mas, 

estes só vão acontecer de forma eficaz se as tarefas primárias forem trabalhadas ou produzidas 

de forma eficaz. Elas são a base para qualquer outro objetivo a ser atingido, mesmo os mais 

abrangentes, como a resolução de conflitos inter ou intra equipes, ou objetivos mais 

pragmáticos, como o alcance de metas.  

Como informações válidas Argyris (1970, p. 17) define: “... Is that which describes 

the factor, plus their interrelationship, that create a problem for the client system”. E 

completa, ainda, pontuando que há formas de testar se a informação é válida com: (1) teste 

público de veracidade, (2) previsão válida ou (3) se há controle e em que grau em relação ao 

fenômeno previsto (ARGYRIS, 1970). Ou seja, as informações válidas precisam ter 

ressonância no sistema, elas precisam existir de fato, serem observadas por mais de um 

indivíduo, ou fazerem tanto sentido para o grupo, que isso por si só será suficiente, e mais, 

trarão consequências (positivas ou não) para o sistema (ARGYRIS, 1970). 

Quando descreve a decisão livre ou a livre escolha, Argyris, na mesma obra, 

determina que o cliente só poderá utilizar-se dela de forma plena se ele for capaz de perceber 

os objetivos da sua ação no momento de sua decisão. Para isso, os mapas mentais parecem ser 

de grande auxílio, bem como a produção de informações válidas – esta, por sua vez, é 

essencial. A livre escolha é aquela que é feita de forma voluntária e não de forma automática; 

de forma proativa e não reativa. É uma escolha de fato, e não uma mera aceitação daquilo que 

foi imposto. “…Free choice makes it possible for the client to remain responsible for their 

destiny” (ARGYRIS, 1970, p. 19)14. 

Por fim, coloca que o sujeito que está comprometido internamente é aquele que 

age com suas próprias forças (forças internas) e não aquele que é impulsionado pelas 

forças externas (gratificações, bonificações, punições), em busca de seus objetivos, bem 

como com os objetivos do sistema (grifo da autora deste trabalho). Ou seja, para que isso 

aconteça, os objetivos pessoais e os do sistema devem estar alinhados. Isso quer dizer que ele 

recebeu informações válidas do sistema e foi capaz de fazer escolhas livres a partir dessas 

informações. Esses dois pontos serão a base para que o indivíduo, comprometido 

internamente, seja capaz de rever as suas posições, uma vez que ele toma suas decisões 

baseadas em informações válidas (ARGYRIS, 1970)15. 

                                            
14 Complemento sobre as consequências do interveninete escolher pelo cliente, vide Anexo A. 
15 Texto complementar sobre a forma de atuação do interveninete, vide Anexo A. 
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Ou seja, ao utilizarem métodos e atividades baseadas nas dimensões da intervenção 

da pesquisa orgânica, a intenção é envolver o máximo possível os clientes no corpo do 

programa ou do projeto: na sua concepção, na execução, no feedback e na avaliação. Como 

consequência, isso vai gerar oportunidades para o sucesso psicológico daqueles que fazem 

parte do sistema e o desenvolvimento da confiança entre essas pessoas. Por sua vez, 

aumentando as chances das pessoas gerarem informações válidas.  

Por fim, Argyris (1970) ainda destaca a importância de atentar para a relação de 

como a falta de feedback e de clareza por parte do cliente pode prejudicar o andamento do 

projeto. Se as imagens não confluírem de forma suficiente ou se as informações válidas não 

forem geradas no momento de avaliar o programa, então isso pode acarretar numa finitude 

precoce do projeto. Esse processo pode se dar por diferentes razões e o interveniente precisa 

estar atento para perceber quando: (1) há uma discrepância entre a sua visão e a do sistema em 

relação à causa dos problemas; (2) quando há uma diferença entre o que se acredita ser eficaz 

para a implantação da mudança e (3) se há uma discrepância entre o que o interveniente 

acredita ser o ideal e a forma como ele tem se comportado de fato. A última diferença nas 

crenças ou na confluência de imagem é, talvez, a mais importante: o conceito de ajuda. Se 

houver um ruído sobre esse conceito, então é provável que haja uma grande dificuldade no 

desenvolvimento do projeto16.  

O grau de complexidade, bem como o número de variáveis, as quais o interveniente 

precisa manejar é grande e impossível de ser antecipada. Assim, Argyris, (1970) classifica 

qualidades ou características essenciais para que um interveniente tenha êxito em seu 

trabalho: (1) confiança total em sua filosofia de intervenção, qualquer que seja; (2) percepção 

apurada em relação a realidades estressantes; (3) a aceitação ao fato de que os cliente poderão 

atacá-lo e provavelmente o farão, assim como terão a tendência a questionar seus métodos, 

demonstrando falta de confiança nas ações do interveniente e no processo. Sobre esse tema, 

Argyris chama a atenção para que isso não seja compreendido como algo pessoal, mas uma 

reação normal de resistência, que está sendo vivida pelo cliente; (4) ter confiança na sua 

própria experiência e a sua capacidade de fazer leituras sobre a realidade; e, por fim, (5) a 

capacidade de lidar com ambientes estressantes como uma forma de crescimento para as 

pessoas que estão nele, uma vez que o seu objetivo é manejar o ambiente e não o 

comportamento das pessoas (ARGYRIS, 1970). 

                                            
16 As diferenças entre conceitos de ajuda por parte do interveniente e do cliente, vide Anexo A. 
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Refletindo a respeito, todos os movimentos aqui descritos são focados para a criação 

de um mundo comportamental mais eficaz. A descrição deste ambiente, como as pessoas 

podem influenciar na criação do mesmo, bem como a compreensão do que toda a nossa 

pesquisa se baseia, a Teoria de Ação e os Modelos de Ação criados por Chris Argyris e 

Donald Schön serão, então, descritos. 

 

2.4 Teoria da ação e os modelos de ação 

 

É preciso compreender o que Argyris e Schön consideram como Teoria de Ação, que 

será a base e referência para todo esse estudo com imediata aplicação sobre a ação do 

interveniente: as noções de Mundo Comportamental e as Formas de Comprometimento. 

Primeiramente, os autores pontuam que a Teoria de Ação é uma teoria como qualquer outra. 

Que por assim ser, se torna um aglomerado de elementos, de indicadores e de correlações 

cognitivas sobre um determinado assunto. Assim, ela é passível de falha como qualquer outra.  

Por outro lado, os dois autores ao se proporem a fazer uma teoria a partir da 

observação de ações concretas dos sujeitos, oferecem um respaldo maior para o teste de sua 

validade com práticas profissionais concretas. Segundo eles, a Teoria de Ação é a teoria 

advinda da observação de uma ação realizada diante de uma situação específica, para se 

alcançar um objetivo específico: “A full schema for theory of action, then, would be as 

follows: in situation S, if you want to achieve consequence C, under assumptions a1 …an, do 

A” (ARGYRIS & SCHÖN, 1974, p. 6). É importante lembrar que a teoria de ação de uma 

pessoa pode estar sendo observada por outrem, como os próprios autores fizeram com 

terceiros. Desta forma, ela pode se tornar algo explicativo e ser usada como base para 

predições (ARGYRIS e SCHÖN, 1974). 

Então, a Teoria de Ação, é uma teoria de observação de eventos de manifestação de 

comportamentos humanos, sobre os quais se observam padrões e, assim, é possível chegar a 

teorias e conclusões sobre esses padrões. Argyris (1974) frisa que só é possível chegar a 

conclusões de teorias de ação a partir do padrão comportamental e nada mais. Mas é preciso 

observar com calma e com muita minúcia para que se determinem quais são os padrões 

comportamentais do objeto científico observado. 

 Para diferenciar o que chamaram de teoria-em-uso da teoria proclamada, Argyris e 

Schön (1974) usam um exemplo clássico: perguntar a uma pessoa o que ela faria em uma 

dada situação faz com que ela exponha a sua teoria proclamada. Porém, observá-la nesta dada 

situação permitirá às pesquisas identificarem a sua teoria em uso, aquela que realmente 
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governa a ação. É preciso pontuar, no entanto, que nem sempre as pessoas percebem essa 

diferença entre as suas teorias. As suas respostas sobre as suas ações podem ser sinceras e, 

mesmo assim, podem ser não coerentes com a prática. Então, não seríamos capazes de saber 

as teorias em uso das pessoas meramente ao perguntarmos a elas o que elas fariam, porque 

precisamos observá-las em ação (ARGYRIS e SCHÖN, 1974)17.  

Assim, a importância de o interveniente mostrar a teoria-em-uso de uma pessoa ou 

dos membros de uma equipe ou ainda a importância de saber e de perceber de forma 

consciente a teoria-em-uso é extremamente relevante, então ele deve observar minimamente: 

o que a pessoa traz consigo como assunções sobre si mesma, sobre as outras pessoas, sobre a 

situação e sobre as conexões entre as ações de várias pessoas interagindo e também as 

consequências delas sobre uma situação específica. Ou seja, o interveniente depende das 

interações com os outros e que eles sejam capazes de ajudá-lo a refletir de forma eficaz e 

conjuntamente com os outros (ARGYRIS e SCHÖN, 1974). 

Se por um lado a teoria-em-uso se revela na interação interpessoal, por outro lado, 

ela se dá por meio de uma aprendizagem tácita, ou seja, não está no nível explícito e mais alto 

da consciência do indivíduo18. Então, se são sabidas as nossas teorias-em-uso de forma tácita, 

elas existem no comportamento do indivíduo, mesmo que se saiba explicar como elas se 

estabeleceram ou que se fale detalhadamente sobre elas. Por outro lado, quando se elabora 

sobre elas, se está tornando explícitas as teorias-em-uso, oportunizando-as cognitivamente ao 

teste. Da mesma forma que o movimento contrário pode existir: se alguém se propuser a pôr 

em prática uma teoria proclamada, irá internalizar tais teorias, tornando-as expostas em 

comportamento, mas internalizando-as enquanto aprendizagem (ARGYRIS, 1974).  

Ora, se as teorias-em-uso, na grande maioria das vezes, são manifestadas em nosso 

comportamento de forma tácita, ou seja, sem uma consciência plena da existência deste 

padrão, então, como modificá-las? Ao se questionarem sobre isso, Chris Argyris e Donald 

Schön se dedicaram a pesquisar sobre as formas de aprendizagem e as possibilidades de 

mudanças de um comportamento pessoal ou no mundo organizacional.  

Para Argyris e Schön (1974), aprender uma teoria de ação nova, para que ela se torne 

uma teoria-em-uso, de fato é preciso aprendê-la colocando-a em prática. Apenas o uso 

contínuo da teoria de ação desejada será capaz de fazer os indivíduos da organização 

introjetarem ou tornarem essas práticas tácitas em seu comportamento. Chris Argyris e 

Donald Schön alertam que um manual teórico sobre como adquirir os comportamentos 

                                            
17 Explicação sobre as micro teorias-em-uso, vide Anexo A. 
18 Explicação complementar sobre conhecimento tácito, vide Anexo A. 
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desejados é tão útil quanto um manual teórico para ensinar alguém a andar de bicicleta: ele 

nunca será completo o suficiente. 

Na mesma obra, Argyris e Schön (1974) descrevem algumas características do que 

seria uma Teoria da Ação eficaz. Para eles, uma Teoria de Ação é considerada como eficaz, 

independentemente dos objetivos, se os agentes alcançam os seguintes critérios: (1) quando 

uma ação, que é regida por uma teoria, alcança os objetivos de sua variável governante; (2) a 

estratégia de ação é apropriada em relação à demanda ou experiência de sua variável 

governante; (3) as assunções são tão adequadas que podem ser mantidas diante das ações, em 

congruência com as variáveis governantes, que as inspiram; e (4) por fim, eles colocam que as 

ações serão eficazes ao se adquirir aprendizagens de ciclo único e de ciclo duplo19.  

Em seus levantamentos, Argyris e Schön analisaram vários aspectos de interação 

entre equipes de organizações e caracterizaram três modelos de ação descritos por eles. 

Segundo os mesmos, são as três formas de interação mais importantes a serem estudadas. Para 

tal, analisaram as variáveis governantes de cada um desses modelos, as suas estratégias de 

ações para alcançar os objetivos traçados baseados nas suas variáveis governantes, as 

consequências de suas teorias de ação para o mundo comportamental em que estão inseridos, 

as consequências para a forma de aprendizagem e, por fim, a sua eficácia (ARGYRIS e 

SCHÖN, 1974).  

Ainda na obra de 1974, os dois autores acima citados detalham apenas dois dos três 

modelos a serem delineados. Na verdade, durante as suas obras, de uma forma geral, o que 

eles chamaram de Modelo I e Modelo II se tornou o grande foco de estudos dos mesmos. O 

que eles chamam de Oposto ao Modelo I será um complemento desta visão. Valença (2012), 

ao tratar destes modelos, lembra que ninguém consegue manter-se ou praticar estritamente o 

mesmo modelo, com raras exceções. Todos, de alguma forma, flutuam entre um modelo e 

outro, lembrando, inclusive que para se alcançar as características do Modelo II é preciso 

muito exercício, disciplina e foco.  

Assim, quando Argyris e Schön (1974) definem o que caracterizaria o Modelo I 

apresentam um resumo mais claro do que seria esse modelo como no Quadro 1 (2) a seguir20. 

 

                                            
19 Leitura complementar sobre a forma de aprendizagem da teoria de ação, vide Anexo A. 
20 Para detalhamento descritivo do Modelo I, vide Anexo A. 
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Quadro 1 (2)- Teoria em uso do modelo I 

 

Variáveis governantes Estratégias de ação 
Consequências para o mundo 

comportamental 

Consequências para o 

aprendizado 
Eficácia 

1- Definir objetivos e tentar 

alcançá-los.  

Definir e gerenciar de forma unilateral 

(ser persuasivo, apelar para objetivos 

maiores). 

Agentes vistos como defensivos, 

inconsistentes, incongruentes, 

competitivos, controladores, 

temerosos de parecerem 

vulneráveis, manipulativos, 

contidos quanto aos sentimentos, 

excessivamente preocupados 

consigo e despreocupados com os 

outros. 

Auto-oclusivos. 

Eficácia 

diminuída. 

2- Maximizar os ganhos e 

minimizar as perdas. 

Sentimento de posse e controle das tarefas 

(diz ter posse das tarefas, ser o guardião 

das definições e as execuções das tarefas). 

Defensividade interpessoal e 

relação grupal (dependência dos 

atores, pouca ajuda aos outros) 

Aprendizagem de ciclo único. 

3- Minimização da geração 

ou expressão de 

sentimentos negativos. 

Protege-se unilateralmente (fala para que 

os outros infiram o que quer dizer, quase 

sem dados observáveis, sem distinção do 

comportamento e da retórica, usa da 

culpa, estereótipos e da intelectualização).  

Usa de normas defensivas, como a 

desconfiança, conformidade, 

comprometimento externo, ênfase 

na diplomacia. 

Pouco teste das teorias de forma 

pública. A maioria dos testes é 

feita de forma privada.  

4- Ser racional.  

Proteção unilateral dos outros para que 

não se magoem (esconder informações, 

criar regras diante das necessidades, fazer 

reuniões ou encontros privados). 

Pouca liberdade de escolha.  

Fonte: Argyris e Schön (1974) 
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Para o Modelo II, Argyris e Schön (1974) estabelecem os mesmos critérios de observação das formas interativas inter-relacionais nas 

organizações. Da mesma forma que apresentaram um quadro para a melhor compreensão do que seria o Modelo I, os dois autores fizeram o 

mesmo para o Modelo II, como ilustra o Quadro 2 (2) a seguir21. 

 

Quadro 2 (2)- Teorias de ação do modelo II 
 

Variáveis governantes Ações estratégicas 
Consequências para o 

mundo comportamental 

Consequências para a 

aprendizagem 

Consequências para a 

qualidade de vida 
Eficácia 

1- Informações válidas. 

Modelar situações ou 

ambientes onde os 

participantes possam ser a 

fonte e possam 

experimentar alto grau de 

causação pessoal (sucesso 

psicológico, confirmação e 

essencialidade). 

Agentes experimentam o 

mínimo de defensividade 

possível (facilitadores, 

colaboradores, oportunizam a 

escolha livre). 

Processo desconfirmatório. 

Qualidade de vida será 

mais positiva que negativa 

(aumenta a autenticidade 

e a escolha livre). 

Aumenta a 

efetividade em 

longo prazo. 

2- Escolha livre e informada. 

As atividades são 

controladas de forma 

bilateral. 

Mínima defensividade nas 

relações interpessoais e na 

dinâmica do grupo. 

Aprendizagem de ciclo 

duplo. 

Eficácia na solução de 

problemas e as tomadas 

de decisões serão muito 

boas, principalmente para 

problemas difíceis. 

3- Comprometimento interno 

com as escolhas e o 

constante monitoramento da 

sua implementação. 

A proteção de si é um 

movimento conjunto e 

orientado para o 

crescimento (falar sobre 

dados diretamente 

observáveis, procurar 

diminuir a cegueira diante 

da própria inconsistência). 

Aprendizagem orientada às 

normas (confiança, 

individualidade confrontação 

aberta nas dificuldades). 

Teste público das teorias.  

Fonte: Argyris e Schön (1974)

                                            
21 Descrição complementar sobre o Modelo II, vide Anexo A. 
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O terceiro modelo trazido por Argyris e Schön não foi efetivamente modelado 

como os dois anteriores neste livro, Theory in Practice, 1974. Eles apenas pontuam que 

o Oposto ao Modelo I não seria aquele conceitualmente oposto, antagônico ao Modelo 

I, mas, sim, aquele que tem variáveis governantes na mesma linha, mas utiliza 

estratégias de ações diferentes do Modelo I. São caracterizados por comportamentos que 

obedecem, dissimulam, escondem, manipulam para conseguirem o que querem.  

Valença (2012), ao revisar os modelos trazidos pelos autores, propõe uma 

sistematização dos mesmos, incluindo uma revisão no próprio conceito de Oposto ao 

Modelo I, dividindo-o em dois: o Obediente Cego e o Dissimulado, conforme ilustra o 

Quadro 3 (2).  

Quadro 3 (2)- Teoria de ação do Oposto ao Modelo I 

 

Variáveis 

governantes 

Ações 

estratégicas 

Consequências para o 

mundo 

comportamental 

Consequências 

para a 

aprendizagem 

Eficácia 

1- Definir 

objetivos e 

tentar 

alcançá-los. 

Persuade, 

convoca, 

comanda de 

forma sutil ou 

velada, seduz.  

Agentes vistos como 

defensivos, 

inconsistentes, 

incongruentes, 

competitivos, 

manipuladores, 

aparentam ser 

preocupados com os 

outros, mas sempre 

têm uma tese embutida 

em sua ação. 

O sistema 

aprende a 

desconfiar e a 

ter segundas 

intenções nas 

ações que 

deveriam ser 

coletivas. 

Ineficaz 

em longo 

prazo. 

2- Maximizar 

os ganhos e 

minimizar 

as perdas. 

Utiliza a 

linguagem 

indireta, cheia de 

expressões 

linguísticas para 

minimizar o erro.  

Fica cego quanto aos 

seus erros e suas 

incongruências. O 

sistema aprende a 

desconfiar. 

3- Utilização 

da geração 

ou 

expressão 

de 

sentimentos. 

Utilizam-se da 

expressão de 

sentimentos para 

a criação de bodes 

expiatórios ou de 

“coitadinhos” – 

pessoas que não 

seriam capazes de 

realizar a tarefa 

pela 

supervalorização 

dos problemas. 

As pessoas inseridas 

no ambiente aprendem 

a não questionar o grau 

de esforço real que 

deveriam ter aplicado 

na execução da tarefa. 

Há sempre uma 

desculpa para a não 

realização dela 

As pessoas se 

sentem pouco 

valorizadas, 

diminuídas 

quanto ao seu 

potencial. 

Aprendem a dar 

desculpas para 

qualquer falha 

que ocorra ao 

invés de 

perceberem o 

que poderiam 

ter feito. 

Fonte: Valença (2012) 
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De uma forma geral, as variáveis governantes, as consequências para o mundo 

comportamental e a forma de aprendizagem do sistema como a prática do Oposto ao 

Modelo I são as mesmas ou ao menos bem semelhante a do Modelo I. Apenas as 

estratégias de ação deste modelo se diferenciam um pouco. Isto porque as intenções são 

as mesmas, uma conquista pessoal e individual do agente sutil ou omisso. Há apenas 

uma variação possível para esse modelo, quando ele se submete totalmente à ação do 

Modelo I, o que Valença (2012) chama em sua obra de “Obediente Cego”, trazendo 

para si, inclusive, responsabilidades por falhas que não são suas. Assim, o quadro deste 

modelo fica quase que repetitivo se comparado ao do Modelo I em todos os seus 

detalhes, com exceção das suas estratégias. 

É importante pontuar aqui que em todos os modelos apresentados nenhum 

deles se dá de forma espontânea, eles foram aprendidos e reforçados pelo meio-

ambiente no qual o indivíduo está inserido. Assim, da mesma forma que se aprende o 

Modelo I, pode-se aprender o Modelo II22.  

Para isso, é preciso que as pessoas mudem e à medida que as pessoas esperam 

rever as suas teorias em uso, precisam saber que será necessário rever os seus valores, 

as políticas de ganho e perda, as normas quanto aos riscos dentro da organização. A 

aprendizagem de ciclo duplo, referente à forma de aprendizagem proporcionada pelo 

modelo II só é genuína se alterar todos esses pontos. Então, o tempo que se leva para 

aprender as novas teorias de ação, colocá-las em prática e fazer delas suas teorias em 

uso, variam de acordo com o grupo. Não existe uma regra clara para esse tempo, apenas 

que o uso supervisionado precisa ser contínuo e as questões precisam ser abordadas de 

forma clara (ARGYRIS, 1982)23. 

Por outro lado, esta proposta de mudança na forma de pensar pode acarretar 

numa diminuição da autoestima e da autoconfiança dos integrantes da organização, uma 

vez que ela propõe rever algo tão básico como a produção do raciocínio. Sobre estas 

condições, Argyris pontua ser importante construir novos caminhos a partir de 

competências reconhecidas da equipe (Argyris, 1985). 

Mas este novo caminho a ser traçado pelo interveniente só poderá ser feito de 

forma competente e que seja ressonante dentro da equipe se ele conhecer o mundo 

comportamental desta equipe ou organização. Todo este trabalho deve ter como foco 

maior a produção do comprometimento interno dos sujeitos que estão na organização, 

                                            
22 Leitura complementar sobre os Modelos de ação, vide Anexo A. 
23 Leitura complementar sobre pensamento defensivo, vide Anexo A. 
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desde a alta gerência até os subordinados de escalão mais baixos. Para isso, ver-se-á a 

evolução da construção destes conceitos por Chris Argyris e Donald Schön no capítulo 

a seguir. 

 

2.5 Evolução do conceito de mundo comportamental e as formas de 

comprometimento 

 

Para se trabalhar com os três conceitos: comprometimento interno, 

comprometimento externo e mundo comportamental, é preciso compreender os dados 

da evolução histórica do uso desses conceitos nas obras de parceria entre Chris Argyris 

e Donald Schön ou das obras de cada um destes autores em particular. 

Chris Argyris se apoia em Robert Dubin (1958, pp. 61-73 apud ARGYRIS, 

1964) para introduzir o conceito de sistema comportamental. Para estes autores, 

organizações informais surgem dentro das próprias organizações e elas são nutridas 

pelas formalidades e informalidades da própria organização, ou seja, por suas regras de 

convivência. Dubin também acredita que alguma forma de diferenciação do todo do 

sistema organizacional é necessária. Assim, ele classifica os “behavior systems” ou o 

lado comportamental do sistema, como sendo simultâneo às noções de sistemas 

tecnológicos, formal e informal (ARGYRIS, 1964). 

O mundo organizacional que está permeado pelas tarefas e atividades do 

trabalho é o que ele chama de sistema de comportamento tecnológico. Porém, Argyris e 

Dubin se diferenciam na definição do sistema informal. Para Argyris, o sistema formal é 

aquele comportamento que modifica o sistema tecnológico, dentro dos limites 

permitidos pelo sistema formal. Por fim, o sistema informal é definido por Argyris 

como aquilo que trata das relações interpessoais de caráter voluntário, espontâneo, fora 

das regras formais (ARGYRIS, 1964).  

Nesta mesma obra em que Argyris trata de sistema comportamental, ele 

também trata das condições para que o indivíduo tenha ou desenvolva a autoestima, a 

qual ele descreveu como sendo covalente à definição de sucesso psicológico, nos termos 

definidos por Curt Lewin (1944 apud ARGYRIS, 1964). Para Argyris, o sucesso 

psicológico não é manifestado ou controlado exclusivamente pela própria pessoa. De 

alguma forma, é preciso que o ambiente esteja congruente ou facilitador dele. O sucesso 

psicológico, na sua defesa, é desenvolvido pelo indivíduo ao lidar de forma competente 
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com o mundo, de forma tal que solucionar um problema por si só não é suficiente para 

caracterizar o sucesso psicológico, mas o indivíduo precisa perceber a conexão entre a 

sua parte da solução do problema e como ela realmente foi executada nas condições 

objetivas do ambiente (ARGYRIS, 1964). 

Assim, Argyris explicita quatro condições básicas para que esse processo 

aconteça: (1) o indivíduo precisa ser capaz de estabelecer as suas próprias metas; (2) os 

objetivos estão relacionados com as necessidades e valores centrais e essenciais do 

sujeito; (3) o sujeito precisa ser capaz de definir os passos a serem dados para alcançar 

esses objetivos e (4) o alcance desses objetivos representa um nível realístico de 

aspiração. Argyris aponta ainda que um objetivo realista é aquele onde o indivíduo tem 

consciência que a situação requer um esforço que vai fazer o indivíduo se superar com 

suas próprias energias (Argyris, 1964). 

Uma condição básica relacionada ao sucesso psicológico, ainda em Kurt 

Lewin, também decorre do meio ambiente, o qual Lewin (1953 apud ARGYRIS, 1964) 

descreve como sendo um ambiente no qual os indivíduos possam experimentar 

condições favoráveis para demonstrarem certo grau de (1) responsabilidade própria ou 

autocontrole, como quando definem os seus próprios objetivos; (2) comprometimento, 

por exemplo, ao perseverar para alcançar os objetivos; (3) se perceberem produtivos ao 

trabalhar e (4) eficazes quando utilizam as suas habilidades mais importantes 

(ARGYRIS, 1964)24. 

Então, é possível perceber que a autoestima e/ou o sucesso psicológico são os 

processos que começam no indivíduo, mas que não se restringem a ele; o indivíduo 

influencia e é influenciado pelo meio e pelas inter-relações das outras pessoas naquele 

ambiente. Como uma de suas consequências, o sucesso psicológico é a chave ou a 

condição de suporte para a ocorrência do comprometimento interno (ARGYRIS, 1964).  

Em 1965, em Organization and Innovation, Argyris elabora no apêndice A da  

obra citada uma detalhada descrição das categorias comportamentais nos níveis 

individuais, de grupos e de normas ambientais nas organizações, que, com certeza, serão 

as categorias básicas que servirão de indicadores ou medidas de desempenho em suas 

pesquisas futuras, na forma de uma plataforma descritiva. Ou seja, estes fatores servirão 

como medidas e indicadores dos conceitos de comprometimento interno e mundo 

                                            
24 Leitura complementar sobre sucesso psicológico, vide Anexo A. 
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comportamental favorável à aprendizagem de ciclo duplo nos ambientes 

organizacionais, que seria caracterizada a partir de 1974, mas já tratada nesta revisão25.  

Na obra Intervention, Theory and Method (1970) Argyris retoma à pergunta 

como uma organização é capaz de se automanter. Ele diz que a resposta está no que ele 

chamou de behavioral thrust e o behavioral tolarance do sistema. Para Argyris (1970), 

o conceito de “behavioral thrust” é definido por aquilo que o sistema considera 

apropriado, aquilo que ele requer e aquilo que ele premia como sendo correto. Estas 

definições, embora possam parecer positivas, precisam ser coletadas de forma eficaz e 

realista, trazendo ao plano consciente dos gestores alguns fatores importantes, mas que 

muitas vezes são negativos, não antes percebidos. Como exemplo, o próprio Argyris 

detalha os seguintes comportamentos: ser defensivo, não correr riscos (pois assim 

diminui-se o risco ao erro) e julgar o comportamento dos outros podem ser 

comportamentos que recebem feedbacks positivos do sistema de forma constante e, por 

isso, fazem parte do behavioral trust de uma organização. Estes comportamentos levam 

a um sistema conformista, antagonista e que cria a desconfiança entre os seus membros 

(ARGYRIS, 1970). 

Em contrapartida, Argyris (1970) pontua a existência do “behavioral 

tolerance”, o qual se manifesta em níveis diferentes em todos os sistemas. Este se 

caracteriza pela ocorrência e a tolerância de evento raro de um comportamento no 

sistema, um comportamento eventualmente premiado ou considerado como apropriado 

pelo sistema, mas com uma frequência rara. E, embora possa existir uma grande 

variedade de comportamentos que possam ser classificados como fazendo parte 

“behavioral tolerance” de um sistema, eles não precisam necessariamente ser 

premiados para serem assim classificados (Argyris, 1970).  

Voltando ao exemplo do risco, uma organização que apenas aprecia o risco 

quando ele obtém sucesso, diz-se que o seu nível de behavioral tolerance seria na 

incidência rara de uma tomada de decisão, que acarreta risco, mas essa obtém sucesso. 

Ora, é quase impossível encontrar uma organização que não traga em seu discurso a 

inovação ou a busca por ela. Mas, se as iniciativas para buscar a inovação fazem parte 

                                            
25 Leitura complementar sobre a construção do conceito de mundo comportamental, vide 
Anexo A. 
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do “behavioral trust” ou do “behavioral tolarence” da organização é o que vai dizer o 

quanto esta empresa está de fato investindo em inovação26.  

A maior consequência para este tipo de comportamento conformista no sistema 

será a necessidade do comprometimento externo, que nada mais é do que punições ou 

premiações (punições inversas) do sistema para que os agentes cumpram os seus 

deveres. E cumprir os seus deveres é aquilo com que os trabalhadores deveriam estar 

comprometidos a fazer, focando em fazer o sistema crescer (ARGYRIS, 1970). 

[...] Por comprometimento externo, eu quero dizer que a fonte do 

comprometimento para o trabalho de qualquer indivíduo está apoiada 

no poder, premiação ou nas penalidades que o indivíduo possa usar 

como forma de influência. O comprometimento interno existe quando 

o motivo para um comportamento particular reside internamente (por 

exemplo, a auto-realização). (ARGYRIS, 1970, p.66) 

As consequências do comprometimento externo para o sistema é o reforço da 

sua conformidade, da aceitação condicional por parte dos líderes e da dependência dos 

subordinados para a liderança para nas ações, uma vez que as pessoas precisam ter os 

seus comportamentos aceitos e não se sentem livres o suficiente para arriscarem-se. 

Como os subordinados precisam do guia ou aprovação do líder, eles aprenderão a 

procurar por pistas para entender o que o líder quer ou o que espera deles. Uma vez que 

a dependência em relação ao líder cresce, tenderá a crescer a necessidade de 

compreender novamente o papel de cada um dos subordinados. O resultado de todas 

essas variáveis funcionando ao mesmo tempo no sistema, será uma desconfiança 

interpessoal, diminuindo, assim, a competência interpessoal do sistema (ARGYRIS, 

1970). 

Mas como fazer essa diferenciação entre o que é realmente aceito pelo sistema 

ou não? Como entender se as suas ações no sistema têm sido de fato eficazes? Chris 

Argyris e Donald Schön se dedicaram, então, aos seus objetos de estudo mais profundos 

como a definição da Teoria de Ação e a diferenciação entre a teoria em uso e a teoria 

proclamada das pessoas que o compõem. Em 1974, eles escreveram juntos o livro 

“Theory in Practice”, no qual estas questões são tratadas. Eles acreditam que para gerar 

ações eficazes é preciso gerar um conhecimento cruzado entre as disciplinas e entre a 

teoria e a prática.27.  

                                            
26 Leitura complementar sobre a importância do Behavioral tolerance e Behavioral trust, vide 
Anexo A. 
27 Leitura complementar sobre a importância da multidisciplinariedade, vide Anexo A.  
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Argyirs e Schön falam pela primeira vez, de forma sistemática, sobre o termo 

“behavioral world” ou mundo comportamental na obra de 1974. Primeiramente 

pontuam o conceito como trazido em Simon (1969 apud ARGYRIS e SCHÖN, 1974), 

que determina que o mundo comportamental é um artefato da ação dos homens, uma 

consequência de criações e convenções humanas e, assim, artificial. Ela não é uma 

consequência natural do universo. Cada pessoa vive num mundo comportamental 

próprio, que é influenciado pela interação com outras pessoas, portanto se torna 

artificial, pois é consequência de artefatos de convenções humanas, mas também por 

sofrer influencia do mundo comportamental daqueles com quem interagem28.  

Ao enumerarem os testes de uma teoria de ação, que coloca o sujeito ou o 

agente em dilemas de inconsistência, de valor e ocorrência do teste de sua teoria em 

uso, os dois autores falam em ciclo de interações entre as teorias-em-uso dos sujeitos e 

o mundo comportamental que é criado. Portanto, o mundo comportamental é tratado 

como um padrão recorrente e predominante de interação das teorias em uso dos 

agentes. Os agentes criam um mundo comportamental e este retroage na forma de 

uma subcultura ou cultura que condiciona a continuidade do mundo 

comportamental (grifo da autora) (ARGYRIS e SCHÖN, 1974). 

Ao trabalharem os conceitos acima apresentados e como os mesmos se 

relacionam, Argyris e Schön trazem um gráfico que explica a interação deles, ilustrado 

pela Figura 1 (2) abaixo. 

Figura 1 (2)- Avaliação das teorias de ação 

 

 
Fonte: Argyris e Schön (1974) 

                                            
28 Leitura complementar sobre mundo comportamental, vide Anexo A. 
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Em 1985 Argyris lançou o livro Action Science (1985) em parceria com Robert 

Putman e Diana McLain Simth, no qual os autores abordam de forma mais abrangente 

os conceitos de raciocinação defensiva e as suas possíveis causas. Este conceito foi 

defendido na seção anterior deste capítulo. Mas nesta mesma obra, os autores 

estabeleceram o conceito explícito de mundo comportamental enquanto discorreram 

sobre a importância da aprendizagem em ação no capítulo intitulado “Promoting 

learning for Action and Change”: o mundo comportamental é tratado como uma 

dinâmica de comportamentos de um conjunto de pessoas. Os autores citam ainda um 

exemplo que deixa claro a lógica de que os seres humanos são criadores e são frutos do 

meio ao mesmo tempo em que agem sobre ele, dele recebe, influência. Assim que 

nascem os indivíduos são inseridos em uma cultura macro e a mesma cultura é criada e 

recriada por humanos (ARGYRIS; PUTMAN e SMITH, 1985)29. 

Em 2000, Argyris volta ao que parece ser o seu tema central de pesquisa: como 

desenvolver uma organização de forma saudável, com o crescimento do 

comprometimento interno dos seus agentes. Assim, ele escreveu Flawed Advice and 

Management Trap. Sua ideia fundamental é de que os conselhos, embora sejam 

frequentes em ambientes organizacionais, são alegações abstratas, logicamente 

inconsistentes ou cheias de vazios lógicos para serem consideradas como uma ajuda 

concreta, portanto, são inúteis30. Para Argyris, uma das consequências mais graves dos 

conselhos inúteis é provocar mais o comprometimento externo que o interno. Então, ele 

desenvolve sobre como gerar o comprometimento interno para os valores que são 

utilizados na organização.  

Quando fala das consequências para a organização dos maus conselhos, 

Argyris (2000) lembra que as organizações sabem ou deveriam saber que nenhuma 

organização, visão ou estratégia pode ser alcançada sem subordinados, sem a força de 

trabalho. De uma forma geral, as organizações esperam ser globais, competitivas, 

flexíveis e inovadoras. E para alcançar tal patamar esperam que seus funcionários 

tenham interesse pelos interesses da organização, mesmo que não esteja claro que 

interesses são esses, dedicação para ganhar as batalhas da competição, desempenhos 

impressionantes, melhoras contínuas e comprometimento com a aprendizagem. Mas 

                                            
29 Texto complementar sobre a continuidade histórica dos estudos de Chris Argyris e Donald 
Schön, vide Anexo A. 
30 Para leitura complementar sobre a crítica de Argyris para a forma de dar conselhos, vide 
Anexo A. 
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esses mesmos gestores parecem não perceber como todas essas características citadas 

são incongruentes entre si.  

É importante refletir, porém, que o comprometimento só pode ser gerado de 

duas formas: ou o comprometimento é interno ou externo. O comprometimento externo 

pode gerar comportamentos que se enquadrem nos desejos dos gerentes de equipes de 

subordinados quando implementando a estratégia de processos ou requisitos, como: 

confiabilidade, eficácia, bem como o monitoramento destas implementações. Mas, 

apenas o comprometimento interno é capaz de gerar subordinados que reconhecem as 

suas falhas potenciais, erros, inconsistências e desafios não vistos antes. Isso se dá 

porque o último grupo de características requer uma constante, verdadeira e realista 

avaliação do comportamento dos indivíduos, do grupo e dos gerentes.  

É neste livro que ele apresenta o seu quadro das diferenças sobre as ações e a 

forma como as pessoas agem dentro das organizações, as quais servem de parâmetro 

para a observação do interveniente. Estes indícios ajudam o interveniente saber se as 

pessoas estão comprometidas interna ou externamente com a organização. Foi este 

quadro, aqui ilustrado como Quadro 4 (2), inclusive, que serviu de base para a 

pragmatização do instrumento que aqui propor-se-á. 

 

Quadro 4 (2)- Indicadores de comprometimento interno e externo 

 

EXTERNAL COMMITMENT INTERNAL COMMITMENT 

Perform as required 
Perform as required and keep. alert to 

changing the requirements 

Hold management responsible for defining the 

work requirements and enabling the 

employees to achieve them 

Seek joint responsibility for defining work 

requirement and enabling conditions 

Hold management responsible for identifying 

and correcting gaps and errors 

Hold themselves responsible for identifying 

and correcting gaps and errors 

Hold management responsible for defining 

fair financial compensation 

Seek to influence the definition of financial 

compensation and seek nonmonetary 

compensation 

Dependence on management. Be pawns Dependence on self, be originators 

Denies any personal responsibility for 

choosing external commitment and 

dependence on management 

Accepts personal responsibility and seeks to 

choose internal commitment 

Sees inquiry into the way they reason as being 

unfair, if not a sign of mistrust 
Encourages inquiry into and testing of ideas 

Fears making selves vulnerable lest they will 

also feel weak  

Seeks making selves vulnerable in ways that 

they will feel strong 

 

Fonte: Argyris (2000, p. 42) 
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Para Argyris (2000), as grandes dificuldades nas organizações acontecem 

quando os gerentes discursam com o que está descrito na coluna da direita do quadro 

acima, mas agem de acordo com os comportamentos descritos na coluna da esquerda. 

Essa contradição interna poderia levar até a ruptura da organização, mas isso não 

acontece porque os sujeitos passam a se distanciar dela e, principalmente, da 

responsabilidade sobre suas ações e sobre o destino da organização. Não é à toa que 

muitas medidas de reenergização não trazem resultados eficazes e duradouros ou 

causam desapontamentos ou até mesmo diminuem a credibilidade do gerente.  

O autor supracitado destaca a importância da possibilidade de confundir as 

duas formas de comprometimento, a qual pode ser gerada por uma dissonância na 

compreensão desses conceitos. O fato de ter resultados pragmáticos positivos e uma 

tentativa de reforma no modo de gestão não garante, por si só, o comprometimento 

interno das pessoas. Quando os funcionários percebem que as suas atribuições são 

limitadas, por exemplo, isso pode trazer resultados positivos, se a informação for bem 

direcionada. Porém, achar que o fato do funcionário perceber essa limitação e o 

direcionamento dos superiores, que ele pode estar focando em atividades pré-definidas e 

compreender como o processo foi definido por seus superiores vai gerar o 

empoderamento desses funcionários, a liberdade de escolha para os mesmos e, assim, o 

caminho para o comprometimento interno é um engano. Mesmo que esse processo traga 

resultados finais mais positivos que antes, isso não significa que os funcionários estão 

comprometidos internamente. Todos os passos descritos são importantes, mas 

insuficientes para gerar o comprometimento interno (ARGYRIS, 2000)31.  

Mais adiante, Argyris (2000) frisa a importância do que ele chama de “primary 

inhibitory loop” ou um ciclo inibidor primário, que são padrões autorreferentes e 

reforçadores de uma estratégia de comportamento, bem como consequências 

antiaprendizagem. Ou seja, um padrão de comportamento pessoal que impede os ciclos 

de aprendizagem, seja ele duplo ou simples. Ele os classifica como primários, pois são 

exibidos nas interações face à face das pessoas, em discussões, principalmente aquelas 

que estão permeadas por assuntos constrangedores ou ameaçadores. Por exemplo, um 

gerente recebe a informação de que se sua equipe não melhorar o desempenho de metas, 

parte do seu orçamento será cortada. Esse gerente resolve fazer uma reunião com sua 

equipe para juntos discutirem como podem atender a demanda de metas, mas resolve 

                                            
31 Para exemplo complementar sobre a geração do comprometimento interno, vide Anexo A. 
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não revelar a possibilidade de corte de custos, como forma de proteger a equipe ou não 

criar uma tensão que julga ser desnecessária nesse momento. Este processo finda 

tornando-se ineficaz pela falta de clareza dos objetivos. O líder pode se frustrar, pois os 

subordinados provavelmente não irão revelar o mesmo grau de interesse e tensão 

criativa para solucionar o problema que ele está trazendo, pois não sabem de parte da 

informação e assim por diante. Ao não revelar a gravidade da situação vivenciada, esse 

gerente não pode esperar que as outras pessoas (desinformadas) ajam da mesma forma 

que ele está agindo ou esperaria que eles o fizessem32.  

Por sua vez, o Modelo II é a forma encontrada por Argyris (2000) para 

solucionar ou diminuir o uso do Modelo I de forma eficaz. Segundo o autor, este 

modelo não seria o extremo oposto ao Modelo I, mas divergente dele. Assim, a prática 

do Modelo II, em situações como as descritas acima, procuraria gerar informações 

válidas e úteis, compartilhar o problema de forma a gerar um questionamento produtivo 

entre as partes, além de outras ações mais eficazes. Porém, é importante perceber que 

o compartilhamento da responsabilidade e da tomada de decisão só deve ser feito 

com quem tem competência para tanto. (grifo da autora) Seja porque é um técnico 

competente, seja porque já experimentou situações semelhantes, enfim, a competência 

deve ser comprovada. Como consequência disto, as pessoas deixam de se preocupar 

com soluções ineficazes para os problemas, como as ações de “livrar a cara” do outro, 

mas passam a se preocuparem com soluções para o problema, de questionar a abertura e 

a prontidão, uma vez que precisam se assegurar se podem fazê-lo de fato (ARGYRIS, 

2000)33.  

Argyris conclui colocando que o comprometimento gerado por uma abordagem 

ou técnica de gerenciamento tradicional gera um comprometimento apenas externo. O 

comprometimento externo tem sua importância na visão de Argyris e na de Martin 

(apud ARGYRIS, 2000), mas por si só não é suficiente para a organização. Só o 

comprometimento interno é capaz de gerar energia, entusiasmo e responsabilidade 

pessoal com a execução da tarefa de forma eficaz:  

Martin aconselha que o comprometimento externo é necessário, mas 

não o suficiente. Ele pontua que o comprometimento que ativa um 

fluxo constante de energia para vigilância no monitoramento da 

efetividade da implementação. O comprometimento interno é 

                                            
32 Para exemplo e explicação complementar sobre a defensividade, vide Anexo A. 
33 Comentários complementares dobre a importância do Modelo II para o sistema, vide Anexo 
A. 
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produzido pelo uso de uma teoria a qual a base não é uma estratégia 

competitiva, mas a produção do entusiasmo humano, energia e 

responsabilidade pessoal. A teoria-em-uso do Modelo II, as virtudes 

sociais do Modelo II, e a cultura organizacional com o mínimo de 

rotinas defensivas são os fatores causais primários para o 

comprometimento interno (ARGYRIS, 2000, p. 216). 

Por outro lado, Argyris também pontua o que seriam as características do que 

ele define como modelo mental produtivo: (1) produz informações e conhecimentos que 

sejam válidos ou validáveis, ou seja, aquelas informações que podem ser confirmadas 

no meio ou por outras pessoas; (2) criam escolhas informadas, ou seja, ao 

proporcionarem informações que são válidas e observáveis, as pessoas são capazes de 

escolher de forma consciente o que estão fazendo ou se propondo a fazer; (3) tornam o 

raciocínio pessoal transparente, como forma de trazer subsídios para os testes públicos 

das informações, por exemplo: “nunca fiz esse trabalho, mas imagino que será mais 

demandante do que o que eu normalmente faço, assim espero receber um pouco a mais 

por ele” (ARGYRIS, 2004)34.  

Argyris (2004) monta um Quadro comparativo entre as formas de interação de 

cada um dos modelos com as outras pessoas, deixando claro alguns conceitos de 

interação e como eles são interpretados pelos valores sociais compatíveis com os 

Modelos I e II, conforme ilustra o Quadro 5 (2) a seguir. 

 

Quadro 5 (2)- Virtudes sociais dos Modelos I e II 

 

Virtudes Sociais 

Cuidar, ajudar e apoiar 

Modelo I: dar aprovação e louvação para com 

outras pessoas. Dizer aos outros o que você 

acredita que vai fazê-los se sentirem bem 

consigo mesmos. Reduzir o sentimento de 

mágoa deles ao dizê-los o quanto você gosta 

deles e, se possível, concordar com eles que 

os outros agiram de forma incorreta.  

Modelo II: aumentar a capacidade dos outros 

de enfrentarem as suas próprias ideias, criar 

uma janela em suas mentes, e fazê-los 

enfrentar as suas conclusões não percebidas, 

seus vieses e os seus medos ao agirem assim 

com as outras pessoas.  

Respeito pelos outros 

Modelo I: se diferenciar dos outros, mas não 

confrontá-los em sua forma de pensar ou de 

agir. 

Modelo II: atribuir aos outros uma alta 

capacidade de autorreflexão e 

autoinvestigação, sem se tornarem tão 

chateados a ponto de perderem em eficácia ou 

no senso de responsabilidade nas escolhas. 

Continuar a testar as suposições.  

Força 

Modelo I: defender o seu posicionamento Modelo II: defender o seu posicionamento, 

                                            
34 Para leitura complementar da interação entre os Modelos de Ação e o pensamento 
defensivo, vide Anexo A. 
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Virtudes Sociais 

visando ganhar. Sustentar o seu próprio 

argumento. Sentir-se vulnerável é sinal de 

fraqueza 

mas atrelar isso ao questionamento e a 

autorreflexão. Sentir-se vulnerável enquanto 

estimula os questionamentos é um sinal de 

força.  

Honestidade 

Modelo I: dizer aos outros pequenas mentiras 

ou tudo o que se sente e pensa.  

Modelo II: encorajar a si mesmo e aos outros 

a dizer tudo, mesmo aquilo que se tem medo. 

Minimizar tudo aquilo que possa ser 

interpretado como distorção ou como algo que 

está servindo como uma cobertura para uma 

distorção. 

Integridade 

Modelo I: permanecer intransigentemente 

com os seus valores, princípios e crenças. 

Modelo II: defender os seus valores, crenças e 

princípios de forma que convide os outros a 

questioná-los da mesma forma que possam ser 

capazes de fazerem o mesmo com seus 

valores, princípios e crenças. 

 

Fonte: Argyris (2004) 

 

Para compreender a importância dessa transformação dentro dos sistemas 

organizacionais, Argyris faz algumas colocações importantes, principalmente 

relacionadas aos tipos de comprometimento que os funcionários terão quando usando 

um ou outro Modelo de Ação. Desta forma, Argyris argumenta que, historicamente, os 

gerentes eram quem decidiam o desenho e a estratégia a ser utilizada para implantar 

esse planejamento e aos empregados cabia apenas a execução daquilo que deveria ser 

feito. A gerência deveria ganhar a “lealdade” ou o comprometimento dos empregados a 

partir de premiações e punições: “[...] by asking them to perform achievable task, to 

obey the management and to be fairly compensated for doing so” (ARGYRIS, 2004 p. 

18). Porém, este tipo de relação apenas gera o comprometimento externo, já explicado 

anteriormente, com a lógica de que os gerentes convencem e os empregados executam. 

Com o passar do tempo, as tarefas foram cada vez mais divididas e se tornaram cada 

vez mais simples para que se pudesse garantir a efetividade na execução das mesmas, 

assim como garantir a possibilidade de substituição dos executores (ARGYRIS, 

2004)35. 

Em 2010, escreveu Organizational Traps, onde vai retomar a ideia das 

armadilhas, as quais são colocadas para e pelos indivíduos e que refletem nas 

organizações onde atuam. Nesta obra, descreve que o fato de ter usado diferentes 

métodos de abordagem com as organizações e os indivíduos que se submeteram ao seu 

                                            
35 Complemento sobre o histórico das funções gerenciais, vide Apêndice.  
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trabalho, seja de pesquisa ou de consultoria, e mesmo assim conseguiram ter resultados 

consistentes é uma demonstração que as pessoas se armadilham com o mesmo padrão 

de comportamento, quando estão sob situação de estresse ou de ameaça36.  

Quanto ao processo cultural de uma organização, Argyris ainda pontua as 

grandes diferenças existentes nas organizações que, de fato, desejam modificar a sua 

cultura, como ilustra o Quadro 6 (2) a seguir. 

 

Quadro 6 (2)- Características do processo de mudança 

 

CARACTERÍSTICAS QUE PROMOVEM 

A MUDANÇA 

CARACTERÍSTICAS QUE NÃO 

PROMOVEM A MUDANÇA 

Procura por feedback e aceita-os, mesmo o 

que não são favoráveis.  

As organizações são rígidas e burocráticas. 

Elas possuem rotinas defensivas que inibem a 

aprendizagem e as oportunidades. 

Compromisso com a mudança cultural e com 

a aprendizagem 

O medo de ter problemas ao arriscar-se em 

iniciativas que as normas da organização 

definem como não populares. 

Encorajamento e flexibilidade no 

desenvolvimento e na implementação das 

políticas. 

Falta de sistema de recompensa adequado. 

Sistemas de recompensa estimuladores para a 

assunção de riscos. 

As pessoas deixam de tomar as suas 

responsabilidades num determinado problema 

e passam a culpa para outros e para o sistema. 

Encorajar o aproveitamento de oportunidades 

quando as pessoas fazem as suas tarefas. 

As pessoas desenvolvem uma mentalidade de 

vítima que é encorajada pelas rotinas 

defensivas das organizações. 

Foco no fortalecimento da confiança e da 

cooperação. 

O falta do comprometimento genuíno e 

entusiasmado pelas pessoas da alta gestão. 

 

A maioria dos alto executivos não 

disponibiliza do tempo necessário para a 

mudança persistente. 

 

Muitos executivos estão preocupados em 

mancharem a sua reputação com a iniciativa 

das pessoas, se ela for muito arriscada. 

 

Fonte: Argyris (2010) 

 

Questionar as regras e as normas que fundamentam o sistema do cliente, e por 

consequência o seu mundo comportamental, se torna essencial para a mudança da teoria 

de ação, assim como o questionamento é essencial para a contribuição de comunidades 

e de prática e para o avanço da racionalidade científica. Desta forma, o papel do agente 

ou do interveniente da ação se torna o de estabelecer os problemas, dissolvê-lo. Mais do 

que isso, o papel do interveniente se torna mais complexo por refletir sobre a ação, no 

                                            
36 Para leitura complementar sobre as formas de armadilhamento do pensamento, vide Anexo 
A 
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curso da ação, sobre os valores, crenças, suposições, e descobrir quais conhecimentos 

tácitos estão embutidos e arraigados de forma complexa dentro dos processos de 

raciocínio das pessoas. Compreender os processos é premissa básica para que se possam 

promover as mudanças necessárias nas conversas que levam à eficácia da organização, a 

qual está se propondo a fazer mudanças, visando o real comprometimento interno dos 

trabalhadores e a criação coletiva e deliberada, sobretudo comprometida de 

organizações saudáveis.  

Para melhor compreensão da evolução dos conceitos aqui trazidos, propõe-se, 

conforme ilustra a Figura 2 (2) a seguir. 

  

Figura 2 (2)- Evolução histórica dos conceitos de Argyris e Schön 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2014) 
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3 MÉTODO DE PESQUISA E APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO 

 

Neste capítulo a metodologia que foi aplicada para a construção deste trabalho 

será apresentada, incluindo o método utilizado para a construção do instrumento aqui 

proposto, bem como os métodos de coleta dos dados para os diferentes grupos de 

sujeitos: (1) gerentes de empresas privadas e gestores público e (2) gerentes de uma 

instituição particular que foram utilizados para analisar o mesmo.  

 

3.1 Procedimentos para elaboração da dissertação 

 

Como foi descrito anteriormente e possível perceber, optou-se por fazer uma 

varredura histórica na literatura produzida por C. Argyris e D. Schön, porém pontuando 

apenas aquilo que estava permeado pelos conceitos de mundo comportamental e as 

formas de comprometimento. Para que fosse possível a compreensão dos termos 

apresentados por eles e da teoria como um todo, foram feitas algumas leituras do 

contexto que caracteriza a compreensão desses autores sobre os homens.  

Assim, foi possível fazer a pragmatização dos seus conceitos em forma de um 

questionário, a aplicação do mesmo, bem como a análise dos resultados, que serão 

apresentados a seguir. Para a criação do questionário, utilizou-se a tabela apresentada 

por Chris Argyris (2000), apresentada pelo Quadro 4(2) neste trabalho, a qual traz oito 

padrões de comportamentos descritivos do comprometimento interno e externo. 

Associado a isso, acrescentaram-se o que Argyris considera ser os requisitos necessários 

para promover o sucesso psicológico, a definição de mundo comportamental, as 

atividades essenciais do interveniente (1970) e os macro-objetivos da Teoria de Ação, 

descritos por Argyris e Schön (1974) ao longo dessa revisão. Assim, obteve-se em um 

conjunto de vinte e quatro questões com seis eixos essenciais, conforme pode ser visto 

nos Apêndices B e C. O método aqui utilizado foi baseado em grounded theory, como 

será explicado mais adiante. 

Após esse processo qualitativo, o instrumento proposto foi aplicado em dois 

grupos distintos para que fosse possível avaliá-lo, de forma a validá-lo, conforme será 

apresentado a seguir. A partir deste ponto, serão apresentados, também, quais métodos 

foram utilizados para se alcançar os resultados obtidos. 
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3.2 Metodologia para a realização da pesquisa 

 

Dois métodos distintos foram utilizados para a construção deste trabalho, em 

dois momentos diferentes. O método qualitativo de pesquisa foi escolhido para esta 

abordagem por diversos motivos. O primeiro deles foi o de manter ou seguir aquilo que 

C. Argyris e D. Schön, autores de inspiração para este trabalho, propuseram e aplicaram 

durante toda a vida acadêmica e profissional.  

Nas obras pesquisadas, fica clara a abordagem qualitativa dos autores citados, 

principalmente pela proposta e propósito de intervenção: nas atividades profissionais 

descritas, os mesmos observam o ambiente, buscam dados observáveis, estabelecem os 

padrões de comportamento deliberado apresentados e só, então, decidem as 

intervenções a serem feitas. Além disso, ambos se propõem a intervir em entidades 

organizacionais e não com ajudas exclusivas ou restritas às pessoas, individualmente. 

Ou seja, a consequência de mudança no comportamento das pessoas é sempre o 

resultado do manejo do ambiente, da estrutura e da consciência coletiva (ARGYRIS e 

SCHÖN, 1974). 

Esta definição se enquadra ao que Merriam (2009) propõe a ser o campo da 

pesquisa qualitativa de maior ênfase, os campos das ciências sociais: 

[...] Having an interest in knowing more about one’s practice, and 

indeed in improving one’s practice, leads to asking researchable 

questions, some of which are best approached through a qualitative 

research design. In fact, I believe that research focused on discovery, 

insight and understanding from the perspectives of those being studied 

offers the greatest promise of making a difference in people’s lives 

(MERRIAM, 2009, p. 1). 

Da mesma forma que pontua a importância da pesquisa qualitativa para 

compreender o contexto social a ser pesquisado, bem como a promoção de insights e 

transformação no meio, Merriam (2009) também defende que a pesquisa qualitativa se 

baseia por meios diferentes dos métodos.  Assim, a pesquisa qualitativa irá buscar 

instrumentos que a auxiliem e melhor se apliquem para a obtenção da resposta a que se 

está à procura. “[…] Qualitative inquiry, which focuses on meaning in context, requires 

a data collection instrument that is sensitive to understanding meaning when gathering 

and interpreting data […]” (MERRIAM, 2009, p. 2). 

Isso porque a pesquisa qualitativa está interessada em compreender como as 

pessoas interpretam as suas experiências e, por sua vez, que significados elas dão ao que 



52 

 

 

vivenciaram (MERRIAM, 2009). A mesma autora (2009) chama a atenção para uma 

explicação para a grande complexidade que é utilizar o método qualitativo, uma vez que 

nenhum pesquisador “acha” ou “descobre” qualquer coisa ao observar um fenômeno, 

mas o descreve e o interpreta. Assim, esta escolha metodológica será apenas uma forma 

de compreender o fenômeno e não de descobri-lo como algo verdadeiro ou imutável.  

Quando cita literalmente Patton (2002 apud MERRIAM, 2009, p. 9), Merriam 

fala mais uma vez da importância que a interpretação que cada sujeito dá ao que está 

vivendo para a sua compreensão da realidade. Assim, a pesquisa qualitativa se torna 

extremamente rica: “The importance of symbolic interactionism to qualitative inquiry is 

its distinct emphasis on the importance of symbols and the interpretative process that 

undergird interactions as fundamental to understanding human behavior” (PATTON, 

2002, p. 113 apud MERRIAM, 2009, p. 9). 

Com a intencionalidade de lidar com todos esses dados gerados, é importante 

que o pesquisador saiba que eles são complexos exatamente por sua abrangência e 

individualidade. Assim, Strauss (1988) sugere a definição para dados complexos: são 

aqueles coletados a partir de um corte da realidade, do estudo interpretativo de um 

fenômeno. E para o tratamento dessa complexidade existente nos dados, ele pontua: 

[...] First, it means that both the complex interpretations and the data 

collection are guided by successively evolving interpretations made 

during the course of the study. [...] The second point is that a theory, 

to avoid simplistic rendering of the phenomena under study, must be 

conceptually dense – there are many concepts, and many linkages 

among them. [...] the third point: it is necessary to do detailed, 

intensive, microscopic examination of the data on order to bring about 

amazing complexity of what lies in, behind and beyond those data. 

[...] (STRAUSS, 1988, p. 10). 

Isso quer dizer que a Pesquisa Qualitativa não se baseia apenas nos dados 

comumente chamados de qualitativos, mas que é preciso um procedimento estruturado 

para a geração de dados no momento pós-coleta, para que se possam fazer outras 

interpretações para além daquelas geradas no momento da interação. Assim, há um 

verdadeiro respaldo científico em relação a alguma das formas metodológicas 

encontradas para a avaliação qualitativa, desde que os instrumentos utilizados sejam de 

boa qualidade. 

Para a construção do instrumento aqui proposto foi utilizado o método de 

Grounded Theory, buscando os dados levantados de forma teórica, a partir da 

construção da vivência prática de Cris Argyris e Donald Schön. Como pontuado 
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anteriormente, focou-se em conteúdos que estivessem estritamente ligados aos conceitos 

de Mundo Comportamental e as Formas de Comprometimento. Para isso, foram levados 

em consideração os conceitos constituintes da definição de comprometimento interno e 

externo; sucesso psicológico; mundo comportamental; organizações saudáveis e os 

comportamentos descritos nos seguintes quadros: Quadro 4(2) e Quadro 5(2). 

Desta forma, após o levantamento dos dados na literatura, foi feita a 

comparação constante dos dados para compreender onde havia similaridades e 

sobreposições de ideias. Como exemplo temos a frase de número 16 do questionário, 

que pode ser visto completo nos Apêndices C e D deste documento: “Pelo padrão de 

relacionamento com seus gerentes e superiores, as pessoas podem escolher seus 

objetivos e os meios de alcançá-los, alinhando-os com seus valores essenciais”, a qual 

está classificada como fazendo parte do agrupamento denominado “Causalidade nas 

Ações”, conforme pode ser visto na Tabela 1 (3). A referida frase é fruto da interseção 

dos seguintes pontos: 

 Na definição de sucesso psicológico: um ambiente que propicie o sucesso 

psicológico; O indivíduo precisa compreender a sua participação no processo 

e ele precisa estabelecer as suas próprias metas; 

 Na definição de comprometimento interno: é definido que o indivíduo precisa 

usar a sua energia interna para alcançar os seus objetivos, que devem estar 

alinhados com os da organização; 

 Nos indicadores de comportamentos apresentados no Quadro 4(2): as pessoas 

comprometidas internamento buscam uma responsabilidade conjunta para 

definirem seus requisitos de trabalho e aquilo que dará a condição de 

execução.  

Assim, as questões elaboradas para o instrumento aqui proposto procuravam 

abranger o máximo de concisão temática possível e foram classificadas em seis 

macrogrupos que representassem os critérios aqui selecionados, como segue na Tabela 1 

(3) abaixo: 
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Tabela 1 (3)- Agrupamento de perguntas sobre as formas de comprometimento e seus grupos 

temáticos 

 

Grupo temático Questões 

Indicadores de desempenho 1, 2, 3, 15 

Condição de Erro 5,6,7,8 

Sistema de Recompensa 9,10,11,12 

Causalidade nas Ações  4, 13, 14, 16 

Formas de Investigação 17, 18, 19, 20 

Geração de Informações 21, 22, 23, 24 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2014) 

 

Já para a aplicação do questionário e a análise dos resultado que serão 

apresentados a seguir, o método de pesquisa utilizado foi o método quantitativo, por 

melhor representar o que era desejado. A pesquisa quantitativa se caracteriza pela 

quantificação, tanto no momento da coleta quanto da análise dos dados 

(RICHARDSON, 1989), o que foi aqui executado, conforme detalhes adiante, 

utilizando inclusive métodos estatísticos para auxiliar a análise dos dados coletados.  

Ainda segundo o autor supracitado, após uma coleta de informações, aqui 

referidas pela literatura de C. Argyris e D. Schön, cria-se um arcabouço teórico que 

permitirá o levantamento de hipóteses, as quais serão ou não confirmadas, a partir dos 

dados coletados e o tratamento dos mesmos pelos instrumentos estatísticos 

(RICHARDSON, 1989). Por outro lado, como estamos falando de um processo social, 

de uma construção coletiva sobre o ambiente da organização, o processo experimental 

não foi tão rigoroso como na maioria das aplicações experimentais. Como Juristo e 

Moreno (2001) pontuaram em seu trabalho:  

“[…] os laboratórios experimentais nem sempre são apropriados para 

rodar experimentos nestes tipos de ciências, onde há variáveis, como 

raça ou sexo, que há constâncias ou efeitos a longo prazo devem ser 

levados em consideração. Isso envolve o uso de ambientes menos 

controlados como em quasi-experimentos […]” (JUSTINO e 

MORENO, 2001, p.32 – tradução livre) 

Esta fase do projeto se caracteriza por um quasi-experimento, pois a repetição 

do experimento em si foi feita de acordo com a disponibilidade dos indivíduos que se 

submeteram a ele, bem como não foi possível que houve um controle determinado de 

indivíduos que iriam se submeter ao processo. Por outro lado, condições mínimas foram 

estabelecidas para que os indivíduos participassem do processo, como será descrito 

mais adiante no item 3.6. Assim, conforme o que Broota (2003) define como sendo um 

quase experimento, fundamentamos esse processo:  
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“[...] Em todas as situações experimentais nas quais o experimentador 

não tem o controle total sobre as tarefas das unidades do experimento 

para as condições do tratamento ou o tratamento não pode ser 

manipulado, são chamadas coletivamente de designs de quasi-

experimentos [...]” ( BROOTA, 2003, p. 10 – tradução livre)  

Para analisar os dados aqui coletados foram trabalhadas duas macroatividades: 

saber o grau de confiabilidade do questionário, para o qual se utilizou o teste Alfa de 

Cronbach. Em relação à variância entre as possíveis combinações de dados, foi utilizado 

o teste de Mann-Whitney, uma vez que se estão comparando grupos e procurando as 

diferenças entre as suas amostras, com dados paramétricos, sempre a cada dois grupos, 

para amostras não pareadas e não dependentes, segundo Marôco (2011). 

Para se analisar o grau de variância entre as perguntas, utilizou-se o método 

PCA, conforme a base na literatura encontrada.  

The most widely used form of PCA with rotation is varimax PCA. 

This is based on the principal of maximizing, for each factor, not the 

sum of squares of the correlation coefficients of this factor with the set 

of variables, but the variance of these correlation coefficients, with the 

result that each factor is strongly correlated with some variables and 

weakly correlated with others. Thus, some variables have a high 

contribution to each axis, while others have a very  low contribution, 

and the axes are easy to interpret (TUFFÉRY, 2011, p 193). 

Em relação à análise sintática ou qualitativa dos dados levantados, foi realizada 

apenas um processo simples de mediana para a verificação dos possíveis desvios dos 

dados coletados. 

 

3.3 Universo pesquisado  

 

O objeto de estudo deste trabalho foi o instrumento aqui proposto, após todo o 

processo qualitativo de construção do mesmo. Nosso maior objetivo é avaliá-lo de 

forma quantitativa, para um maior respaldo e confiança nos resultados apresentados, 

bem como analisar de forma interpretativa os dados aqui apresentados. Para isso, Foram 

pesquisados dois universos distintos, porém similares: um universo foi definido por 

gestores ou coordenadores de equipes ou projetos de empresas privadas e outro de 

gestores ou coordenadores de equipes ou projetos de instituições públicas. Para esses 

dois grupos foram coletados dados de indivíduos acima de 25 anos, sem restrição de 

sexo e que tivessem o mínimo de um ano de experiência no cargo descrito.  

Já o segundo universo pesquisado foi o de gestores que fazem parte de uma 

mesma instituição, inseridos no contexto organizacional dela, mesmo que não fizessem 
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parte de uma mesma equipe. Para esses indivíduos, houve a caracterização dos 

requisitos como acima de 25 anos e sem restrição de sexo. Para essa organização 

estabeleceu-se a necessidade de ter mais de trinta gerentes ou coordenadores, para que 

se pudesse fazer a coleta em um único espaço, avaliando-o exclusivamente.  

A organização participante é caracterizada por ser referência na área de 

tecnologia, focando em construção de softwares, de médio porte, com mais de 500 

funcionários, localizada em Recife, com mais de 30 gerentes de projetos. A mesma tem 

mais de 15 anos de atuação na área de tecnologia e atua em quase cem projetos no 

momento da coleta dos dados. 

 

3.4 Procedimento de amostragem 

 

O procedimento de amostragem para o primeiro universo, composto pelo grupo 

dos gestores público e privados, foi fundamentalmente não aleatória, com o método de 

“bola de neve” ou “corrente”, onde algumas pessoas foram contatadas, que por sua vez 

contataram outras e assim, conseguiu-se atingir o número de objetos participantes do 

procedimento, como descrito por Merriam (2009). 

Já em relação ao segundo grupo, formado por integrantes de uma empresa 

particular, o procedimento de amostragem foi não aleatório, e por conveniência, de 

acordo com a disponibilidade dos gestores para responderem ao questionário. Mas, a 

escolha da organização, embora por conveniência, se deu pelo enquadre nos requisitos 

de ser uma organização com mais de trinta gestores. A ressalva feita por Merriam 

(2009) da possível pobreza de resultados ao fazer essa escolha metodológica foi 

refletida aqui. Mas como os critérios de requisitos foram bem analisados, a escolha pela 

instituição aqui apresentada foi fundamental. Acredita-se que o movimento contrário 

aconteceu, que houve riqueza nas respostas apresentadas. 

 

3.5 Pré-teste 

 

O pré-teste foi realizado para garantir a validade, fidedignidade e a 

operatividade do questionário, conforme indicação literária como Marconi e Lakatos 

(2003) recomendam. Assim, cinco especialistas em gestão de projetos que fossem pós-

graduados na área de Humanas, sendo dois mestres em Teoria da Ação, dois doutores 
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em educação e um pós-doutor em Teoria da Ação participaram da atividade. Eles 

responderam ao questionário passando pelos mesmos passos que o primeiro grupo 

passou: 

a) aquecimento: agradecimento pela disponibilidade dos participantes, seguido 

de uma breve fala sobre o tema da pesquisa, sem detalhamentos para que 

não houve contaminação nas respostas; 

b) geração de estímulo: assistir ao filme comercial “O Diabo veste Prada”, no 

local e no momento da coleta; 

c) orientações para responder o questionário: a pesquisadora fez leitura em voz 

alta das orientações do questionário, abrindo a possibilidade de 

esclarecimento quanto a possíveis dúvidas; 

d) coleta de dados: os participantes responderam ao questionário de forma 

individual, sem troca de opiniões; 

Porém, um quinto passo foi introduzido para assegurar a operatividade do 

questionário: 

e) discussão: os especialistas discutiram os resultados e propuseram uma 

revisão e/ou a formulação das frases para melhor compreensão daquilo que 

se tinha a intenção de ser questionado.  

Com o resultado final e a nova proposta de redação para as frases específicas 

(4, 7, 11, 12, 13, 14, 21), foi feito um gabarito com as respostas coletivas para servir de 

parâmetro das respostas a serem dadas pelas outras pessoas que responderiam ao 

questionário, com o mesmo processo de estímulo com filme.  

Além disso, os profissionais envolvidos com o pré-teste fizeram a sugestão de 

enumerar a escala com números negativos e positivos, para que ficasse mais claro para 

quem iria responder que existia uma diferença de escala para os lados. Essa sugestão foi 

aceita e, assim, a escala passou a ser pontuada de -3 a 3, conforme pode ser observado 

nos Apêndices C e D. 

 

3.6 Coleta de dados 

 

Para a coleta dos dados foram feitas sessões variadas com dois grupos distintos 

de gerentes. O primeiro deles foi subdividido em dois grupos, sendo eles gerentes 

públicos e privados de diversas instituições, já o segundo tinha trinta e um gerentes de 
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uma mesma instituição privada. Todas as coletas foram feitas presencialmente com os 

detalhes que são descritos abaixo. 

 

3.6.1 Procedimento junto aos gestores público e privado 

 

Trinta e sete gestores ou coordenadores de equipes ou de projetos, divididos 

em duas categorias, sendo uma de órgãos públicos e outros de instituições privadas da 

região metropolitana do Recife, se submeteram ao mesmo procedimento de assistirem a 

um filme comercial com foco nas interações e na relação profissional ou organizacional 

dos quatro principais personagens, avaliando este ambiente ou mundo comportamental, 

respondendo ao questionário aqui proposto. As coletas aconteceram de acordo com a 

disponibilidade de cada indivíduo ou pequenos grupos de indivíduos, respeitando os 

procedimentos padrão e a neutralidade para a condição de respostas. 

 

3.6.2 Procedimento junto aos gestores de instituição privada 

 

Trinta e um gestores de uma instituição privada de produção de software da 

Região metropolitana do Recife se submeteram a responder o questionário aqui 

proposto, como forma de avaliar o ambiente organizacional onde trabalham  

 

3.7 Realização do levantamento 

 

Assim, para esta pesquisa, escolheram-se dois métodos distintos, porém 

similares para a aplicação com os grupos de objetos. Como descrito anteriormente, dois 

macrogrupos, que foram chamados de grupo de gestores público e grupo de gestores 

privados, condensados em um grupo, assistiram o filme comercial “O Diabo Veste 

Prada” e logo após o termino deste, responderam ao questionário aqui apresentado no 

Apêndice B, tendo as suas respostas baseadas naquilo em que observaram no filme, 

focando no comportamento de quatro personagens. O objetivo deste processo era 

analisar um ambiente neutro em relação aos processos organizacionais. Era importante 

que os respondentes tivessem a vivência real de uma organização, por isso a demanda 

dos cargos de coordenação ou gestão, mas que o ambiente analisado fosse seguro o 

suficiente para uma resposta transparente em sinceridade, por isso o ambiente simulado. 
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A coleta foi realizada de acordo com a disponibilidade dos respondentes, seja 

individualmente, seja coletivamente com grupos, mas sempre havendo a preocupação 

em manter o mesmo processo e procedimento para a aplicação do teste e ambientes livre 

de barulhos, interrupções e que os indivíduos estivessem com os celulares desligados, 

para maior concentração dos participantes. 

Então, para esse grupo observaram-se os seguintes passos:  

a) aquecimento: agradecimento pela disponibilidade e breve fala sobre o tema 

da pesquisa, sem detalhamentos para não haver potencial contaminação nas 

respostas. Foi dada orientação sobre quais personagens deveriam ser 

observados com maior critério; 

b) geração de estímulo: assistir ao filme comercial “O Diabo Veste Prada”, no 

local e no momento da coleta; 

c) orientações para responder ao questionário: a pesquisadora fez leitura em 

voz alta sobre as orientações do questionário, abrindo a possibilidade de 

esclarecimento de possíveis dúvidas; 

d) coleta de dados: os participantes responderam ao questionário de forma 

individual, sem troca de opiniões; e, 

e) conclusão: os questionários foram recolhidos, sem possibilidade de 

retificação após a entrega. 

Já na segunda categoria de grupo, o qual tinha como integrantes indivíduos que 

avaliaram a empresa onde trabalham, o foco foi, portanto, a avaliação deste ambiente 

comportamental com o intuito de manejar tipos de variáveis opostas ao do primeiro 

grupo: pessoas envolvidas no ambiente organizacional, com cargos de gerência para 

poderem avaliar seus superiores e seus subordinados. Estes estavam presentes em uma 

reunião formal da instituição, a qual cedeu trinta minutos desta atividade para o 

preenchimento dos questionários, focando na organização citada. Assim, observaram-se 

os seguintes passos: 

a) abertura: o facilitador da reunião citada pontuou a importância do 

preenchimento do questionário, como forma de ajuda à coleta de dados, bem 

como deu uma breve explicação do tema da pesquisa; 

b) aquecimento: agradecimento pela disponibilidade dos participantes, seguida 

de orientações para responderem o questionário, quando foi feita a leitura 

em voz alta das instruções, com a possibilidade de esclarecimento quanto a 
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possíveis dúvidas e a abertura para a participação livre e voluntária na 

pesquisa; 

c) coleta de dados: os gerentes receberam um questionário para preenchimento 

e não houve determinação de tempo para a realização da tarefa, que foi feita 

de forma individual e sem compartilhamento de opiniões e; 

d) conclusão: após o termino do preenchimento, os indivíduos entregaram o 

questionário, mesmo que estivessem em branco ou com rasuras. 

 

Todos os grupos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, cujo 

modelo está disponível no Apêndice A. 

 

3.8 Tabulação e análise dos dados 

 

Após a coleta de todos os dados dos dois macrogrupos (gestores público e 

privados e grupo de gestores de instituição privada), foram feitas as tabulações em 

planilha Excel, pela pesquisadora, para ajudar na análise dos dados e respaldo 

estatístico. Os dados e as tabelas geradas podem ser observados na próxima seção na 

tabela 2 (5)  

Os testes utilizados para a análise dos dados aqui apresentados, foram 

justificados conforme seção 3.2 deste trabalho. 

Do macrogrupo de gestores públicos e privados, descartou-se um questionário 

por ele estar incompleto. Do grupo de gestores da instituição privada, descartaram-se 

dois formulários, um por estar em branco e outro por ter sido preenchido de forma 

incorreta. Conforme descrito anteriormente, não houve qualquer pressão para que as 

pessoas os respondessem, assim, compreendeu-se que os questionários em branco ou 

rasurados significavam a não anuência na atividade. Estes formulários não foram 

representados nas tabelas e gráficos constantes apresentados na próxima seção. 
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4 RESULTADOS 

 

De forma analítica, como descrita no item referente, foi realizada apenas uma 

simples mediana, procurando estabelecer um padrão de respostas para a coleta conjunta. 

Assim, foi possível perceber que os grupos de gestores avaliaram o ambiente do filme 

comercial que serviu de estímulo, o avaliou como um ambiente onde as pessoas se 

comprometem externamente, conforme pode ser avaliado no exposto na tabela 4 (5), 

onde todas as respostas dos gestores público e privado estão expostas. Mesmo na 

questão 21, onde os especialistas avaliaram a questão de forma positiva, os gestores 

fizeram o mesmo.  

É importante pontuar aqui que houve uma diferença na pontuação, ou seja, na 

intensidade na forma de avaliar o ambiente diante do gabarito colhido no pré-teste e 

naquele que serviu como resultado do trabalho dos gestores que avaliaram o mesmo 

filme. Porém, este processo de diferença provavelmente se deu pela oportunidade de 

refletir sobre o filme e sobre aquilo que estava escrito no questionário de forma coletiva, 

pois o grupo de especialistas que participou do pré-teste teve esta oportunidade, 

promovendo, assim, uma maior coesão nas respostas coletadas. 

Diante das respostas dos gestores que avaliaram a sua própria organização, 

pudemos perceber uma tendência a avaliar o ambiente como sendo mediano, com 

tendência a provocar o comprometimento interno. Esse dado, pode justificar o que será 

lido mais adiante e com mais detalhes sobre a possível dificuldade de compreender os 

estímulos que o ambiente revela. Esse dado é positivo, pois revela que é um ambiente 

com  características propícias para um possível trabalho de intervenção.  

Ao se trabalhar com o teste Alfa de Cronbach para a verificação da coerência 

do teste, foram obtidos resultados positivos, de uma forma geral, para o questionário 

aqui proposto. O resultado geral para a utilização do questionário por todos os 

participantes apresentou a pontuação de 0,9443, classificando-o como Excelente pelo 

teste.  

Além disso, foi realizado o mesmo teste nos agrupamentos de questões para 

avaliar o grau de confiabilidade se os mesmos estavam tratando o mesmo tipo de 

construto. O primeiro grupo de perguntas que diz respeito ao tema “Indicadores de 

desempenho” recebeu a nota 0,6843, considerado como questionável, como se observa 

na Tabela 2 (5) a seguir. 



62 

 

 

Tabela 2 (5)- Coeficiente geral para o Alfa de Cronbach 

 
 Agrupamento 

indicadores de 

desempenho (1,2,3,15) 

Agrupamento 

Condição de erro 

(5,6,7,8) 

Agrupamento Sistema 

de recompensa 

(9,10,11,12) 

Agrupamento Causalidade 

nas ações (4, 13, 14, 16) 

Agrupamento formas de 

investigação (17, 18, 19, 

20) 

Agrupamento geração de 

informações (21, 22, 23, 24) 

gpr1 -2 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -3 -2 -2 -2 -1 2 -3 -2 -2 

gpr2 -3  -1 -2 -2 -3 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -1 -1 -2 -3 -2 -3 -3 -2 2 -2 -3 -3 

gpr3 -3 -3 -2 -1  -1  -3 -3 -3 -3  -1 -3  -3 -3 -1 -3 -1 -1 -3 -3 -3 

gpr4 -3 -3  -1 -3 -3 -3 -3     2 -3  -3 -3 -2 -2 -3 -1 -3 -3 -3 

gpr5 1 1 -1 2 1 1 2 -2 1 -2 -1 -1 2 -2 -1 -2 2 -2 -2 1 2 -2 -3 -3 

gpr6 -3 -3 -3 3 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -1  -3 -3 -3 

gpr7 -3 -3 -1 -3 -3 -3 -2 -3 -2 -3     -3 -2 -2  -2 -1 2 2   

gpr8 2 -3 -3 3 -1 -3 -2  -3 -2 -3 -2 3 -2 2 -1 -2 -3 1 1 3 -1 -2 -3 

gpr9 -3 -3  2 -3 -3 -3 -2 -3 -2 -3  3 -1 3 -3 -3 -3 -1 -2 3 -2 -1 -3 

gpr10 -3 -3 -2 1 -3 -2 -2 -1 -2  -2 -3 2 -3 -3 -2  -2 -2 -1 2 -2  -2 

gpr11 -3 -3 -1 -1 -3 2 3 -1 -3 -3 -3 -3 3 -3 -3 -2 -3 -2 -1 -2 1 -2 -2 -3 

gpr12 -3 -3 -1 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 3 -2 -2 -3 -3 -3 -2 -3 3 -2 2 2 

gpr13 -3 -3 -3 2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 2 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -3 3 -3 -2 -3 

gpr14 -2 -3 -1 -1 -3 -3 -2  -3 -3   2 -3 -3 -3 -2 1 3 1 2  1 -2 

gpr15 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -2 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -2 -2 -3 

gpr16 -3 -3  3 -3 -3 -1 -1 -3 -3 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -1 3 -1 -3 -2 

gpr17 -1 -3 -2 -1 -3 -2 1 -2 -2 -3 -2 -1 3 -3 -2 -3 -3 -2 -3 -3 2 -3 -1 -3 

gpr18 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -3 2 -2  -3 -2 -2 -3 -2   -1 -2 

gpr19 -3 -3 -1 2  -3 -2 -2 -2 2 -1 -2 -2 -2 1 -1  -2 -2 -2 -1 -3 -2 -3 

gpr20 -2 -3 -1 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 1 -3 -3 -2 -2 -3 -2 -1 1 -1 -1 -2 

gpu1 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -3 2 -3 2 -1 -2 -2 -2 -2 2 -2 -3 -3 

gpu2 -3 -3  3 -2 -2 1  -2 -1 -1  -2 1 2 -2 -3 -2 -2 -1  -2 -1 -3 

gpu3 -1 -3  -2 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2  2 -1 -1 -2 -3 -2 -1  2 -1  -3 

gpu4 -3 -3 -3 2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3  -3 -2 2 2 -1 -2 -2 -3 2 -1 -2 -3 
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 Agrupamento 

indicadores de 

desempenho (1,2,3,15) 

Agrupamento 

Condição de erro 

(5,6,7,8) 

Agrupamento Sistema 

de recompensa 

(9,10,11,12) 

Agrupamento Causalidade 

nas ações (4, 13, 14, 16) 

Agrupamento formas de 

investigação (17, 18, 19, 

20) 

Agrupamento geração de 

informações (21, 22, 23, 24) 

gpu5 -2 1 1 1 3 3 1 1 -3 2 -3 -3 2 -1 2 3 1 -2 1 -2 1 -1 -2 -3 

gpu6 -3 -3 -1 1 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -2 3 1 2 -1 -2 -1 -1 -2 3 1 -3 2 

gpu7 -2 -3 -1 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -1 -2 -3 -3 

gpu8 -3 -2  1 -1 -3 -1 -3 -3 -3 -1 -2 2 -2 -3 -2 3 2 -3 2 3 2 3 2 

gpu9 -3 3 -1 -2 2 -3  -2 -3 -2 -2 -1 -2 -2 1 -1 1 1 -1 -2 -2 2  1 

gp10 -3 -3 -1 -1 -3 -3 -1  -2 -3 -3 -1 2 -2 2 -2 -1 -2 -3 2  -1 -2 -3 

gpu11 -1 -2  1 -1  1 -1 -2   -2 2 -1  2 -1 -2 -3 2 3 -1 -1 -2 

gpu12 -2 -2 -2 2 -3 -3 -3 -1 -3 -2 -2 -2 2 -1 2 1 -1 -1  -1 3  -2 -3 

gpu13 3 -3  -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 2 -3 -1 -2 -3 -3  -3 -3 -3 

gpu14 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 2 -3 -3 -3 

gpu15 -2 -3 -1 2 -1 -2 -1  -1 -2 -1 -3 1 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -2 2  1 -1 

pgu17 -2 -3 -1 -1 -2 -3 -3 -2 -3 -1  -2 2 -2 -3 -3 -2 -3 -3 -2 3 -1 -2 -3 

p1 -2 -1 -3 2 3 2 -1 3 2 -2 -1 2 1 1 -1   -1  -1 2 1 2 -2 

p2 1 -1 2 1 1 1 1 2 2  1  1 1  2 2 2 2 -1 1 2  1 

p3 -1 1 2 2 1 2 1 2 1 -1 1 2 2 -1 2  1 -2 1 1 2 3 1 -1 

p4  -3 -3 2 -3 -3 -3 -1    -3 3 -1 1 1 -1 -3   3 1  -1 

p5 3 2 2 2 2 2 1 3 3 -1 -1 -3 1 1 1 3 2 1 1 -1 2 1 1 3 

p6 1 -2 -2 2 3 3 2 3 3 2 1 -3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 

p7 -2 1 -2 1 -3 -3 -3 -2 -2 -1 1 1 2 -1 -1 -3 -2 -2 1 -3 1 -2 1 -2 

p8 -2 -1 -1 3 -2 1 -2 -1  -3 -3 -3 1 -2  1 -3 -1 1 -2 -2 2 3 -1 

p9 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1  1 -1 1 1 1 1 2 -1 1 1 2 1 

p10 -2 2 -2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 1 2 3 2 2 

p11 1 1  1 2 1 1 1 1   -1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2  -1 

p12 1 2 1 2 1 1 1 2 2 -3 -3 -3 2 1 -2 2 -2 -3 -2 -1 1 2 -3 -3 

p13 -1 -1 -3 2 1 2 1 3 2 1  1 -3 1 1 1 3 3 3 3 1  2 2 

p14 2 -1 -3 2 -2 -1 -3 -2 1 -3 -2 -1 3  1 -2 2 1 2 -3 2 1 -1 -3 
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 Agrupamento 

indicadores de 

desempenho (1,2,3,15) 

Agrupamento 

Condição de erro 

(5,6,7,8) 

Agrupamento Sistema 

de recompensa 

(9,10,11,12) 

Agrupamento Causalidade 

nas ações (4, 13, 14, 16) 

Agrupamento formas de 

investigação (17, 18, 19, 

20) 

Agrupamento geração de 

informações (21, 22, 23, 24) 

p15  -1 -1 1  2 -1 -1 1 -3 -3 -2 1 -1 -2 2 -2 -2 -2 -2 1  -2 -2 

p16 2 2 2 2 1 2 3 3 2 1 1 -2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 

p17 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 

p18 1 1 2 1 3 2 1 2  -1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 -2 1 -1 -1 -1 

p19 2 3 2 -1 3 3 2 3 2 -1 -1 -2 1 2 1 2 1 -1 1 -1 2 3 2 -1 

p20 2 2 1 3  3 3 2 3 1 -1 3 3 2  -2 3 3 3 1 2 3 3  

p21 1 -1 -2 -1 2 1 1 3 3 -2 -2 1 -2 -2 -2 2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

p22 1 2 1 3 2 3 3 3 1 1 -2 -2 1 1 2 1 2 2 -1 -2 2 1 1 2 

p23 -2 1 1 2 2 1 1 3 2  -1 -3 -2 1   1 -1 1 1 -1 1 2 2 

p24 2 2  2  2 2 2 2  -2   2 2 3 2 2 2 1  2 2  

p25 -2 -1 -3 2 3 3 1 3 3 1 -2 -1 -2  -1 2  2  -3 2 3 2 2 

p26 2 2 -1 -2 -1  1 -2 -2 1 1 -1 -1 -2 -3  -3 -2 -1 -3 -2 1 -1 -1 

p27 -2 -3 2 3  1 1 3   1  3 3 3 2 3 2  3 3 3 3 2 

p28 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1  1 1 2 1 2 3 2 2 

p29 -3 -3 2 3 1 2 2 3 1 -3 -3 -3 3 -1 2  1 -2 -3 -2 2 2 2 1 

 Coeficiente alfa de Cronbach: 0,9435 

 Coeficiente 

alfa de 

Cronbach 

0,6843 

Coeficiente 

alfa de 

Cronbach: 

0,9199 

Coeficiente 

alfa de 

Cronbach: 

0,7517 
Coeficiente alfa 

de Cronbach: 
0,5979 

Coeficiente alfa 

de Cronbach: 
0,8314 

Coeficiente alfa de 

Cronbach: 
0,7386 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2014) 

 
Legenda: 

P = gerente da instituição provada 

PR = Gerente de empresas privadas avaliando o filme 

PU = Gestor público 
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Continuando a análise da Tabela 2 (5) ilustrada anteriormente, observa-se que 

segundo agrupamento de perguntas sobre o tema, Condição de Erro, recebeu nota 

0,9199, considerada como excelente na interpretação do Teste. No teste de omissão de 

perguntas, nenhuma delas, ao ser omitida, traria um resultado mais positivo do que o 

próprio agrupamento. O terceiro agrupamento, referente ao tema Sistema de 

Recompensa, teve como coeficiente 0,7517, considerado como aceitável pela 

interpretação do teste. O mesmo, quando submetido ao teste de ausência de variáveis 

não apresentou um resultado mais positivo do que o próprio agrupamento. O quarto 

agrupamento, Causalidade nas Ações, resultou em 0,5979 de coeficiente, considerado 

como pobre na interpretação. A omissão da questão de número quatro seria a única a 

trazer um resultado melhor para o agrupamento segundo o teste. O quinto agrupamento 

referente às Formas de Investigação recebeu nota 0,8314, considerada como bom 

segundo a interpretação do teste. Já no teste de omissão de perguntas, a questão de 

número vinte traria um resultado mais positivo se fosse omitida. Por fim, o último 

agrupamento, referente à Geração de Informações obteve nota 0,7386, considerada 

como aceitável para a interpretação do teste. Ao se testar a omissão das perguntas, a de 

número vinte e um foi a única a trazer um resultado significante de melhora.  

Ao se aplicar o mesmo teste, mas desta vez com a exclusão de grupos, ou seja, 

avaliá-los de forma isolada sobre a sua coerência em relação ao que estava sendo 

avaliado, o resultado do teste em relação ao questionário cai. 

No teste de omissão de perguntas, foi verificado que a pergunta de número 

quinze traz para o agrupamento um prejuízo relativo, aumentando o coeficiente Alfa 

com a sua ausência para 0,7569, conforme pode ser observado na Tabela 3 (5) a seguir. 

 

Tabela 3 (5)- Coeficiente geral para a ausência de perguntas do Alfa Cronbach 

 
Agrupamento 

indicadores de 

desempenho (1, 

2, 3, 15) 

Agrupamento 

Condição de 

erro (5, 6, 7, 8) 

Agrupamento 

Sistema de 

recompensa (9, 

10, 11, 12) 

Agrupamento 

Causalidade nas 

ações (4, 13, 14, 

16) 

Agrupamento 

formas de 

investigação (17, 

18, 19, 20) 

Agrupamento 

geração de 

informações (21, 

22, 23, 24) 

Omissão de 

variáveis 

Omissão de 

variáveis 

Omissão de 

variáveis 

Omissão de 

variáveis 

Omissão de 

variáveis 

Omissão de 

variáveis 

Variável 
Valor 

de alfa 
Variável 

Valor 

de alfa 
Variável 

Valor 

de alfa 
Variável 

Valor 

de alfa 
Variável 

Valor 

de alfa 
Variável 

Valor 

de alfa 

Q1 0,5829 Q5 0,9095 Q9 0,7284 Q4 0,7636 Q17 0,7566 Q21 0,8375 

Q2 0,5222 Q6 0,8782 Q10 0,6521 Q13 0,4279 Q18 0,7368 Q22 0,5931 

Q3 0,6569 Q7 0,9031 Q11 0,6149 Q14 0,5149 Q19 0,8049 Q23 0,5775 

Q15 0,7569 Q8 0,9068 Q12 0,7511 Q16 0,5138 Q20 0,8480 Q24 0,5567 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2014) 
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Para o grupo de gerentes e coordenadores público e privado, tem-se o seu 

coeficiente geral de 0,8276, considerado como bom diante do quadro de interpretação 

do teste Alfa de Cronbach. Para o isolamento de cada agrupamento, chegou-se ao 

seguinte resultado: agrupamento sobre Indicadores de Desempenho recebeu nota 

0,2361, considerado como inaceitável pela interpretação do teste, como pode ser 

observado na Tabela 4 (5) a seguir. 
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Tabela 4 (5)- Coeficiente de Alfa de Cronbach dos agrupamentos dos gestores públicos e privados 

 
 Agrupamento indicadores 

de desempenho (1, 2, 3, 

15) 

Agrupamento Condição 

de erro (5, 6, 7, 8) 

Agrupamento Sistema de 

recompensa 

Agrupamento 

Causalidade nas ações 

(4, 13, 14, 16) 

Agrupamento formas de 

investigação (17, 18, 19, 

20) 

Agrupamento geração de 

informações (21, 22, 23, 

24) 

gpr1 -2 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -3 -2 -2 -2 -1 2 -3 -2 -2 

gpr2 -3  -1 -2 -2 -3 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -1 -1 -2 -3 -2 -3 -3 -2 2 -2 -3 -3 

gpr3 -3 -3 -2 -1  -1  -3 -3 -3 -3  -1 -3  -3 -3 -1 -3 -1 -1 -3 -3 -3 

gpr4 -3 -3  -1 -3 -3 -3 -3     2 -3  -3 -3 -2 -2 -3 -1 -3 -3 -3 

gpr5 1 1 -1 2 1 1 2 -2 1 -2 -1 -1 2 -2 -1 -2 2 -2 -2 1 2 -2 -3 -3 

gpr6 -3 -3 -3 3 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -1  -3 -3 -3 

gpr7 -3 -3 -1 -3 -3 -3 -2 -3 -2 -3     -3 -2 -2  -2 -1 2 2   

gpr8 2 -3 -3 3 -1 -3 -2  -3 -2 -3 -2 3 -2 2 -1 -2 -3 1 1 3 -1 -2 -3 

gpr9 -3 -3  2 -3 -3 -3 -2 -3 -2 -3  3 -1 3 -3 -3 -3 -1 -2 3 -2 -1 -3 

gpr10 -3 -3 -2 1 -3 -2 -2 -1 -2  -2 -3 2 -3 -3 -2  -2 -2 -1 2 -2  -2 

gpr11 -3 -3 -1 -1 -3 2 3 -1 -3 -3 -3 -3 3 -3 -3 -2 -3 -2 -1 -2 1 -2 -2 -3 

gpr12 -3 -3 -1 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 3 -2 -2 -3 -3 -3 -2 -3 3 -2 2 2 

gpr13 -3 -3 -3 2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 2 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -3 3 -3 -2 -3 

gpr14 -2 -3 -1 -1 -3 -3 -2  -3 -3   2 -3 -3 -3 -2 1 3 1 2  1 -2 

gpr15 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -2 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -2 -2 -3 

gpr16 -3 -3  3 -3 -3 -1 -1 -3 -3 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -1 3 -1 -3 -2 

gpr17 -1 -3 -2 -1 -3 -2 1 -2 -2 -3 -2 -1 3 -3 -2 -3 -3 -2 -3 -3 2 -3 -1 -3 

gpr18 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -3 2 -2  -3 -2 -2 -3 -2   -1 -2 

gpr19 -3 -3 -1 2  -3 -2 -2 -2 2 -1 -2 -2 -2 1 -1  -2 -2 -2 -1 -3 -2 -3 

gpr20 -2 -3 -1 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 1 -3 -3 -2 -2 -3 -2 -1 1 -1 -1 -2 

gpu1 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -3 2 -3 2 -1 -2 -2 -2 -2 2 -2 -3 -3 

gpu2 -3 -3  3 -2 -2 1  -2 -1 -1  -2 1 2 -2 -3 -2 -2 -1  -2 -1 -3 

gpu3 -1 -3  -2 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2  2 -1 -1 -2 -3 -2 -1  2 -1  -3 

gpu4 -3 -3 -3 2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3  -3 -2 2 2 -1 -2 -2 -3 2 -1 -2 -3 
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 Agrupamento indicadores 

de desempenho (1, 2, 3, 

15) 

Agrupamento Condição 

de erro (5, 6, 7, 8) 

Agrupamento Sistema de 

recompensa 

Agrupamento 

Causalidade nas ações 

(4, 13, 14, 16) 

Agrupamento formas de 

investigação (17, 18, 19, 

20) 

Agrupamento geração de 

informações (21, 22, 23, 

24) 

gpu5 -2 1 1 1 3 3 1 1 -3 2 -3 -3 2 -1 2 3 1 -2 1 -2 1 -1 -2 -3 

gpu6 -3 -3 -1 1 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -2 3 1 2 -1 -2 -1 -1 -2 3 1 -3 2 

gpu7 -2 -3 -1 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -1 -2 -3 -3 

gpu8 -3 -2  1 -1 -3 -1 -3 -3 -3 -1 -2 2 -2 -3 -2 3 2 -3 2 3 2 3 2 

gpu9 -3 3 -1 -2 2 -3  -2 -3 -2 -2 -1 -2 -2 1 -1 1 1 -1 -2 -2 2  1 

gp10 -3 -3 -1 -1 -3 -3 -1  -2 -3 -3 -1 2 -2 2 -2 -1 -2 -3 2  -1 -2 -3 

gpu11 -1 -2  1 -1  1 -1 -2   -2 2 -1  2 -1 -2 -3 2 3 -1 -1 -2 

gpu12 -2 -2 -2 2 -3 -3 -3 -1 -3 -2 -2 -2 2 -1 2 1 -1 -1  -1 3  -2 -3 

gpu13 3 -3  -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 2 -3 -1 -2 -3 -3  -3 -3 -3 

gpu14 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 2 -3 -3 -3 

gpu15 -2 -3 -1 2 -1 -2 -1  -1 -2 -1 -3 1 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -2 2  1 -1 

pgu17 -2 -3 -1 -1 -2 -3 -3 -2 -3 -1  -2 2 -2 -3 -3 -2 -3 -3 -2 3 -1 -2 -3 

Coeficiente alfa de Cronbach: 0,8276 

 Coeficiente alfa 

de Cronbach: 
0,2361 

Coeficiente alfa 

de Cronbach: 
0,8519 

Coeficiente alfa 

de Cronbach: 
0,7040 

Coeficiente alfa 

de Cronbach: 
0,4280 

Coeficiente alfa 

de Cronbach: 
0,6565 

Coeficiente alfa 

de Cronbach: 
0,7266 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2014)
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Analisando, ainda, a Tabela 4 (5) ilustrada anteriormente, o agrupamento 

referente às Condições de Erro recebeu nota 0,8519, avaliado como bom e o teste de 

ausência de perguntas resultou em todas as perguntas serem consideradas como 

significantes para este agrupamento. Quanto ao agrupamento para o Sistema de 

Recompensa, este recebeu nota de 0,7040, considerada como aceitável. Para o teste de 

ausência de questões, a de número 9 traria melhor resultado para o agrupamento se 

fosse revista ou se não existisse. Para o agrupamento de Causalidade nas Ações, 

chegou-se ao resultado de 0,4280, considerado como inaceitável pela interpretação do 

teste. No teste de ausência de questões, a ausência da questão de número 4 seria a única 

a trazer resultados melhores para o agrupamento. Para o quinto agrupamento, Formas de 

Investigação, chegou-se ao resultado de 0,6565, considerado como questionável pela 

tabela de interpretação do teste Alfa. No teste de ausência de questões, a ausência da 

pergunta de número 19 traria uma mudança significativa para o agrupamento, de forma 

positiva. Para o último agrupamento, Geração de informações, obteve-se o resultado de 

0,7266, considerado aceitável pelo teste. Na possibilidade de retirar uma das perguntas 

do agrupamento, apenas a pergunta de número 21 traria um resultado mais positivo para 

o teste. 

Para o teste de ausência de questões, apenas a questão 15 traria uma mudança 

significativa para o resultado, porém ainda com uma avaliação abaixo da média mínima 

considerada pelo teste, como se pode observar na Tabela 5 (5) abaixo. 

 

Tabela 5 (5)- Coeficiente Alfa de Cronbach para omissão de perguntas dos gestores públicos e 

privados 

 
Agrupamento 

indicadores de 

desempenho (1, 

2, 3, 15) 

Agrupamento 

Condição de erro 

(5, 6, 7, 8) 

Agrupamento 

Sistema de 

recompensa (9, 

10, 11, 12) 

Agrupamento 

Causalidade nas 

ações (4, 13, 14, 

16) 

Agrupamento 

formas de 

investigação (17, 

18, 19, 20) 

Agrupamento 

geração de 

informações (21, 

22, 23, 24) 

Omissão de 

variáveis 

Omissão de 

variáveis 

Omissão de 

variáveis 

Omissão de 

variáveis 

Omissão de 

variáveis 

Omissão de 

variáveis 

Variável 

Valor 

de 

alfa 

Variável 

Valor 

de 

alfa 

Variável 

Valor 

de 

alfa 

Variável 

Valor 

de 

alfa 

Variável 

Valor 

de 

alfa 

Variável 

Valor 

de 

alfa 

Q1 0,2134 Q5 0,8521 Q9 0,7275 Q4 0,6475 Q17 0,5551 Q21 0,8282 

Q2 0,1089 Q6 0,7721 Q10 0,9004 Q13 0,2597 Q18 0,5186 Q22 0,6147 

Q3 0,1263 Q7 0,7832 Q11 0,4758 Q14 0,3045 Q19 0,7028 Q23 0,6080 

Q15 0,4068 Q8 0,8537 Q12 0,6907 Q16 0,1373 Q20 0,5698 Q24 0,5678 

 

Fonte: Elaboração da autora (2014) 
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O mesmo procedimento foi feito em relação ao grupo classificado como 

gerentes de instituição privada, o qual avaliou a própria instituição em que está inserido. 

O resultado geral deste grupo submetido ao teste Alfa de Cronbach foi de 0,8911, 

considerado como bom para a interpretação deste teste. Já o mesmo teste aplicado aos 

agrupamentos temáticos demonstrou um desempenho não tão bom. Assim, tem-se que 

para o agrupamento com o tema de Indicadores de Desempenho, trouxe um resultado de 

0,4820, considerado inaceitável pelo teste, como ilustra a Tabela 6 (5) a seguir. 
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Tabela 6 (5)- Coeficiente de Alfa de Cronbach para o agrupamento gerentes de instituição privada 

 
 

Agrupamento indicadores 

de desempenho (1, 2, 3, 15) 

Agrupamento Condição de 

erro (5, 6, 7, 8) 

Agrupamento Sistema de 

recompensa (9, 10,11, 12) 

Agrupamento 

Causalidade nas ações (4, 

13, 14, 16) 

Agrupamento formas de 

investigação (17, 18, 19, 

20) 

Agrupamento geração de 

informações (21, 22, 23, 

24) 

p1 -2 -1 -3 2 3 2 -1 3 2 -2 -1 2 1 1 -1   -1  -1 2 1 2 -2 

p2 1 -1 2 1 1 1 1 2 2  1  1 1  2 2 2 2 -1 1 2  1 

p3 -1 1 2 2 1 2 1 2 1 -1 1 2 2 -1 2  1 -2 1 1 2 3 1 -1 

p4  -3 -3 2 -3 -3 -3 -1    -3 3 -1 1 1 -1 -3   3 1  -1 

p5 3 2 2 2 2 2 1 3 3 -1 -1 -3 1 1 1 3 2 1 1 -1 2 1 1 3 

p6 1 -2 -2 2 3 3 2 3 3 2 1 -3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 

p7 -2 1 -2 1 -3 -3 -3 -2 -2 -1 1 1 2 -1 -1 -3 -2 -2 1 -3 1 -2 1 -2 

p8 -2 -1 -1 3 -2 1 -2 -1  -3 -3 -3 1 -2  1 -3 -1 1 -2 -2 2 3 -1 

p9 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1  1 -1 1 1 1 1 2 -1 1 1 2 1 

p10 -2 2 -2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 1 2 3 2 2 

p11 1 1  1 2 1 1 1 1   -1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2  -1 

p12 1 2 1 2 1 1 1 2 2 -3 -3 -3 2 1 -2 2 -2 -3 -2 -1 1 2 -3 -3 

p13 -1 -1 -3 2 1 2 1 3 2 1  1 -3 1 1 1 3 3 3 3 1  2 2 

p14 2 -1 -3 2 -2 -1 -3 -2 1 -3 -2 -1 3  1 -2 2 1 2 -3 2 1 -1 -3 

p15  -1 -1 1  2 -1 -1 1 -3 -3 -2 1 -1 -2 2 -2 -2 -2 -2 1  -2 -2 

p16 2 2 2 2 1 2 3 3 2 1 1 -2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 

p17 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 

p18 1 1 2 1 3 2 1 2  -1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 -2 1 -1 -1 -1 

p19 2 3 2 -1 3 3 2 3 2 -1 -1 -2 1 2 1 2 1 -1 1 -1 2 3 2 -1 

p20 2 2 1 3  3 3 2 3 1 -1 3 3 2  -2 3 3 3 1 2 3 3  

p21 1 -1 -2 -1 2 1 1 3 3 -2 -2 1 -2 -2 -2 2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

p22 1 2 1 3 2 3 3 3 1 1 -2 -2 1 1 2 1 2 2 -1 -2 2 1 1 2 

p23 -2 1 1 2 2 1 1 3 2  -1 -3 -2 1   1 -1 1 1 -1 1 2 2 

p24 2 2  2  2 2 2 2  -2   2 2 3 2 2 2 1  2 2  
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Agrupamento indicadores 

de desempenho (1, 2, 3, 15) 

Agrupamento Condição de 

erro (5, 6, 7, 8) 

Agrupamento Sistema de 

recompensa (9, 10,11, 12) 

Agrupamento 

Causalidade nas ações (4, 

13, 14, 16) 

Agrupamento formas de 

investigação (17, 18, 19, 

20) 

Agrupamento geração de 

informações (21, 22, 23, 

24) 

p25 -2 -1 -3 2 3 3 1 3 3 1 -2 -1 -2  -1 2  2  -3 2 3 2 2 

p26 2 2 -1 -2 -1  1 -2 -2 1 1 -1 -1 -2 -3  -3 -2 -1 -3 -2 1 -1 -1 

p27 -2 -3 2 3  1 1 3   1  3 3 3 2 3 2  3 3 3 3 2 

p28 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1  1 1 2 1 2 3 2 2 

p29 -3 -3 2 3 1 2 2 3 1 -3 -3 -3 3 -1 2  1 -2 -3 -2 2 2 2 1 

Coeficiente de Alfa de Cronbach: 0,8911 

 Coeficiente alfa 

de Cronbach: 

0,4820 Coeficiente alfa 

de Cronbach: 

0,9087 Coeficiente alfa 

de Cronbach: 

0,5590 Coeficiente alfa 

de Cronbach: 

0,4434 Coeficiente alfa 

de Cronbach: 

0,8249 Coeficiente alfa 

de Cronbach: 

0,7009 

 

Fonte: Elabora pela autora (2014) 

 



73 

 

 

Para o agrupamento de Condições de Erro, continuando a análise da Tabela 6 

(5), obteve-se um resultado de 0,9087, considerada como excelente pelo teste. No 

levantamento de ausências de perguntas, nenhuma delas demonstrou um resultado ainda 

mais favorável se estivessem ausentes. Para o terceiro agrupamento, do Sistema de 

Recompensa, obteve-se a nota de 0,5560 considerada como um agrupamento pobre pelo 

teste. Caso a pergunta de número 9 estivesse ausente, traria melhor resultado para o 

agrupamento. Para o tema de Causalidade nas Ações, o teste revelou nota de 0,4434, 

considerado como inaceitável pelo teste. No caso de ausência de uma das perguntas, as 

perguntas 4 e 16 trariam benefícios ao agrupamento se estivessem ausentes. Já o 

agrupamento de formas de investigação recebeu nota de 0,8249, considerado como bom 

para o teste. Apenas a ausência da pergunta número 20 traria algum benefício para o 

agrupamento. Por fim, o agrupamento de geração das informações recebeu nota 0,7004, 

considerado como aceitável pelo teste. A ausência da pergunta de número 21 traria um 

melhor coeficiente para o agrupamento. 

No teste de ausência de perguntas, apenas a pergunta 15 apresentaria um 

resultado ainda mais positivo se fosse retirada do agrupamento, como ilustra a Tabela 7 

(5) abaixo. 

 

Tabela 7 (5)- Coeficiente de Alfa de Cronbach para omissão de perguntas dos agrupamentos de 

gerentes de instituição privada 

 
Omissão de 

variáveis 

Omissão de 

variáveis 

Omissão de 

variáveis 

Omissão de 

variáveis 

Omissão de 

variáveis 

Omissão de 

variáveis 

Variáve

l 

Valor 

de 

alfa 

Variável 

Valor 

de 

alfa 

Variável 

Valor 

de 

alfa 

Variáve

l 

Valor 

de 

alfa 

Variável 

Valor 

de 

alfa 

Variável 
Valor 

de alfa 

Q1 0,4048 Q5 0,900

7 
Q9 0,665

7 
Q4 0,491

6 
Q17 0,753

5 
Q21 0,7102 

Q2 0,2472 Q6 0,860

4 
Q10 0,394

0 
Q13 0,216

5 
Q18 0,756

1 
Q22 0,6072 

Q3 0,2306 Q7 0,897

6 
Q11 0,383

3 
Q14 0,066

2 
Q19 0,810

8 
Q23 0,5614 

Q15 0,6984 Q8 0,887

4 
Q12 0,559

5 
Q16 0,571

9 
Q20 0,858

0 
Q24 0,6177 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2014) 

 

Assim, é claro perceber que as questões de número 4, 9, 15 e 21 apresentaram 

um baixo grau de coerência com o que havia se proposto no questionário diante da 

avaliação do teste de Alfa de Cronbach. Um dos motivos levantados para justificar esse 

desempenho está na possível má formulação das questões. Assim, é importante que esta 

redação seja revista. 
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Por outro lado, foi possível refletir sobre outras causas para que o questionário 

tivesse recebido uma nota excelente em sua totalidade, mas que o seu desempenho 

tivesse diminuído ao se analisar os grupos separadamente. A primeira razão para isso 

está na escolha feita pela autora deste trabalho em analisar um filme comercial. Como já 

foi dito anteriormente, a escolha deste processo foi feita no sentido de proporcionar um 

ambiente neutro e seguro para que as pessoas pudessem aliviá-lo. Por outro lado, por se 

tratar de um filme, ele é caricato ou muito artificial em algumas formas de interação dos 

personagens e provavelmente pobre ou não rico o suficiente de interações ou ainda 

pouco claro sobre o ambiente comportamental do todo, proporcionando poucos 

subsídios aos participantes para responderem o questionário, e em se tratando do âmbito 

organizacional, consequentemente as respostas se tornaram pouco concisas.  

Outro fator a ser levado em consideração ao se analisarem os dados deste 

grupo é o fato de que a interpretação de um filme depende sempre de como cada pessoa 

o interpreta nas lacunas do que nunca experimentaram, ou ainda, de que atitude uma 

pessoa tem e quais expectativas de percepção e lazer ela tem ao assistir um filme. 

Moreno (1978), fundador do psicodrama, pontua claramente as diferenças entre as 

formas que as pessoas podem se identificar com uma interpretação. Um filme é sempre 

uma peça para a imaginação, mais do que para uma excelente observação científica. 

Para Moreno (1978), existe o que se chama de identificação subjetiva e objetiva. A 

identificação subjetiva seria derivada de um conceito trazido por Freud, no qual a 

responsabilidade pela identificação é interna. Por algum motivo o indivíduo transfere a 

imagem ou característica de outrem para um indivíduo com quem está se relacionando. 

A identificação com esta característica é um processo subjetivo. Já a identificação 

objetiva acontece por um estímulo objetivo do mundo real, como as interpretações de 

atores em filmes ou no teatro. Quando se chora porque um personagem morreu ou se 

irrita com a injustiça que acontece com outro personagem, houve um estímulo real sobre 

o qual as pessoas se identificaram, seja como ações que fariam ou poderiam ter 

feito/sofrido se estivessem na mesma situação. Fundamentalmente, é a capacidade de se 

colocar no lugar do outro, numa situação tal em que o indivíduo observa como 

espectador. 

[...] Na identificação objetiva, por outro lado, a experiência de uma 

imagem ou situação de uma outra pessoa é bastante exata. Uma das 

mais importantes formas de identificação objetiva é com papeis 

representados por outros indivíduos [...] (MORENO, 1978, p 443). 
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Assim, a forma com que as pessoas se identificaram com cada um dos 

personagens principais pode justificar as diferentes interpretações para o que estava 

sendo pontuado no questionário. Elas não são especialistas em observação 

comportamental. É diferente das respostas de pessoas que falam da cultura de uma 

organização a qual pertencem. 

Quanto ao grupo de gerentes da instituição privada, houve grande divergência 

na pontuação dos agrupamentos, sendo eles classificados de inaceitáveis a bom. Uma 

das razões para que isto acontecesse que deve ser levada em consideração, se trata do 

fato de que os agrupamentos os quais receberam nota inferior ao considerado aceitável 

pelo teste eram exatamente os agrupamentos onde as perguntas desviantes estavam 

presentes (4, 9 e 15). Então, é possível refletir que a má formulação destas questões 

tenha dificultado a interpretação dos participantes e, assim, tenha causado o desvio. 

Mas, além disso, é possível refletir, também que essa equipe de gestores sinta uma 

dificuldade real de identificação, padronização e parametrização do que são os 

indicadores da instituição que trabalham em relação aos Indicadores de Desempenho da 

instituição, os Sistemas de Recompensa e as Causalidades nas Ações.  

Ora, como se viu na revisão da literatura deste trabalho, nenhum destes itens 

precisa estar claro para os seus integrantes para que a organização funcione ou até 

mesmo traga um resultado positivo. É possível, também, que haja indicadores 

declarados para cada um desses agrupamentos levantados, mas o grande 

questionamento que se faz aqui é exatamente que padrão coletivo de comportamento 

(mundo comportamental) não declarado está existindo nesta instituição, que está 

permitindo uma interpretação confusa de seus gerentes.  

Para as análises comparativas entre os grupos, sempre de dois em dois, 

procurando possíveis diferenças entre amostras, para comparações de dados 

paramétricos, com amostras não pareadas e não dependentes, usou-se o teste de Mann-

Whitney (MARÔCO, 2011). Todos os resultados obtidos podem ser vistos nas Tabelas 

8 a 18 (5). 

A hipótese de que haveria uma leitura diferente entre os profissionais públicos 

e privados da situação analisada, ao ser avaliada pelo teste não paramétrico de Mann-

Whitney com o auxílio do software SPSS para α = 0,05, demonstrou não ser verdadeira 

a hipótese, uma vez que a comparação não trouxe informações significantemente 

diferentes para os dois grupos para todo o questionário, com exceção da questão. Tal 
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questão apresentou o valor de Sigma 2-tailed com 0,004, a qual está relacionada ao 

agrupamento referente à Causalidade nas ações. Porém, por se tratar de uma pergunta 

em quatro do agrupamento, bem como ter revelado um valor próximo ao valor mínimo 

esperado para o teste aplicado, será considerada tal questão como sendo importante na 

reflexão como todo do questionário, mas não como um tema significantemente diferente 

entre as formas de observar o meio e de responder ao questionário.  

Por outro lado, o mesmo teste revelou que nas questões 9 e 24 os dois grupos 

de gerentes pensam de forma muito similar, tendo o valor de Sigma 2 tailed 0,938 e 

0,937 respectivamente, como ilustram as Tabelas 8 a 11 (5) mais adiante. 
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Tabela 8 (5)- Teste de Mann-Whitney para comparação entre os grupos de gestores público e privado 

 
 

Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08 Q09 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 

Mann-
Whitney U 

131,50 113,50 68,50 134,50 109,50 142,00 137,50 113,00 150,00 124,50 114,00 90,50 88,50 71,50 146,50 76,00 81,00 107,50 131,00 137,00 100,50 68,50 122,50 150,00 

Wilcoxon 

W 
341,50 303,50 221,50 270,50 280,50 262,00 257,50 204,00 286,00 295,50 267,00 210,50 278,50 224,50 282,50 286,00 252,00 297,50 251,00 257,00 271,50 239,50 227,50 340,00 

Z -1,040 -1,943 -1,275 -,607 -1,435 -,363 -,185 -,171 -,078 -,424 -,218 -,354 -2,231 -2,239 -,437 -2,859 -2,295 -1,608 -,670 -,449 -,694 -2,271 -,139 -,079 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

,298 ,052 ,202 ,544 ,151 ,717 ,854 ,864 ,938 ,671 ,828 ,723 ,026 ,025 ,662 ,004 ,022 ,108 ,503 ,653 ,488 ,023 ,889 ,937 

Exact Sig. 
[2*(1-

tailed 

Sig.)] 

.369a .205a .244a .567a .237a .805a .864a .890a .961a .708a .860a .751a .034a .033a .671a .007a .030a .142a .542a .681a .514a .027a .896a .961a 

Fonte: Elaborada pela autora (2014) 
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Tabela 9 (5)- Comparativo de Mann-Whitney entre os grupos de gestores público e privado 

 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Q01 36 -2,1944 1,45051 -3,00 3,00 

Q02 35 -2,5143 1,35845 -3,00 3,00 

Q03 28 -1,6071 ,95604 -3,00 1,00 

Q04 35 ,8571 2,00210 -3,00 3,00 

Q05 34 -2,2059 1,51316 -3,00 3,00 

Q06 35 -2,4000 1,45925 -3,00 3,00 

Q07 34 -1,7059 1,69722 -3,00 3,00 

Q08 31 -2,1290 ,95715 -3,00 1,00 

Q09 35 -2,4857 ,85307 -3,00 1,00 

Q10 33 -2,2424 1,25076 -3,00 2,00 

Q11 31 -2,3226 ,79108 -3,00 -1,00 

Q12 28 -2,3571 ,73102 -3,00 -1,00 

Q13 35 -2,0286 1,07062 -3,00 1,00 

Q14 32 -,9063 2,30510 -3,00 3,00 

Q15 36 -,1667 2,06328 -3,00 3,00 

Q16 36 -1,8611 1,58840 -3,00 3,00 

Q17 34 -1,7941 1,51316 -3,00 3,00 

Q18 35 -1,8857 1,18251 -3,00 2,00 

Q19 35 -1,8857 1,34539 -3,00 3,00 

Q20 35 -1,3714 1,51630 -3,00 2,00 

Q21 31 1,5484 1,67010 -3,00 3,00 

Q22 32 -1,5313 1,48072 -3,00 2,00 

Q23 32 -1,6875 1,53323 -3,00 3,00 

Q24 35 -2,2000 1,53009 -3,00 2,00 

Fonte: Elaborada pela autora (2014) 

 

Tabela 10 (5)- Comparativo entre os grupos de gestores público e privado 

 

Questões N Mean Rank Sum of Ranks 

Q01 

0 = PUB 16 20,28 324,50 

1 = PRIV 20 17,08 341,50 

Total 36     

Q02 

0 16 20,41 326,50 

1 19 15,97 303,50 

Total 35     

Q03 

0 11 16,77 184,50 

1 17 13,03 221,50 

Total 28     

Q04 

0 16 16,91 270,50 

1 19 18,92 359,50 

Total 35     

Q05 

0 16 19,66 314,50 

1 18 15,58 280,50 

Total 34     

Q06 

0 15 17,47 262,00 

1 20 18,40 368,00 

Total 35     

Q07 

0 15 17,17 257,50 

1 19 17,76 337,50 

Total 34     

Q08 0 13 15,69 204,00 
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Questões N Mean Rank Sum of Ranks 

1 18 16,22 292,00 

Total 31     

Q09 

0 16 17,88 286,00 

1 19 18,11 344,00 

Total 35     

Q10 

0 15 17,70 265,50 

1 18 16,42 295,50 

Total 33     

Q11 

0 14 16,36 229,00 

1 17 15,71 267,00 

Total 31     

Q12 

0 13 15,04 195,50 

1 15 14,03 210,50 

Total 28     

Q13 

0 16 21,97 351,50 

1 19 14,66 278,50 

Total 35     

Q14 

0 15 20,23 303,50 

1 17 13,21 224,50 

Total 32     

Q15 

0 16 17,66 282,50 

1 20 19,18 383,50 

Total 36     

Q16 

0 16 23,75 380,00 

1 20 14,30 286,00 

Total 36     

Q17 

0 16 21,44 343,00 

1 18 14,00 252,00 

Total 34     

Q18 

0 16 20,78 332,50 

1 19 15,66 297,50 

Total 35     

Q19 

0 15 16,73 251,00 

1 20 18,95 379,00 

Total 35     

Q20 

0 15 17,13 257,00 

1 20 18,65 373,00 

Total 35     

Q21 

0 13 17,27 224,50 

1 18 15,08 271,50 

Total 31     

Q22 

0 14 20,61 288,50 

1 18 13,31 239,50 

Total 32     

Q23 

0 14 16,25 227,50 

1 18 16,69 300,50 

Total 32     

Q24 

0 16 18,13 290,00 

1 19 17,89 340,00 

Total 35     

Fonte: Elaborada pela autora (2014) 
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Considerando que o valor máximo para α neste teste é de 1,000 (MARÔCO, 

2011), pode-se considerar a proximidade dos valores. Da mesma forma, porém, este 

dado não pode ser considerado como conclusivo, uma vez que levanta apenas uma de 

quatro questões em cada um dos agrupamentos: Indicadores de Desempenho e 

Causalidade nas Ações, respectivamente.  

Quando comparados os dados entre os gestores do grupo público e privado e o 

grupo de especialistas, os quais fizeram parte do pré-teste, foi considerada a hipótese de 

o segundo grupo apresentar um melhor desempenho por ter conhecimento teórico sobre 

o que estava sendo avaliado no questionário, como se pode observar nas Tabelas 11 a 

13 (5) a seguir. 
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Tabela 11 (5)- Comparativo Mann-Whitney entre os grupos gestores e especialistas 

 
 Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08 Q09 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 

Mann-Whitney U 85,00 72,50 22,00 80,50 59,50 67,50 40,00 56,50 71,00 59,50 37,50 47,00 74,00 74,00 42,50 42,50 79,00 53,00 58,50 60,50 67,50 70,000 80,000 87,500 

Wilcoxon W 100,00 87,500 28,00 95,50 69,50 82,50 55,00 71,50 86,00 74,50 533,50 57,00 89,00 89,00 57,50 57,50 674,00 68,00 73,50 75,50 82,50 85,000 95,000 102,500 

Z -,229 -,988 -1,430 -,300 -,491 -1,172 -2,068 -1,035 -,804 -1,128 -1,967 -,568 -,589 -,279 -1,933 -2,075 -,267 -1,539 -1,264 -1,148 -,485 -,464 ,000 ,000 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,819 ,323 ,153 ,764 ,623 ,241 ,039 ,301 ,422 ,259 ,049 ,570 ,556 ,780 ,053 ,038 ,790 ,124 ,206 ,251 ,628 ,643 1,000 1,000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .862a .551a .204a .781a .697a .425a .060a .348a .524a .331a .066a .640a .605a .813a .057a .057a .823a .170a .244a .279a .657a .682a 1.000a 1.000a 

Fonte: Elaborada pela autora (2014) 
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Tabela 12 (5)- Comparativo Mann-Whitney entre os grupos gestores e especialistas 

 

Descriptive Statistics 

  
N Mean 

Std. 

Deviation 

Mini

mum 

Maxim

um 

Q01 41 -2,2439 1,37442 -3,00 3,00 

Q02 40 -2,5750 1,27877 -3,00 3,00 

Q03 31 -1,6774 ,94471 -3,00 1,00 

Q04 40 ,9250 1,88635 -3,00 3,00 

Q05 38 -2,2632 1,44604 -3,00 3,00 

Q06 40 -2,4750 1,37724 -3,00 3,00 

Q07 39 -1,8718 1,64124 -3,00 3,00 

Q08 36 -2,1944 ,92023 -3,00 1,00 

Q09 40 -2,5250 ,81610 -3,00 1,00 

Q10 38 -2,3158 1,18790 -3,00 2,00 

Q11 36 -2,2222 ,79682 -3,00 -1,00 

Q12 32 -2,3750 ,75134 -3,00 -1,00 

Q13 40 -2,0750 1,02250 -3,00 1,00 

Q14 37 -1,0541 2,18513 -3,00 3,00 

Q15 41 -,3902 2,02334 -3,00 3,00 

Q16 41 -2,0000 1,53297 -3,00 3,00 

Q17 39 -1,8205 1,43034 -3,00 3,00 

Q18 40 -1,9750 1,14326 -3,00 2,00 

Q19 40 -1,9750 1,29075 -3,00 3,00 

Q20 40 -1,4750 1,46738 -3,00 2,00 

Q21 36 1,5833 1,55609 -3,00 3,00 

Q22 37 -1,5946 1,40356 -3,00 2,00 

Q23 37 -1,7297 1,44623 -3,00 3,00 

Q24 40 -2,2500 1,44559 -3,00 2,00 

Fonte: Elaborada pela autora (2014) 
 
Tabela 13 (5)- Comparativo Mann-Whitney entre os grupos gestores e especialistas 

 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Q01 

0 = ESP 5 20,00 100,00 

1 = GES 36 21,14 761,00 

Total 41   

Q02 

0 5 17,50 87,50 

1 35 20,93 732,50 

Total 40   

Q03 

0 3 9,33 28,00 

1 28 16,71 468,00 

Total 31   

Q04 

0 5 19,10 95,50 

1 35 20,70 724,50 

Total 40   

Q05 

0 4 17,38 69,50 

1 34 19,75 671,50 

Total 38   

Q06 0 5 16,50 82,50 
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Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

1 35 21,07 737,50 

Total 40   

Q07 

0 5 11,00 55,00 

1 34 21,32 725,00 

Total 39   

Q08 

0 5 14,30 71,50 

1 31 19,18 594,50 

Total 36   

Q09 

0 5 17,20 86,00 

1 35 20,97 734,00 

Total 40   

Q10 

0 5 14,90 74,50 

1 33 20,20 666,50 

Total 38   

Q11 

0 5 26,50 132,50 

1 31 17,21 533,50 

Total 36   

Q12 

0 4 14,25 57,00 

1 28 16,82 471,00 

Total 32   

Q13 

0 5 17,80 89,00 

1 35 20,89 731,00 

Total 40   

Q14 

0 5 17,80 89,00 

1 32 19,19 614,00 

Total 37   

Q15 

0 5 11,50 57,50 

1 36 22,32 803,50 

Total 41   

Q16 

0 5 11,50 57,50 

1 36 22,32 803,50 

Total 41   

Q17 

0 5 21,20 106,00 

1 34 19,82 674,00 

Total 39   

Q18 

0 5 13,60 68,00 

1 35 21,49 752,00 

Total 40   

Q19 

0 5 14,70 73,50 

1 35 21,33 746,50 

Total 40   

Q20 

0 5 15,10 75,50 

1 35 21,27 744,50 

Total 40   

Q21 

0 5 16,50 82,50 

1 31 18,82 583,50 

Total 36   

Q22 

0 5 17,00 85,00 

1 32 19,31 618,00 

Total 37   
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Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Q23 

0 5 19,00 95,00 

1 32 19,00 608,00 

Total 37   

Q24 

0 5 20,50 102,50 

1 35 20,50 717,50 

Total 40   

Fonte: Elaborada pela autora (2014) 

 

Ao ser avaliada pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney com o auxílio do 

software SPSS para α = 0,05, a hipótese revelou-se ser não verdadeira, uma vez que a 

comparação não trouxe informações significantemente diferentes para os dois grupos 

em todo o questionário. Ao contrário, em duas questões do último agrupamento, 

Geração de Informações, apresentou o valor de Sigma 2-tailed igual a 1,000. Ou seja, as 

respostas foram significantemente não diferentes. Desta forma, pode-se compreender 

que as pessoas que responderam o questionário não tiveram um desempenho melhor ou 

pior por terem acesso ao conteúdo teórico do questionário. 

Por fim, fez-se um comparativo entre as respostas dos diferentes sexos dentro 

do grupo de gestores público e privado, levantando a hipótese de que o sexo masculino 

traria uma resposta significantemente diferente do feminino. Porém, ao avaliarmos a 

hipótese com o teste paramétrico de Mann-Whitney, com o auxílio do software SPSS 

para para α = 0,05, a hipótese revelou-se não ser verdadeira, uma vez que as respostas 

não trouxeram diferenças significantes para o agrupamento, conforme pode ser 

observado nas Tabelas 14 a 17 (5) a seguir. 
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Tabela 14 (5)- Comparativo Mann-whitney entre os diferentes sexos do grupo dos gerentes público e privado 

 
 Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08 Q09 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 

Mann-

Whitney U 

1

54,000 

1

27,000 

9

0,500 

1

38,000 

1

07,000 

1

27,500 

8

5,000 

1

11,500 

1

52,000 

1

18,000 

9

0,000 

8

6,000 

1

47,500 

9

8,000 

1

55,000 

1

46,000 

1

33,500 

1

15,500 

1

17,000 

1

06,500 

1

06,000 

9

8,500 

1

22,500 

1

46,000 

Wilcoxon 

W 

3

44,000 

3

17,000 

2

10,500 

2

74,000 

2

78,000 

2

98,500 

2

75,000 

2

64,500 

3

05,000 

2

54,000 

2

26,000 

1

64,000 

3

37,500 

2

18,000 

3

08,000 

2

99,000 

2

86,500 

3

05,500 

2

88,000 

2

96,500 

2

26,000 

2

51,500 

2

27,500 

3

36,000 

Z 
-

,272 

-

1,261 

-

,350 

-

,486 

-

1,539 

-

1,146 

-

2,122 

-

,318 

-

,039 

-

,724 

-

1,300 

-

,510 

-

,158 

-

1,179 

-

,209 

-

,525 

-

,400 

-

1,319 

-

1,257 

-

1,562 

-

,581 

-

1,139 

-

,139 

-

,236 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

,

785 

,

207 

,

727 

,

627 

,

124 

,

252 

,

034 

,

750 

,

969 

,

469 

,

193 

,

610 

,

874 

,

238 

,

834 

,

600 

,

689 

,

187 

,

209 

,

118 

,

561 

,

255 

,

889 

,

813 

Exact Sig. 

[2*(1-tailed 

Sig.)] 

.

827a 

.

422a 

.

751a 

.

659a 

.

211a 

.

405a 

.

047a 

.

769a 

.

987ª 

.

533a 

.

247a 

.

664a 

.

883a 

.

278a 

.

851a 

.

639a 

.

708a 

.

230a 

.

245a 

.

133a 

.

599a 

.

278a 

.

896a 

.

857a 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2014) 
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Tabela 15 (5)- Comparativo Mann-Whitney para os diferentes sexos do grupo de gerentes 

público e privado 
 

Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Q01 36 -2,1944 1,45051 -3,00 3,00 

Q02 35 -2,5143 1,35845 -3,00 3,00 

Q03 28 -1,6071 ,95604 -3,00 1,00 

Q04 35 ,8571 2,00210 -3,00 3,00 

Q05 34 -2,2059 1,51316 -3,00 3,00 

Q06 35 -2,4000 1,45925 -3,00 3,00 

Q07 34 -1,7059 1,69722 -3,00 3,00 

Q08 31 -2,1290 ,95715 -3,00 1,00 

Q09 35 -2,4857 ,85307 -3,00 1,00 

Q10 33 -2,2424 1,25076 -3,00 2,00 

Q11 31 -2,3226 ,79108 -3,00 -1,00 

Q12 28 -2,3571 ,73102 -3,00 -1,00 

Q13 35 -2,0286 1,07062 -3,00 1,00 

Q14 32 -,9063 2,30510 -3,00 3,00 

Q15 36 -,1667 2,06328 -3,00 3,00 

Q16 36 -1,8611 1,58840 -3,00 3,00 

Q17 34 -1,7941 1,51316 -3,00 3,00 

Q18 35 -1,8857 1,18251 -3,00 2,00 

Q19 35 -1,8857 1,34539 -3,00 3,00 

Q20 35 -1,3714 1,51630 -3,00 2,00 

Q21 31 1,5484 1,67010 -3,00 3,00 

Q22 32 -1,5313 1,48072 -3,00 2,00 

Q23 32 -1,6875 1,53323 -3,00 3,00 

Q24 35 -2,2000 1,53009 -3,00 2,00 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2014) 
 

Tabela 16 (5)- Comparativo Mann-Whitney para os diferentes sexos do grupo de gerentes 

público e privado 
 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Q01 

Masc = 0 19 18,11 344,00 

Fem = 1 17 18,94 322,00 

Total 36   

Q02 

0 19 16,68 317,00 

1 16 19,56 313,00 

Total 35   

Q03 

0 15 14,03 210,50 

1 13 15,04 195,50 

Total 28   

Q04 

0 19 18,74 356,00 

1 16 17,13 274,00 

Total 35   

Q05 0 18 15,44 278,00 
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Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

1 16 19,81 317,00 

Total 34   

Q06 

0 18 16,58 298,50 

1 17 19,50 331,50 

Total 35   

Q07 

0 19 14,47 275,00 

1 15 21,33 320,00 

Total 34   

Q08 

0 17 15,56 264,50 

1 14 16,54 231,50 

Total 31   

Q09 

0 18 18,06 325,00 

1 17 17,94 305,00 

Total 35   

Q10 

0 16 15,88 254,00 

1 17 18,06 307,00 

Total 33   

Q11 

0 16 14,13 226,00 

1 15 18,00 270,00 

Total 31   

Q12 

0 16 15,13 242,00 

1 12 13,67 164,00 

Total 28   

Q13 

0 19 17,76 337,50 

1 16 18,28 292,50 

Total 35   

Q14 

0 17 18,24 310,00 

1 15 14,53 218,00 

Total 32   

Q15 

0 19 18,84 358,00 

1 17 18,12 308,00 

Total 36   

Q16 

0 19 19,32 367,00 

1 17 17,59 299,00 

Total 36   

Q17 

0 17 16,85 286,50 

1 17 18,15 308,50 

Total 34   

Q18 

0 19 16,08 305,50 

1 16 20,28 324,50 

Total 35   

Q19 

0 18 16,00 288,00 

1 17 20,12 342,00 

Total 35   

Q20 

0 19 15,61 296,50 

1 16 20,84 333,50 

Total 35   

Q21 
0 16 16,88 270,00 

1 15 15,07 226,00 
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Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Total 31   

Q22 

0 17 14,79 251,50 

1 15 18,43 276,50 

Total 32   

Q23 

0 18 16,69 300,50 

1 14 16,25 227,50 

Total 32   

Q24 

0 19 17,68 336,00 

1 16 18,38 294,00 

Total 35   

Fonte: Elaborada pela autora (2014) 
 

Da mesma forma que nas outras comparações dois a dois, encontrou-se na 

questão de número 9 um alto grau de semelhança entre as respostas masculinas e 

femininas. Assim, pode-se assumir que o questionário também não proporciona 

diferentes formas de interpretações quando comparando homens e mulheres.  

Além destes testes, o questionário também foi submetido ao PCA, o qual 

sugeriu um novo agrupamento de acordo com a covariância das respostas, conforme 

pode ser observado na Tabela 17 (5) a seguir. 

 

Tabela 17 (5)- Resultado da total variance explained pro meio do PCA 
 

Total Variance Explained 

Component 

Initial 

Eigenvaluesa 

 Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

Rescaled 

1 69,663 65,315 65,315 14,455 60,231 60,231 5,316 22,151 22,151 

2 8,592 8,056 73,371 2,004 8,352 68,582 4,155 17,312 39,463 

3 5,090 4,772 78,143 1,536 6,398 74,980 3,417 14,237 53,700 

4 4,039 3,786 81,930 1,048 4,367 79,347 2,832 11,801 65,501 

5 3,629 3,403 85,332 ,851 3,544 82,891 2,689 11,202 76,703 

6 3,162 2,964 88,296 ,906 3,776 86,667 1,882 7,842 84,545 

Fonte: Elaborada pela autora (2014) 

 

Para esse novo agrupamento, novos conceitos temáticos foram revelados, os 

quais poderiam unir os eixos das questões da seguinte forma: 1) autonomia; 2) forma de 

interação; 3) manejo das informações e as suas consequências; 4) liberdade de opinião; 

5) critérios de julgamento e 6) envolvimento com a organização. É importante pontuar 

ainda que esse novo agrupamento, também com 6 categorias, explica 84,54% das 

variâncias presentes nos resultados. 
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Tabela 18 (5)- Resultado do rotated component matrix por meio do PCA 
 

Questões 
Pontuação Rescaled 

Component 
Grupo Tema 

Q7 0,922 

01 Autonomia  

Q6 0,830 

Q8 0,714 

Q5 0,683 

Q9 0,642 

Q1 0,608 

Q10 0,747 

02 
Forma de interação entre as 

pessoas 

Q14 0,742 

Q16 0,675 

Q19 0,629 

Q17 0,547 

Q15 0,436 

Q24 0,862 

03 
Manejo das informações e as suas 

consequências 

Q23 0,752 

Q18 0,615 

Q13 0,535 

Q3 0,818 

04 Liberdade de opinião Q2 0,627 

Q22 0,529 

Q12 0,890 

05 Critérios de julgamento Q11 0,754 

Q20 0,523 

Q4 0,908 
06 Envolvimento com a organização 

Q21 0,788 

Fonte: Elaborada pela autora (2014) 

 

Diante dos dados expostos, é possível analisá-los da seguinte forma: muito 

embora os resultados gerais dos testes aos quais o questionário foi submetido tenham 

sido de aceitáveis para bons, e diante dos resultados apresentados pela análise do teste 

de coerência Alfa de Cronbach, pode-se concluir que as questões de número 4, 15, 20 e 

21 devem ser revistas, de modo a receber uma nova redação, para que possam garantir 

maior coerência com o agrupamento temático e, principalmente, com o propósito do que 

se quer avaliar com o questionário. Além disso, a avaliação da frequência que está 

descrita no questionário deve ser alterada para advérbios de frequência: sempre, mais 

um que o outro e raramente.  

Não houve diferenças significativas entre os microgrupos elaborados para as 

comparações de respostas, o que se leva a concluir que o questionário aplica-se àquilo 

que se propõe: analisar o ambiente organizacional, independentemente se os 

respondentes sejam ou serão homens, mulheres, especialistas em Teoria da Ação ou 

leigos, desde que façam parte da cultura organizacional ali estabelecida e possam 

perceber os padrões de comportamento das pessoas com quem interagem.  
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Esta avaliação, com o uso deste instrumento, pode receber um alto grau de 

importância e utilidade pragmática, uma vez que o instrumento pode vir a auxiliar um 

interveniente a fazer um diagnóstico mais preciso do mundo comportamental e do grau 

de comprometimento das pessoas, podendo comparar a sua observação do sistema 

organizacional com os dados a serem coletados em outras organizações. Ou seja, com o 

tempo e a frequência de uso deste instrumento, haverá um sistema inteligente de 

informações sobre condições, contextos, tipos de organizações, tipos de respondentes, 

etc., que melhor vão definir a validade e utilidade do instrumento. Mais do que isso, o 

instrumento pode ser uma fonte valiosa para os usuários coletarem informações por 

quem faz parte e se envolve diretamente neste processo. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Quando comparando ao que já foi utilizado no mundo acadêmico sobre a 

avaliação do comprometimento segundo a visão de mundo de C. Argyris e D. Schön, 

nenhum trabalho foi encontrado. Na verdade, existe uma diversidade de testes 

relacionados ao comprometimento organizacional, mas cada um deles com um conceito 

diferente do que se viu aqui sobre o que define o comprometimento. Em sua tese de 

Doutorado, Menezes (2009) fez um levantamento destes e pontuou os seus achados, 

concluindo: 

Passados 30 anos que Mowday et al. (1979) estabeleceram a primeira 

agenda de pesquisa sobre o comportamento organizacional, muitas das 

questões levantadas naquele momento não foram respondidas até 

agora. O comprometimento organizacional continua sendo defendido 

de várias formas, com base nos pressupostos da abordagem atitudinal 

e fortemente associado com outros construtos da área organizacional. 

Ainda são poucas as tentativas de revisão e integração do construto, 

como pode ser notado nos trabalhos clássicos de Becker (1960) e 

Reichers (1985), nos trabalhos mais recentes de Bar-Hayim e Berman 

(1992), Bastos (1994), Mowday (1999), Meyer e Herscovitch (9001) e 

na meta-análise conduzida por Cooper-Hakin e Viswesvaran (2005) 

(MENEZES, 2009, p. 58). 

Outro elemento importante que tem prejudicado a qualidade das 

medidas de comprometimento organizacional é a falta de 

uniformidade dos seus parâmetros de avaliação [...] (MENEZES, 

2009, p. 89). 

Dos trabalhos nacionais citados por Menezes (2009), pode-se citar o artigo 

escrito por Bastos e Andrade (2002), no qual os autores aplicam três questionários já 

validados, os de Mowday et al. (1979 apud BASTOS e ANDRADE, 2002), Blau (1985 

apud BASTOS e ANDRADE, 2002) e a versão reduzida de Gordon (1980 apud 

BASTOS e ANDRADE, 2002). Ao analisarem o resultado dos testes aplicados, 

obtiveram oito temas, em quatro eixos, envolvendo conceitos de Argyris e Schön (1996 

apud BASTOS e ANDRADE, 2002), os quais eles classificam dentro do agrupamento 

de “empresas que aprendem”. Mas trazem também os conceitos de Foguel (1992 apud 

BASTOS e ANDRADE, 2002) no agrupamento de “aprendizagem como capacidade 

básica”; Archier e Sériyx (1989 apud BASTOS e ANDRADE, 2002) no agrupamento 

de “empresas do terceiro tipo” e Zarifiam (1992 apud BASTOS e ANDRADE, 2002) 

em “empresas qualificantes”. Ora, se os autores se propuseram a trabalhar com 

questionários de bases conceituais diferentes, era esperado que os seus resultados 

trouxessem eixos distantes entre si. 
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Segundo o levantamento feito por Menezes (2009), as primeiras escalas de 

avaliação do comprometimento organizacional começaram a ser feitas em 1960, mas 

elas eram superficiais e com baixo grau de confiabilidade, segundo Menezes (2009). 

O Organizational Commitment Questionaire, de Nowday; Steers e Porter 

(1979 apud MENEZES, 2009), avalia o comprometimento a partir das seguintes 

dimensões: (1) aceitação e crença nos valores da organização; (2) desejo de exercer um 

esforço em prol da organização e (3) desejo de se manter vinculado à organização. 

Segundo Menezes (2009), apesar dos testes aplicados indicarem um bom grau de 

consistência do questionário, autores como Baruch; Morrow e Bozeman e Perrewé 

(1998, 1993 e 1998 apud MENEZES, 2009) avaliam negativamente o questionário e 

questionam a sua validade real. Cita ainda que autores como Meyer; Allen e Smith 

(1993 apud MENEZES, 2009) avaliam o teste como sendo unidimensional, focando no 

âmbito afetivo.  

O estudo sobre os side-bets foca na intenção de continuar na organização, 

como forma de avaliar o comprometimento, trazendo dimensões não antes estudadas. 

Allen e Meyer (1990 apud MENEZES, 2009) propõem um teste, o Normative 

Commitment Scale, o qual foca na conceituação de que o comprometimento de controle 

está vinculado à assimilação das normas da organização, moldando o comportamento 

dos indivíduos conforme tais regras. “Em suma, o comprometimento normativo está 

ligado ao sentimento de dever e obrigação de fazer parte da organização e agir em prol 

dela” (MENEZES, 2009, p. 72). Ele critica o modelo avaliativo, uma vez que os side-

bets, por definição, podem acontecer pelas seguintes causas: (1) penalidades sofridas 

pelo desacato ou violação das normas culturais; (2) acordos burocráticos impessoais; (3) 

mudança de posicionamento ou cargo, podendo ocasionar um desajuste no sujeito, pelas 

novas alternativas de cargos ou trabalho; (4) preocupações com a autoimagem social e 

(5) preocupação extratrabalho. Como não há nenhuma avaliação que englobe todas as 

causas, Menezes (2009) as julga insuficientes. 

Para os aspectos comportamentais, Menezes (2009) traz a tentativa de Randal 

et al (1990 apud MENEZES, 2009), mas os critica por ser colocada apenas no âmbito 

autoavaliativo, sem triangulações de observações externas ou observações 

comportamentais. Assim como critica o Commitment Behaviour ScaleI de Benkhoff 

(1997 apud MENEZES, 2009), por achar que a avaliação pode sofrer distorções, se as 
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pessoas as quais estão se submetendo à avaliação omitirem ou exagerarem alguma 

informação.  

Ora, este é um risco que qualquer avaliação sofre, principalmente se tiver como 

base uma investigação qualitativa. Por isso, utilizam-se tantos instrumentos estatísticos 

para respaldar as respostas e perceber os possíveis desvios. Menezes (2009) pontua 

ainda que este processo avaliativo é medido pelas autoavaliações e pela forma em que a 

equipe percebe o seu corpo gerencial.  

Por fim, o próprio Menezes (2006 apud MENEZES, 2009) propôs uma escala 

chamada de Escala de Interações Comportamentais de Comprometimento das 

Organizações, baseada na Teoria da Ação Planejada de Ajzen (1988 apud MENEZES, 

2009). Esta considera cinco fatores que servem de base para a sua construção: (1) 

presença e permanência na organização; (2) produtividade e qualidade; (3) defesa da 

organização; (4) participação na organização; (5) doação ou empenho extra.  

É importante pontuar, então: o teste avalia o que as pessoas dizem o que iriam 

fazer em dadas situações e não o que elas fazem de fato. Como se observou, para Chris 

Argyris, essa é a diferença básica entre a teoria proclamada e a teoria esposada ou em-

uso da ação. 

Este trabalho se propôs a avaliar a o conjunto de teorias da ação de duas 

organizações distintas, como forma de validar um instrumento, o qual se acredita ser 

capaz de ser utilizado de forma simples e universal, sem necessariamente precisar do 

conhecimento prévio sobre a teoria que o abarca, bem como ser respondido por 

indivíduos que observam e estão inseridos no mundo comportamental da organização.  

Menezes (2009) pontua ainda: 

Por fim, faz-se premente uma revisão continua das medidas de 

comportamento organizacional, pois, embora uma medida possa ser 

validada em um determinado momento no tempo, em outro momento, 

ela pode não se mostrar tão acurada como antes (Jaros, 2009). Alem 

disso, é necessário que as medidas de comprometimento sejam 

competentes em refletir novas realidades de trabalho. Um trabalhador 

pode demonstrar que seu foco poderá mudar para outros, como sua 

equipe, seu trabalho, sua carreira, ou novos focos, como 

comprometimento com iniciativas de mudança (HERSCOVITCH e 

MEYER, 2002; MEYER et al., 2007) ou comprometimento com os 

consumidores (VANDENBERGHE et al., 2007) (MENEZES, 2009). 

Em contraponto ao que foi citado acima, pode-se argumentar que a proposta 

aqui apresentada parece contemplar o que foi pedido. Uma vez que se avaliou como a 

equipe como um todo está comprometida e não só um indivíduo. Além disso, se se 
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partir do pressuposto de que os posicionamentos de Argyirs e Schön (1974, 1978, 1996) 

estão corretos, que há duas formas de se comprometer com as organizações, se os 

sujeitos estão comprometidos internamente, não importa qual o foco que ele está dando 

ao trabalho. Ele irá sempre buscar fazer o melhor para o desenvolvimento saudável da 

organização.  

Outras observações importantíssimas feitas nesta obra são que o Modelo I não 

deve ser erradicado por completo das organizações, e sim utilizado de forma consciente 

e sábia, nos momentos corretos. Tratar de modo rápido e eficiente as rotinas e os 

procedimentos eficazes já estabelecidos são exemplos de onde esse modelo pode e deve 

ser usado. A ideia central de toda a defesa de contextualização ou uso adequado de cada 

um dos modelos de ação, segundo Chris Argyris e Donald Schön é de que as pessoas 

compreendam a diferença entre os dois modelos de ação (Modelo I e Modelo II) e 

saibam que existe a possibilidade de uma atitude diferente diante do contexto, dos 

projetos, da cultura do sistema e aprendam o melhor momento onde aplicar cada um 

deles.  

Conclui-se, por hipótese, que o ideal é que a organização crie uma política de 

conscientização e de incentivo ao desempenho e às práticas saudáveis que 

proporcionem a aprendizagem de ciclo duplo. A aprendizagem de ciclo único muda 

apenas as estratégias e mantém os valores e crenças inalterados. Já a aprendizagem de 

ciclo duplo requer uma mudança na consciência das pessoas, nas suas ações deliberadas 

e calculadas e na cultura de ética da responsabilidade com o ambiente organizacional 

(ARGYRIS, 2004; ARGYRIS e SCHÖN, 1974, 1978, 1996). 

O objetivo principal ou conclusivo com este instrumento é fazer dele uma peça 

de reflexão para os respondentes e para os profissionais que estão envolvidos em 

alguma forma de investigação do ânimo de trabalhar e aprender nos ambientes das 

organizações. Ele não se propõe a ser um instrumento de uso unilateral do pesquisador. 

Deve ser uma fonte que estimule reflexões e novas formas de investigação. Uma vez 

coletadas as informações e agrupadas as respostas, avaliados os futuros testes previstos, 

o questionário pode ser objeto de levantamentos periódicos para balizar as ações 

bilaterais de líderes e subordinados, assim como de pesquisadores/consultores e pessoal 

da empresa ou organização pesquisada. O questionário está baseado na avaliação da 

percepção de pessoas sobre padrões de comportamento médio num determinado 

ambiente. Ele não se propõe a estipular causas ou rede de causas para a emergência dos 
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comportamentos, mas criar meios para que as pessoas envolvidas criem suas próprias 

teorias e interpretações.  

Por fim, é importante revelar que este trabalho foi uma revisão transversal e 

superficial das obras de Chris Argyris, autor de mais de cento e cinquenta artigos e 

trinta livros, e mesmo para este tema, um debruçar mais aprofundado será importante. 

Assim como já dito anteriormente, este instrumento merece as devidas correções onde 

foram apontadas e uma replicação com um maior número de indivíduos submetidos 

para a sua validação.   
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Título do estudo: As formas de comprometimento segundo Chris Argyris e sua definição de 

mundo comportamental 

Pesquisador(es) responsável(is): Diana De’ Carli Valença Pereira 

orientação: Hermano Perrelli de Moura 

Instituição/Departamento: UFPE/CIn 

Telefone para contato: (81) 95430001 

Local da coleta de dados: ___________________________________ 

  

Prezado(a) Senhor(a):  

 

Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas deste questionário de forma 

totalmente voluntária. Antes de concordar, é muito importante que você compreenda as 

informações e instruções deste documento. Os pesquisadores deverão responder todas as suas 

dúvidas antes da sua decisão final. Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a 

qualquer momento, sem nenhum constrangimento. 

Objetivo do estudo: construir um questionário avaliativo sobre o comprometimento 

das pessoas nas organizações onde trabalham e das organizações em relação às pessoas.  

Procedimentos: Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas em assistir um 

filme comercial, baseado ele, você irá preencher este questionário, respondendo às perguntas 

formuladas que abordam o tema acima.  

Benefícios: Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, sem 

benefício direto para você.  

Riscos: O preenchimento deste questionário não representará qualquer risco de 

ordem física ou psicológica para você.  

Sigilo: As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelos 

pesquisadores responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum 

momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma.  

 Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu 

____________________________________, estou de acordo em participar desta pesquisa, 

assinando este consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas.  
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Local e data  

  

 ____________________________ ______________________  

Assinatura N. identidade  

 

___________________________  

Pesquisador responsável 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO UTILIZADO COM OS GRUPOS DE GESTORES 

PÚBLICO E PRIVADOS 

 

Considere a interação das pessoas no enredo do filme, com ênfase na interação entre 

Miranda, Andy, Emily e Nigel. Neste formulário existem duas frases em cada linha, você 

deve escolher a que mais se adéqua àquilo que você observou no filme, avaliando a 

intensidade de acordo com as evidências apresentadas. Algumas são diretas, como nas 

relações face a face, outras são inferidas pelos diálogos falando de outras pessoas ou 

situações. A escala vai de -3 a 3, assim -3 é o julgamento extremo para a frase do quadrante 

esquerdo e 3 para o quadrante direito. Caso considere que não houve dados suficientes para 

que você julgue, pontue zero. As respostas são individuais e confidencias, portanto, pedimos 

que não conversem durante a avaliação. 

 

Desde já grata por sua colaboração, 

Diana De’ Carli Valença 

Mestranda do CIn – UFPE 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO APLICADO COM GERENTES DA EMPRESA 

PRIVADA 

 

Considere a interação das pessoas na sua organização. Neste formulário existem duas 

frases em cada linha, você deve escolher a que mais se adéqua àquilo que você observa na sua 

empresa, avaliando a intensidade de acordo com as evidências apresentadas. Algumas são 

diretas, como nas relações face a face, outras são inferidas pelas narrativas/histórias descritas 

ou pelas situações vivenciadas de terceiros. A escala vai de -3 a 3, assim -3 é o julgamento 

extremo para a frase do quadrante esquerdo e 3 para o quadrante direito. Caso considere que 

não há dados para que você julgue, pontue zero. As respostas são individuais e confidencias, 

portanto, pedimos que não conversem durante a avaliação. 

Desde já grata por sua colaboração, 

Diana De’ Carli Valença 

Mestranda do CIn – UFPE 
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 Descrição de atividade -3 -2 -1 0 1 2 3 Descrição de atividade 

1.  Os objetivos e as metas de desempenho são decididos de forma unilateral 

pelos gerentes ou superiores. 

       As pessoas decidem em conjunto os objetivos e as metas com os seus 

gerentes ou superiores, se responsabilizam e cumprem os acordos 

estabelecidos. 

2.  As pessoas dependem das condições e do apoio estabelecidos pela gestão 

para atingirem as metas estabelecidas. 

       As pessoas decidem em conjunto com os seus gerentes ou superiores quais 

serão as condições e o apoio de que elas precisam para alcançarem as 

metas. 

3.  As pessoas podem superar os desafios das tarefas que lhes foram 

impostas, no entanto não demonstram curiosidade, empenho, 

envolvimento e/ou eficácia e inovação. 

       As pessoas superam os desafios das tarefas com responsabilidade, 

demonstram curiosidade, empenho, envolvimento e buscam a eficácia e a 

inovação. 

4.  Os gerentes e/ou superiores são exclusivamente responsáveis pela 

definição e indicação do que seja um erro. 

       As pessoas, seus gerentes e/ou superiores são bilateralmente responsáveis 

pela definição e identificação dos erros. 

5.  As pessoas recebem dos seus gestores ou superiores as informações dos 

erros cometidos, sem a oportunidade de defesa ou reflexão conjunta sobre 

eles. 

       
As pessoas refletem bilateralmente com seus gerentes ou superiores sobre 

a sua própria atuação, inclusive sobre a identificação dos erros cometidos. 

6.  Os gerentes ou superiores são exclusivamente responsáveis pela 

determinação de quem cometeu o erro. 

       Ao refletirem bilateralmente com seus gerentes ou superiores sobre os 

erros, as pessoas são capazes de assumir a sua responsabilidade e de 

corrigi-los sozinhas. 

7.  A análise em relação às situações de erro, as causas dessas situações e os 

seus efeitos, é feita com acusações pessoais e/ou criando-se bodes 

expiatórios.  

       A análise bilateral entre gerentes ou superiores e os subordinados sobre as 

situações de erro, as causas dessas situações e os seus efeitos, é feita sem 

acusações pessoais e sem a criação de bodes expiatórios. 

8.  As pessoas sofrem as punições ou consequências dos erros cometidos, 

sem ter a oportunidade de defesa ou reflexão sobre eles com seus 

gerentes ou superiores. 

       As pessoas sofrem conscientemente as punições ou consequências dos 

erros cometidos, tendo a oportunidade de defenderem-se junto aos seus 

pares, gerentes ou superiores, refletindo bilateralmente sobre os erros e 

seus efeitos e sobre a causalidade de cada um no processo. 

9.  As pessoas aceitam ou submetem-se àquilo que foi definido por seus 

gerentes ou superiores como forma de remuneração, sem oportunidade de 

reflexão ou pleito sobre o assunto. 

       As pessoas refletem bilateralmente com os gerentes ou superiores sobre o 

que será um pagamento justo pelo seu trabalho e sobre as compensações 

não monetárias que existem no sistema. 

10.  As pessoas se submetem aos salários e recompensas determinados por 

gerentes e superiores, sem quaisquer análises e negociações com base nos 

níveis de remuneração do mercado. 

       As pessoas analisam de forma bilateral com seus gerentes e superiores os 

seus salários e as recompensas, sempre ponderando a remuneração média 

praticada no mercado. 

11.  Gerentes e superiores determinam gratificações ou prêmios extras por 

desempenho, baseados em seus julgamentos e preferências subjetivos 

e/ou não explícitos. 

       As pessoas negociam com seus gerentes e superiores, de forma bilateral, 

as gratificações e prêmios extras por desempenho, baseadas em 

julgamentos objetivos, claros e explícitos.  

12.  Gerentes e superiores determinam gratificações ou prêmios extras por 

desempenho, baseados em seus julgamentos e preferências subjetivos 

e/ou não explícitos. 

       As pessoas negociam com seus gerentes e superiores, de forma bilateral, 

as gratificações e prêmios extras por desempenho, baseadas em 

julgamentos objetivos, claros e explícitos.  

13.  Por aceitarem as determinações dos seus gerentes ou superiores e a elas 

obedecerem, as pessoas negam a sua responsabilidade ou causalidade 

pessoal nas consequências dos seus atos ou as assumem, mas como um 

sinal de obediência. 

       Por refletirem e decidirem bilateralmente com seus gerentes ou superiores 

sobre as normas de desempenho, as pessoas assumem conscientemente a 

responsabilidade e a causalidade pessoal das consequências inesperadas 

ou indesejadas dos seus atos. 
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 Descrição de atividade -3 -2 -1 0 1 2 3 Descrição de atividade 

14.  As pessoas transferem para os seus gerentes ou superiores a 

responsabilidade das decisões tomadas e as suas consequências negativas 

ou então se deixam ser punidas como forma de obediência. 

       
As pessoas assumem a sua causalidade pessoal nas tomadas de decisão, 

seja individual ou bilateral, e as suas consequências negativas. 

15.  As equipes desempenham as tarefas sob sua responsabilidade sem coesão 

entre seus membros, sem sintonia interna. 

       As equipes desempenham as tarefas sob sua responsabilidade com coesão 

entre os membros e com sintonia interna. 

16.  Pelo padrão de relacionamento com os gerentes e superiores, as pessoas 

não podem escolher seus objetivos nem os meios de alcançá-los, ficando 

impossibilitadas de alinhá-los com seus valores essenciais.  

       Pelo padrão de relacionamento com os seus gerentes ou superiores, as 

pessoas podem escolher seus objetivos e os meios de alcançá-los, 

alinhando-os com os seus valores essenciais. 

17.  Quando são cobradas ou criticadas sobre a forma de pensar, as pessoas se 

sentem injustiçadas, pois se consideram mal escutadas e sem o direito de 

argumentar. 

       Quando questionadas para refletir sobre a forma de pensar, as pessoas 

percebem o questionamento como legítimo, pois sabem que estão sendo 

bem escutadas e que podem argumentar. 

18.  As pessoas evitam questionar assuntos críticos, pois temem passar a ideia 

de desconfiança nas outras pessoas ou no sistema, especialmente nos 

gestores ou superiores. 

       As pessoas tomam a iniciativa de investigar e questionar assuntos críticos, 

exatamente como um sinal de confiança nas outras pessoas, no sistema e 

nos seus gerentes ou superiores. 

19.  As pessoas não são encorajadas a refletirem sobre situações ou teses 

críticas nem a questioná-las, e se submetem às decisões ou se omitem nas 

situações propensas a erro. 

       
As pessoas são encorajadas a refletirem sobre situações ou teses críticas e 

assumem a confrontação e/ou teste nas situações propensas a erro. 

20.  As pessoas evitam falar ou refletir sobre os próprios erros, pois temem 

ser vistas como fracas, vulneráveis ou dispensáveis.  

       As pessoas admitem falar e/ou refletir sobre seus próprios erros como 

forma de autoconfiança, crescimento e responsabilidade. 

21.  As pessoas não se interessam em buscar informações relevantes para o 

seu desempenho no sistema, de modo que trabalham de forma dispersa, 

sem entusiasmo nas tarefas sob sua responsabilidade, demonstrando 

pouco comprometimento. 

       
As pessoas buscam informações relevantes para o seu desempenho no 

sistema, de modo que trabalham de forma coesa, com entusiasmo nas 

tarefas sob sua responsabilidade, demonstrando alto comprometimento. 

22.  O ambiente não gera informações confirmadas pelas evidências e/ou que 

sejam úteis para uma dada situação e, assim, as pessoas não têm 

liberdade de opinião. 

       
O ambiente gera informações válidas e úteis e, assim, as pessoas têm 

liberdade de opinião. 

23.  As informações que estão disponíveis para as pessoas tomarem as 

decisões não são públicas, são fechadas e não são submetidas a teste de 

veracidade, ou seja, são informações pouco úteis e/ou inconsistentes. 

       As informações que estão disponíveis para as pessoas tomarem decisões 

são públicas, abertas e sujeitas a testes de veracidade, ou seja, são 

informações úteis e consistentes. 

24.  Muitas informações relevantes ficam politicamente retidas nas gerências 

ou na alta direção.  

       Todas as informações relevantes são compartilhadas e analisadas com as 

pessoas em suas equipes. 
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ANEXO A – REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES DO TEXTO 

*1 – complemento sobre organizações saudáveis  

De acordo com o Sesi (2010, p. 6): 

Um ambiente de trabalho saudável é aquele que os trabalhadores e gestores 

colaboram para o uso de um processo de melhoria contínua da proteção e 

promoção da segurança e bem-estar de todos os trabalhadores e para a 

sustentabilidade do ambiente de trabalho. 

*2 – citação complementar sobre organizações saudáveis, Taylor at al argumentam: 

[...] Nonetheless, adverse characteristics of the work environment have long 

been suspected to contribute to ill health. Work stressors are among the most 

common and upsetting stressors that people report, and because the majority 

of adults work full-time, they may be exposed to the health-compromising 

effects of these conditions over the long term” (TAYLOR  et al., 1997, p. 

434). 

*3 - complemento sobre organizações saudáveis 

Argyris ainda complementa sobre Bennis e Clark:  

Clark seems to focus on similar dimension when he defines a “healthy” 

organization in terms of it “learning” and “becoming”, and its 

“transactions” with the environment, in which the give-and-take relations 

become more complex as it becomes more healthy (ARGYRIS, 1964, p. 137).  

*4 - complemento sobre organizações saudáveis 

Para Argyris (1964), uma organização saudável é uma organização eficaz. É uma 

organização na qual o investimento de energia é feito de forma racional, focando sempre a 

inovação e a busca para propósitos produtivos. Em suas próprias palavras:  

We are suggesting that the organization has built into itself a series of high 

quality complex and interrelated adaptive activities that will tend to require 

increasing units of energy to maintain. This energy can be devoted to more 

productive purposes. Moreover, as the pressure from above increases, the 

energy available for productivity should decrease because the type of energy 

that we are considering, the reader may recall, is a function of the proper 

state of mind, and this in turn is defined in terms of experience of 

psychological success and self-esteem. Finally, increasing unit of energy will 

need to be expended simply to get things accomplished in the organization. 

[...] (ARGYRIS, 1964, p. 144). 

Ora, se se tomar como base o que está descrito para caracterizar as organizações não 

saudáveis, descritas por Whyte (1956)  como um dos fundamentos básicos do que Argyris 
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considera como sendo uma organização saudável, tem-se uma incompatibilidade real e uma 

coerência com as três características da organização não saudável descritas, e assim, torna-se 

claro o porquê considerá-la como uma organização não saudável. Todas as vezes em que 

houver um movimento unilateral, por exemplo, por parte da gerência em relação às decisões 

que envolvam o trabalhador ou quando há uma situação onde se esconde de outra parte o que 

se está planejando, o dispêndio de energia para manter um desses movimentos precisa ser 

enorme, num sentido não eficaz para a organização. É importante enfatizar que muitas vezes 

esses movimentos não são conscientes. Por exemplo, reuniões fora do horário de trabalho ou 

em ambientes externos para evitar que os funcionários saibam o que está sendo planejado 

normalmente levam os chefes a gastarem muito mais energia com esse planejamento sobre o 

indiscutível do que sobre a realização de uma tarefa ou da tomada de decisão em si, supondo-

se que seja essa a pauta da reunião. Tornando-se, assim, em um processo não salutar para a 

empresa. 

*5 – citação complementar sobre organizações saudáveis quando Argyris analisa a 

proposta de McGregor 

Quando cita este trecho, Argyris analisa esse processo de forma positiva, 

concordante com o que tem alegado ser uma organização saudável. 

In our terms a worker begin to participate in the problem-solving process 

and his time perspective and his awareness of the organization becomes 

increasingly influenced through the interdependency of the parts rather than 

by the direction of a given part. All these conditions are consonant with our 

conception of healthy organizations (ARGYRIS, 1964, p. 207). 

*6 – aspectos considerados por Argyris sobre a obra de Jahoda (1958) considerados 

essenciais para a compreensão do modelo de orgazizações saudáveis trazidos por 

Argyris:  

a) a capacidade de o indivíduo construir uma autopercepção de forma rica e 

diferenciada, com uma imagem pessoal que inclui o que se é, o que se quer ser e 

as suas capacidades; 

b) o segundo aspecto comentado por Argyris dessa proposta é a exatidão ou a 

precisão com que a descrição do autoconceito está em relação à realidade, mas ele 

foca essa exatidão com a realidade da organização, uma vez que a leitura da saúde 

mental está relacionada à organização. A escala de saúde mental positiva diz que 

os indivíduos devem se aceitar com seus defeitos e tudo: “and that He ‘accept his 

own human nature with all its discrepancies from the real image without feeling 
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real concern’” (ARGYRIS, 1962 apud ARGYRIS, 1964, p. 302). Ou seja, o senso 

de identidade é uma dimensão crucial nesse parâmetro, demonstrando cada vez 

com mais clareza e consistência, o que se é e, ao mesmo tempo, se tornando cada 

vez mais livre de influencias diversas;  

c) “growth motivation”, entendida como a motivação para o crescimento pessoal, 

seria, assim, um senso de comprometimento com a tensão produtiva ou o interesse 

em provocar o desenvolvimento de uma missão ou objetivo maior dentro da 

organização. A falta deste comprometimento seria caracterizada pela presença ou 

busca de situações defensivas, psicologicamente seguras, que não gerem ameaças, 

com a busca por um ambiente que promova segurança, estabilidade e 

previsibilidade das relações, mas nas quais um acoberta o outro. Já a indicação de 

um crescimento motivacional positivo seria o grau de esforço que o empregado 

faz para tornar ou transformar o trabalho dele em algo que possa ser interessante 

para si. Argyris, pontua, porém , que este movimento nem sempre é possível dado 

o grau de liberdade que a organização pode proporcionar ao funcionário;  

d) o investimento na vida ou no viver (investing in living) estaria relacionado ao 

quanto as pessoas investem ou estão preocupadas com as outras e com o mundo. 

Ou seja, o investimento que elas fazem no “viver” como um todo, focando 

também na satisfação das necessidades dos outros;  

e) além disso, é preciso ter uma filosofia de vida que agregue, se não a todos, ao 

menos a maioria, com respeito aos seus valores essenciais e mais centrais; 

f) a dimensão do autocontrole também é válida neste processo, onde se observa o 

grau de autorrespeito e a independência em relação ao mundo externo. Ou seja, se 

as pessoas conseguem manter a autonomia em relação ao estímulo advindo do 

ambiente, seja ele organizacional ou não, para tomar as suas decisões; 

g) seguindo o mesmo raciocínio, estaria a capacidade de se tornar independente em 

relação às regras da sociedade. Isto não quer dizer que não se compreenda ou não 

se valorizem as normas, mas sim, valorizar a capacidade de se afastar e sentir-se 

livre para usar as potencialidades que a pessoa tem para crescer, mesmo que isso 

signifique romper tais regras inadequadas. Um exemplo disso é a prática 

consciente e legítima das greves; e,finalmente, a adequação em relação às formas 

de relacionamento com as outras pessoas, se as relações são estáveis e se é capaz 

de proporcionar o bem-estar para os outros. Focando no ambiente organizacional, 
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é importante avaliar se o indivíduo consegue trabalhar com outras pessoas 

visando o benefício mútuo e de todos. 

*7 - citação complementar sobre organizações não saudáveis 

The causes for organizational deterioration are many. It would be unfair to 

place the blame only on respective managements of our institutions. The 

basic causes of deterioration are built into the design of organizational 

structures, and into the technology, administrative controls, and leadership. 

styles used by those in power (ARGYRIS, 1970, p. 3). 

 

*8 - citação complementar sobre a aquisição da linguagem: 

Chomsky (1989 apud COLL; PALACIOS e MARCHIESI 1995, p. 70): 

Em primeiro lugar, afirma que a capacidade para falar dos seres humanos é 

geneticamente determinada [...] portanto, a aquisição da linguagem é 

simplesmente um processo de desenvolvimento de capacidades inatas, de 

modo que meninos e meninas aprendem a falar da mesma forma que os 

pássaros aprendem a voar. 

*9 - complemento de argumentação da visão de Piaget sobre a aquisição da linguagem 

O mito das meninas-lobo é utilizado até hoje para exemplificar o que Piaget está 

posicionando (1959 apud COLL; PALACIOS & MARCHIESI, 1995). Na década de 1920, 

conta-se que duas meninas foram encontradas por um reverendo em meio à floresta, criadas 

por lobos, e que haviam sido resgatadas pelo mesmo. Ele as acompanhou de forma científica, 

algo comum para a época, e tentou estimulá-las para a interação social. A história é contada 

de diversas formas, mantendo a sua essência, mas ainda hoje é utilizada como forma de 

exemplo para o que Piaget (1959 apud COLL; PALACIOS & MARCHIESI, 1995) estava se 

posicionando, dado que, segundo ele, o indivíduo tem um corpo preparado para a fala, mas 

sem a interação social, a aquisição da linguagem se torna quase nula. Mais, segundo o mito, é 

preciso uma maturidade para tal. Não se pode esperar que a aquisição da linguagem exista 

antes que o corpo esteja maduro o suficiente para isso. Do mesmo modo, segundo o mito, 

existe um tempo ótimo ou um limite para a aquisição. No mito de Amala e Kamala, a mais 

velha das duas irmãs nunca foi capaz de adquirir mais do que 10 palavras em seu vocabulário, 

enquanto a sua irmã, visivelmente mais nova, teve grandes dificuldades de interação social, 

mas conseguiu fazê-lo. 
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*11 – Exemplo complementar sobre a utilização da conversa produtiva 

Em outro  experimento, além do já descrito na seção 2.2 deste trabalho, Valença 

(2013a) convida e negocia com seus alunos para que participem dos passos do que chama 

“Conversa Produtiva”, onde os benefícios se dão pelo processo bilateral de reflexão como um 

todo. A desaceleração dos processos mentais e das emoções, fazendo com que os sujeitos 

possam acessar a forma como percebem o mundo, sua estrutura de lógica, de raciocínio e 

raciocinação, podendo assim, avaliar e reajustar aquilo que for necessário. Isso faz com que as 

pessoas possam ser mais explícitas e claras nas suas intenções, a agirem de forma congruente 

em relação ao que acreditam, e se tornarem capazes de compreender e refletir melhor. 

Segundo Valença (2013a, p. 284), quando praticam ou exercitam a conversa produtiva com 

clientes, focam em quatro pontos principais: 

a) participantes entendem o que ouve e se fazem entender naquilo que 

falam, dizem e demonstram; 

b) participantes dominam e operam sobre as estruturas de sua raciocianção e 

de seus raciocínios; 

c) participantes desaceleram seus processos mentais, emocionais e 

discursivos para produzirem a conversa produtiva;  

d) participantes entendem e operam sobre as estruturas sistêmicas das 

sequencias argumentativas das conversas, ou seja, são capazes de 

conversar, acordar e agir, conhecendo as consequências favoráveis ou 

desfavoráveis, tendo o domínio das estruturas inerentes ou intrínsecas das 

raciocinações, dos raciocínio e sobretudo da consciência coletiva e dos 

cálculos dos efeitos e responsabilidades com os acordos de ações 

coletivas. 

Para chegar ao exercício de reflexão que proporcione tais benefícios, Antônio 

Valença partiu de premissas inspiradas nas observações de Chris Argyris e Donald Schön 

(1974 apud VALENÇA, 2013a), com 10 critérios relevantes: (1) as pessoas possuem 

variáveis governantes de comportamento, que são manifestas nas formas de valores, atitudes e 

crenças. Para C. Argyris e D. Schon (1974), as variáveis governantes são a visão de mundo, 

os valores, as crenças e os pressupostos que inspiram, orientam, condicionam ou causam a 

escolha das estratégias da ação. E estas, por sua vez, são as escolhas dos comportamentos 

deliberados para atender àquelas variáveis governantes (Valença, 1996). (2) esses 

comportamentos se estruturam, com o intuito de construir formas de interagir com o meio e 

com as pessoas, para que estas alcancem as suas intenções, que, por sua vez, estão embutidas 

nas variáveis governantes do comportamento; (3) há resultados e consequências para essas 

estratégias traçadas em relação a (4) imagem da pessoa – autoimagem e heteroimagem – (5) a 
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eficácia da tarefa, (6) para as interações, (7) as normas do ambiente, (8) os padrões de 

qualidade de vida, (9) o sistema de aprendizagem e (10) os critérios de justiça das relações. 

Assim, Valença (2013a) parece ter desenvolvido um método de colocar em prática aquilo que 

muitos autores descrevem de forma pouco pragmática. Como fazer uma conversa perpassar 

por muitos pontos descritivos, mas que ainda são teóricos.  

Outro autor que procurou se debruçar sobre a prática eficaz da comunicação em meio 

às organizações e os projetos foi Boyatzis (1982), que em seu livro “The Competent 

Manager” fez um levantamento com mais de dois mil gerentes nos Estados Unidos e pontuou 

os comportamentos e as características de um gerente competente. Em sua época foi um livro 

pioneiro no tipo de levantamento e publicação. Hoje o livro ainda é referência para muitos 

outros autores sobre o tema.  

Quando discursa sobre o uso de apresentações orais, Boyatzis (1982) coloca que 

algumas pessoas têm mais facilidade para a expressão oral, que para algumas pessoas parece 

ser algo natural e, comumente, essas pessoas tomam a palavra para explicar os processos. 

Mas, as características que tornam essas pessoas competentes em sua fala são:  

a) a capacidade de sintetizar o que está sendo dito ou o que outros não conseguiram 

comunicar de forma clara; 

b) eles conseguem usar a linguagem simbólica e comportamental de forma eficiente, 

para assegurarem que a apresentação está clara e convincente; e, 

c) por fim, o autor completa colocando que essas pessoas tendem a perguntar se os 

outros as estão compreendendo, dando espaço para a troca e reformulação.  

“They are able to use symbolic, verbal, and nonverbal behavior to reinforce or 

interpret the content of the message and to ensure that the presentations are clear and 

convincing” (BOYATZIS, 1982, p. 105). 

 

*12 – proposições complementares para lidar com o conflito de opiniões 

Para Frans H. van Eemeren (2002), especialista em comunicação, teoria da 

argumentação e retórica na Universidade de Amsterdã, ao se perceber que existe uma 

diferença de opinião entre os sujeitos envolvidos na conversa, deve-se posicionar sobre o 

assunto. Para ele, é importante que se perceba que há essa diferença e que se continue a 

discutir sobre elas. Mas, isso não deve ser feito de forma aleatória. Ele propôs regras e 

protocolos que devem ser seguidos nas seguintes fases:  
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a) o estágio de confronto: se refere à percepção de que há uma diferença de opinião 

entre os interlocutores; 

b) o estágio de abertura: os sujeitos resolvem que vão continuar a argumentar mesmo 

com as suas diferenças de opinião. Assim, eles decidem como vão estabelecer as 

regras que vão seguir durante a discussão e o que poderá ser usado durante as suas 

argumentações;  

c) o estágio de argumentação: um dos interlocutores defende o seu ponto de vista 

colocando argumentos que vão além das dúvidas e objeções feitas pelo 

interlocutor antagonista; e, 

d) o estágio de conclusão: os sujeitos avaliam de que forma as opiniões ainda se 

opõem e avaliam se a diferença de opinião inicial foi resolvida a favor de quem.  

Por fim, mais um autor que se propôs a analisar como a argumentação entre duas ou mais 

pessoas pode ser feita de forma justa e controlada. Eemeren (2002) propõe dez regras: (1) 

nenhum dos dois lados da argumentação deve impedir o outro de avançar nas argumentações 

ou de que haja dúvida sobre algum ponto; (2) se requisitado, um lado precisa defender o seu 

ponto de vista; (3) o ataque a um ponto de vista deve ser direcionado apenas ao ponto de vista 

que está sendo discutido no momento; (4) o lado que está fazendo uma defesa deve trazer 

argumentos exclusivamente relacionados a esse ponto de vista; (5) se um argumento ficou 

implícito ou não declarado, o lado que assim o fez não pode negar essa premissa; (6) um dos 

lados não pode apresentar falsamente uma premissa como sendo um ponto de partida de uma 

argumentação; (7) um dos lados não pode considerar um ponto de vista como estando 

concluído, se a defesa não consegue fazer uma argumentação apropriada sobre o assunto; (8) 

os lados só podem usar argumentos que são válidos em lógica; (9) se um dos lados falha em 

defender um ponto de vista, então esse ponto de vista será rejeitado ou abrir-se-á a 

oportunidade para que o outro lado tire todas as suas dúvidas até que esteja satisfeito, e (10) 

um dos lados não deve usar formulações que são insuficientemente claras ou confusas, 

tornando as coisas ambíguas. O outro lado deve interpretar com calma e cuidado aquilo que 

está sendo dito. 

*13 – citação complementar sobre a função do interveniente 

De forma mais clara, Argyris (1970) explica o que é ser um cientista: 

To intervene is to enter into an ongoing system of relationship, to become 

between or among persons, groups or objects for the purpose of helping 

them. There is an important implicit assumption in the definition that should 
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be made explicit: the system exists independently of the intervenor 

(ARGYRIS, 1970, p. 15). 

Em 1993, Argyris critica a suposta objetividade dos positivistas, questionando o quão 

“distante” eles realmente conseguem estar dos seus objetos de estudo ou dos sujeitos de suas 

pesquisas. Faz um comparativo com o uso de pesquisas do que ele chama de “naturalistas”, as 

quais são consideradas pelos positivistas de muito flexíveis. Defende que é tão rígido com a 

utilização de seus instrumentos com seus clientes quanto os positivistas. Os desvios para o 

uso desses instrumentos são considerados como sintomas importantes a serem analisados, 

sejam eles de fontes individuais ou organizacionais.  

Dentre as formas de pesquisa, faz uma dura crítica a todas elas: o fato de apenas se 

proporem a compreender o funcionamento de um sistema ou organização, e apenas isso, é um 

propósito incompleto ou falho. Questiona porque as pessoas se propõem a apenas aprender 

(supostamente) com esses sistemas e não ajudá-los: 

Kunda observed Human beings “Being human”, but He never became in the 

sense of tacking action to help. his subjects in the struggle of being human. It 

was possible for Kunda to become as human as his object by developing 

interventions. Interventions are human experiments that have the intentions 

of constructing different virtual worlds (ARGYRIS, 1993, p. 276). 

*14 – complemento sobre as possíveis consequências do interveniente fazer a escolha no 

lugar do cliente 

Mesmo que os clientes estejam inseguros e insistindo que o interveniente faça as 

escolhas por eles, o interveniente deve resistir a esse pedido. Se aceitar, não só estará 

impedindo a livre escolha do cliente e seu sistema, como estará assumindo para si a escolha e 

as consequências desta, em relação a um sistema ao qual não pertence.  

Ora, se toda escolha livre deve ser feita seguindo as características que serão apresentadas a 

seguir, escolher pelo outro é extinguir tais possibilidades: (1) tomar a decisão com o mínimo 

de defensividade interna possível; (2) deve saber escolher o caminho para a chegada, 

incluindo as consequências da escolha; (3) saber relacionar a escolha com suas necessidades 

mais centrais; (4) e construir aspirações realísticas e desafiadoras em relação à escolha. “... 

The more central the choice, the more the system will strive to do its best in developing valid 

information and making free and informed choices” (ARGYRIS, 1970, p. 20). Assim, além da 

escolha livre ter as suas próprias características, quanto mais ligada aos aspectos centrais da 

organização, mais consequências ela trará para o sistema. 
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*15 – observações complementares sobre a forma de atuação do interveniente 

Quando descreve de forma mais pragmática sobre a atuação do interveniente, 

Argyris (1970) chama a atenção para o fato de que este trabalho não será simples. Faz, 

inclusive, uma analogia descrevendo que quanto mais desafiador for o trabalho planejado, 

maior a chance de estar caminhando para o lado correto. Para ele, é importante atentar se o 

programa de mudança abrange as dimensões de confiança relacional, abertura entre as pessoas 

e a abertura ao risco. Mas, quanto mais abrangente for o plano para estes aspectos, maior será 

o risco do projeto do interveniente, que, por sua vez, requer mais comprometimento interno 

daqueles que o estão contratando. 

De forma análoga ao que prega em todos os seus textos, o comprometimento interno 

daqueles que contratam o interveniente só pode ser gerado se os mesmos participarem 

ativamente do desenho a ser desenvolvido, na sua organização. Além disso, eles precisam ser 

abertos à experimentação, bem como ao risco e ter alto grau de confiança no trabalho a ser 

desenvolvido.  

Assim, Argyris (1970) aconselha que o processo de mudança comece com a alta 

gerência da empresa. Considere-se que isso não seja feito, que o processo comece de baixo 

para cima, que haja uma grande aderência dos subordinados e não dos superiores, uma vez 

que o programa não começou com eles. Considere-se ainda todos os pressupostos aqui 

apresentados sobre a forma e o foco de mudança organizacional objetivado pelo interveniente. 

Não é difícil concluir que os superiores se sentiriam incomodados ou até mesmo ameaçados 

pelo processo de intervenção. Mas se os gerentes e gestores são envolvidos ativamente no 

processo, realmente comprometidos com a mudança, eles serão a própria difusão do método: 

“... on the other hand, if interventions are begun at the top. management can become the 

effective change agents within their own organization and can facilitate effective change” 

(ARGYRIS, 1970, p. 83). 

*16 – As diferenças nos conceitos de ajuda entre o interveniente e o cliente segundo 

Argyris (1970) 

Como exemplos das diferenças entre os conceitos de ajuda, Argyris (1970) traz em 

sua obra algumas situações contraditórias que poderiam ser vividas por qualquer 

interveniente:  
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a) o interveniente busca o desenvolvimento do comprometimento interno, quando o 

cliente busca o reforço do comprometimento externo, por inúmeras razões, mas 

que provavelmente estão ancorados na resistência à mudança;  

b) o interveniente pode buscar utilizar as categorias ou dados observáveis, enquanto 

o cliente ou o sistema está acostumado a fazer inferências;  

c) o interveniente busca manejar ou modificar o ambiente, já a expectativa do cliente 

pode estar relacionada com a manipulação ou mudança das pessoas subordinadas;  

d) o interveniente irá procurar descrever os acontecimentos em detrimento das 

avaliações, ao passo que a expectativa do cliente pode estar voltada para que o 

interveniente o ajude a avaliar a sua equipe; 

e) gerar o sentimento de pertença e essencialidade na equipe, para assim poder gerar 

o sentimento de lealdade em relação ao sistema do cliente, embora o cliente possa 

achar que esse processo não seja necessário para que as pessoas sejam leais a ele e 

ao seu sistema; 

f) mesmo sem perceber, o cliente pode terminar por gerar condições para o fracasso 

psicológico e, por isso, o trabalho do interveniente será reverter isso e gerar 

condições para o sucesso psicológico; 

g) o interveniente deve buscar diagnosticar e reduzir as forças de resistências, 

enquanto o cliente gostaria que fossem diagnosticadas e reforçadas as forças 

impulsoras do sistema, reforçando o status quo; 

h) o interveniente deve buscar compartilhar a influência e gerar o poder 

compartilhado, quando merecido, no grupo, enquanto o cliente espera que sejam 

descritas ou prescritas as melhores formas de influenciar os outros para uso ou 

proveito do atual líder;  

i) ao invés de enfatizar o alcance dos objetivos, a qualquer custo, o interveniente 

deve enfatizar a produtividade e a eficácia do esforço grupal para alcançar tais 

objetivos; e, 

j) por fim, o interveniente irá evitar relações intergrupais que geram a 

competitividade perde-ganha ou perde-perde, tentará gerar relações ganha-ganha 

ou uma cultura de solução colaborativa de problemas nas relações intergrupais. 
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*17 – explicação sobre as micro-teorias-em-uso 

Argyis e Schön (1974) pontuam ainda que ao se observar a teoria-em-uso das 

pessoas, é preciso estar atento a alguns detalhes da manifestação dos comportamentos. As 

pessoas podem apresentar teorias-em-uso específicas para cada situação, que são chamadas de 

microteorias-de-ação. Mas, ao se observar com mais cautela, é preciso identificar o que elas 

apresentam como lógica e coerência internas. Outra forma de avaliar uma aparente 

incoerência entre as teorias de ação das pessoas é o fato de as teorias-em-uso possuírem um 

grau de hierarquia, que é aplicado a partir de assunções advindas da compreensão que o 

indivíduo gerou de uma situação ou do sistema como um todo 

Um exemplo usado por Argyris e Schön nesta obra é a de um aconselhador escolar 

(profissional que teria uma função semelhante a do psicólogo escolar no Brasil) numa 

instituição de ensino, o qual teria como suposição de uma teoria de ação mais abrangente ou 

de nível mais elevado “a necessidade de se fazer compreender de forma eficaz”, visando sua 

melhor comunicação com os integrantes desta instituição. Isso poderá gerar teorias de ação 

diferentes para níveis mais baixos. De forma prática, seria a capacidade deste aconselhador 

em adaptar a sua forma de falar e usar a linguagem utilizada para cada uma das situações, 

quando se dirigindo a pais, professores e alunos (ARGYRIS e SCHÖN, 1974). 

As teorias-em-uso vêm embebidas e influenciadas por uma série de conhecimentos, 

como: o uso de artefatos, as peculiaridades das organizações ou ambientes em que os sujeitos 

estão inseridos, os estímulos imediatos a cada ação, etc. Estes fatores precisam ser dominados 

por aqueles que se propõem a ser intervenientes com base em teoria de ação nestes meios, 

porque é preciso compreender o contexto social relacionado à determinada organização. O 

domínio ou a observação da teoria de ação dos integrantes de uma organização pode 

proporcionar assunções importantes para o interveniente, fazendo com que ele possa tomar 

decisões mais eficazes quanto a sua intervenção diante de um grupo específico. Ou mesmo, 

prever que reações uma intervenção pode provocar e antecipar outras ações com o intuito de 

mediação, por exemplo (ARGYRIS e SCHÖN, 1974). 

 

*18 – Informação complementar sobre conhecimento tácito 

Para Polanyi (1967 apud ARGYRIS, 1974), um conhecimento é definido como tácito 

quando se demonstra ter certa habilidade de fazer algo, mas não se sabe explicar precisamente 

como se aprende ou como se faz esta ação. Um exemplo claro disso é quando se está 

aprendendo um exercício novo. Enquanto no processo de aprendizagem se pensa em todos os 
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movimentos que se precisa fazer para aprender a nadar, por exemplo: respirar, bater os braços, 

pernas, boiar, manter-se dentro da raia, todos os movimentos ao mesmo tempo, ao longo da 

prática, não se percebe, mas passa-se a fazer paulatinamente os movimentos de forma natural, 

sem precisar se lembrar de que a cada duas ou três braçadas há uma respiração. O movimento 

flui e assim o conhecimento se torna tácito. 

 

*19 – leitura complementar sobre a forma de aprendizagem da teoria de ação 

Ou seja, para Argyris e Schön, a Teoria de Ação será eficaz se ela estiver em 

congruência com aquilo que rege o sujeito ou a organização e se ela proporciona ciclos 

simples e duplos de aprendizagem, permitindo novas estratégias de ação, no primeiro caso, ou 

a revisão dos valores e variáveis governantes, no segundo caso. É preciso destacar aqui que as 

Teorias de Ação não são avaliadas quanto a sua eficácia, envolvendo qualquer julgamento de 

valor sobre as variáveis governantes. A avaliação ou o julgamento de valor não compete ao 

interveniente fazer, mas, sim, ajudar ao cliente para que ele mesmo julgue se os seus valores 

essenciais são de fato positivos. Cabe ao interveniente, também a escolha de se negar a 

trabalhar com algumas organizações, se ele julgar que não será competente o suficiente para 

lidar com a realidade do cliente (ARGYRIS e SCHÖN, 1974).A testabilidade é outro conceito 

trazido por Argyris e Schön ainda no livro Theory in Practice (1974). Para eles, as teorias são 

testáveis se elas permitem que um interveniente possa especificar a situação, o resultado 

desejado e as ações pelas quais o resultado desejado pode ser alcançado. O teste está 

relacionado ao quanto uma ação traz consigo a predição dos seus resultados. Assim, a 

testabilidade é a capacidade de testar a eficácia da teoria em julgamento (ARGYRIS e 

SCHÖN, 1974). 

 

*20 – detalhamento complementar sobre o Modelo I de Argyris (1974) 

Argyris (1974) ao analisar e descrever esse modelo trata as variáveis governantes 

deste modelo como:  

a) definir objetivos e alcançá-los: as pessoas que fazem parte desse modelo 

raramente dividem a opinião ou quando o fazem, não mudam de opinião pelo fato 

de terem compartilhado as suas ideias; 

b) maximizar os ganhos e minimizar as perdas: como definem sozinhos os seus 

objetivos, não mudam de opinião para não aparentar fraquezas ou ainda analisam 

pouco as suas perdas; 
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c) minimizar a geração ou expressão de sentimentos negativos: as pessoas dentro 

desse modelo tendem a achar que falar sobre coisas negativas demonstraria 

incompetência, inaptidão ou falta de diplomacia, por isso evitam fazê-lo; e  

d) por fim, ser racional, ser objetivo e suprimir os sentimentos, sem se emocionar, 

pelos mesmos motivos descritos antes. 

Em relação as suas estratégias de ação, sempre as correlacionam com as suas 

variáveis governantes, assim distribuídas (Argyris e Schön, 1974):  

a) projetar e gerenciar o ambiente unilateralmente: normalmente planejam o que vão 

fazer secretamente e persuadem os outros a agirem de acordo com o que 

planejaram;  

b) ter sentimento de posse e controle sobre a tarefa; 

c) proteção unilateral de si mesmo: para se protegerem, têm uma tendência grande de 

falar com mensagens indiretas, sem objetividade, quando precisam se defender. A 

estratégia de não falar claramente ou diretamente sobre o que deseja pode ainda 

trazer outra consequência, as pessoas tendem a errar ou mal interpretar aquilo que 

foi solicitado ou explicado; e, 

d) proteção unilateral dos outros: como reter partes de informações, contar mentiras 

brancas, suprimir sentimentos, entre outros. Quando partem do pressuposto que os 

outros não são tão competentes quanto eles, os agentes nesse modelo tendem a 

proteger os outros, seja porque lhe protegem como estratégia, seja porque julgam 

que os outros não são fortes, inteligentes o suficiente para lidar com certas 

informações. 

As consequências para o mundo comportamental da organização são as mais 

perversas, no julgamento dos autores e no da pesquisadora também. De forma geral, haverá 

quatro macroconsequências (Argyris e Schön, 1974): (1) os atores da organização que 

convivem com a prática deste modelo se tornarão defensivos ou irão temer por sua 

vulnerabilidade e posição na empresa; (2) as relações interpessoais e grupais se tornarão ainda 

mais defensivas do que facilitadoras; (3) a defensividade das pessoas e nas relações grupais e 

interpessoais gerarão normas que apoiam esse tipo de comportamento, como: conformidade, 

antagonismo e a desconfiança; por fim, (4) o ambiente irá gerar pouca liberdade para explorar 

e definir objetivos, os caminhos a serem percorridos para atingirem os objetivos, e assim, 

gerará pouco comprometimento do grupo em colocar em prática as decisões tomadas e/ou um 

padrão de comportamento de não correrem riscos (take a risk) de forma responsável ou 
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quando o fizerem será com baixa frequência.Diante das variáveis governantes apresentadas 

por esse modelo, as suas estratégias de ação e as suas consequências para o mundo 

comportamental, as consequências para a forma de aprendizagem para o sistema não 

poderiam ser positivas. As premissas aqui descritas terminam por levar a uma constância de 

comportamento sem testes das teorias em uso, assim, os outros agentes que convivem com ele 

terão que agir nesse meio, reproduzindo os mesmos comportamentos. Uma vez que as teorias 

em uso não podem ser testadas, isso levará o mundo comportamental a trazer processos auto-

oclusivos (ARGYRIS e SCHÖN, 1974) 

 

* 21 – observações complementares para o Modelo II 

Argyris e Schon (1974) utilizam os mesmos critérios de observações para estabelecer 

e descrever o Modelo II. Então, segundo os autores, as variáveis governantes desse modelo 

são:  

a) maximizar as informações válidas, ou seja, o agente ou ator da ação usa dados 

observáveis na sua argumentação, trazendo, assim, observações válidas para 

aqueles que estão no mesmo espaço organizacional. Da mesma forma em que essa 

expressão também é utilizada quando o ator proporciona que outras pessoas possam 

utilizar de dados observáveis para as suas argumentações;  

b) maximizar escolhas livres e informadas, o que quer dizer que as pessoas serão 

capazes de definir seus próprios objetivos, definir como alcança-los, definir 

objetivos que estejam dentro das suas capacidades, e relacioná-los com as 

necessidades pessoais ao tomarem as suas decisões; e,  

c) maximizar o comprometimento interno das pessoas em relação às decisões 

tomadas. Ou seja, estimular ou maximizar o sentimento que um agente terá de 

satisfação interna pela realização de uma ação, a qual ele mesmo é responsável por 

ela. Ele se sente comprometido com ela de forma intrínseca e não porque alguém 

irá o premiar. 

As suas estratégias de ação para transformar as suas variáveis em ações são (1) fazer 

o desenho e o gerenciamento do ambiente uma tarefa bilateral (entre gerentes e subordinados 

ou entre as partes interessadas). Ou seja, o controle de qualquer situação que seja deve ser 

feito de forma coletiva, proporcionando a experiência de comprometimento interno; (2) a 

proteção de si e dos outros é uma tarefa coletiva, pois os indivíduos são interdependentes em 

todas as situações. A proteção, neste caso, quer dizer a não criação de bodes expiatórios e que 
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todos assumem as causalidades em seus erros; (3) falar com categorias diretamente 

observáveis, pois possibilita a validação da informação que está sendo utilizada. Ou seja, ao 

argumentarem em um processo de avaliação, por exemplo, as pessoas trazem dados que foram 

ou podem ser observados por todos ou pela maioria (ARGYRIS e SCHÖN, 1974). 

As consequências para o mundo comportamental, no qual pessoas que praticam o 

Modelo II estão inseridas e para o processo de aprendizagem deste ambiente serão a 

diminuição na defensividade nas relações interpessoais e grupais, as pessoas tenderão a 

ajudarem umas as outras, mais discussões abertas, recíprocas, explorarão diferentes ideias e 

terão coragem de se arriscar em expressar diferentes pontos de vista. Isto tudo é consequência 

da percepção que os outros terão desse agente: uma pessoa que minimiza as defensividades, 

que é facilitadora, colaborativa e que é comprometida com a tarefa, bem como com a 

capacidade de se deixar ser questionada e testada. Além disso, as pessoas tenderão a se tornar 

abertas para testes públicos de suas assunções, bem como para possíveis mudanças em seus 

comportamentos, resultado destes testes (ARGYRIS e SCHÖN, 1974). 

Como consequência desta forma de interação entre os sujeitos da organização que 

pratica o Modelo II de ação é que os processos de aprendizagem se tornam dinâmicos, como 

os esperados em organizações saudáveis. Desta forma, os ciclos de aprendizagem único e 

duplo estão em constante movimento nesses ambientes. Nas palavras dos próprios autores: 

[...] As individuals come to feel more psychological success and more 

likelihood of mutual confirmation and disconfirmation, they are likely to 

manifest valid information, which leads to feelings of psychological success. 

As groups manifest higher degrees of openness, experimentation and 

emphasis on individuality, individuals in them will feel freer to provide valid 

information that will tend, in turn, to enhance these group, characteristics. As 

individuals feel higher degrees of freedom of choice, trust, and authenticity, 

they are more likely to test their assumptions publicly, which is in turn, 

likely to enable others to feel higher degrees of freedom of choice, trust and 

authenticity [...] (ARGYRIS e SCHÖN, 1974, pp. 91 e 92). 

Como consequência deste processo, os ciclos de aprendizagem do ambiente onde há a 

presença do Modelo II tendem a ser de ciclo único e de ciclo duplo. Ou seja, são 

aprendizagens que geram adaptações das variáveis governantes, mas também a mudança ou 

troca delas se necessário, diante de diferentes situações, necessidades ou da apresentação de 

novas evidências observadas no ambiente, bem como consequência da reflexão coletiva sobre 

as ações tomadas (ARGYRIS e SCHÖN, 1974). 
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*22 – leitura complementar sobre os Modelos de Ação 

Para Argyris, em Reasoning, Learning and Action (1982), o Modelo II, ao usar as 

suas ações e estratégias, mantém o sistema de aprendizagem dentro deste modelo e se torna 

essencial para as condições ideias de um mundo comportamental que garanta ou favoreça as 

aprendizagens de ciclo duplo. Ele pontua que essa premissa é fundamental, não importa o 

tamanho da organização em questão. Assim, descreve que um interveniente, ao fazer uma 

proposição para a organização, precisa estar atento no ato de sua intervenção, que o seu foco 

deve ser ajudar os clientes a alcançarem as condições de trabalho necessárias para praticarem 

as teorias de ação do Modelo II. 

E embora cada empresa, bem como cada indivíduo, vá perceber, julgar e escolher a 

importância da aprendizagem do ciclo duplo e como sua organização vai poder aprendê-la e 

mantê-la no sistema de aprendizagem, Argyris pontuou cinco características que o 

interveniente precisa perceber, analisar e ponderar em todas as atividades que proporcionem a 

aprendizagem de ciclo duplo: (1) o quão comprometido o cliente está para fazer este tipo de 

atividade; (2) o provável nível e escopo do problema ou ameaça a ser solucionada; (3) o papel 

do equívoco da raciocinação, desconectividade e distanciamento que os sujeitos têm em 

relação à problemática; (4) o papel da organização e dos fatores societários dentro deste 

aspecto; e (5) o grau de conveniência ao gerar e manter uma escolha sobre a entrada e saída 

do sistema de aprendizagem, bem como no caminho do progresso (ARGYRIS, 1982). 

Um dos movimentos essenciais para a introdução da aprendizagem ou da prática real 

da aprendizagem do ciclo duplo é a observação do comportamento das pessoas. Mesmo as 

pessoas que se dizem a favor da introdução deste processo, durante a reflexão para modelar 

em suas rotinas a aprendizagem do ciclo duplo, podem sentir as mesmas dificuldades que 

qualquer outra pessoa. Este fenômeno acontece porque as pessoas serão estimuladas a 

questionar as bases de suas competências, bem como as suas variáveis governantes e os 

critérios que utilizam para considerar o que é justo dentro deste sistema. Este processo não é 

simples, nem em sua essência, nem em sua prática. Ao questionarem seus valores, as pessoas 

percebem, então, que não conversar sobre os sentimentos ou a utilização da pura 

racionalização dos e nos processos pode ser produtivo por um lado, mas pode levá-las a não 

se conectar com as falhas do sistema e do processo. “People will also learn that the distancing 

they use to make their everyday life manageable leads to a social pollution that, in the long 

run, may make them feel they are prisoners, leading an impossible life” (ARGYRIS, 1982, p. 

453). 
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*23 – leitura complementar sobre o pensamento defensivo 

No livro Strategy, Change and Defensive Routines (1985), Argyris recomenda aos 

intervenientes não atuarem nas organizações se baseando apenas nos padrões interativos do 

mundo comportamental. Ele alega que as pessoas raciocinam de forma defensiva, mas que 

normalmente elas estão protegidas por suposições naturalmente e culturalmente aceitas e que 

obstruem um teste da consciência da validade e da veracidade destas suposições. Ou seja, elas 

são auto-ocolusivas. Ele defende que o interveniente deve examinar os padrões do mundo 

comportamental com análise detalhada dos processos usados no raciocínio. As rotinas 

defensivas são aprendidas de modo tácito, quase sempre podem ser vistas como fruto de boas 

intenções e boas virtudes, fortalecem e são fortalecidas por virtudes comportamentais daquele 

mundo comportamental específico e terminam por criar as condições de não discutir o 

indiscutível. Ou seja, o mundo comportamental tem pouca chance de se transformar na 

direção de um bom aprendizado – aprendizado abrangente ou de ciclo duplo. Assim, a tese de 

Argyris é operar simultaneamente nos padrões interativos diretamente observados ao lado dos 

padrões subjetivos que os processos usados pelas pessoas para raciocinar e conversar, que 

findam por reforçar os Modelo I e Oposto ao Modelo I de ação (ARGYRIS, 1985)A não 

clarificação dos critérios de julgamento para as ações ou informações e até mesmo instruções 

confusas são uma das principais causas do pensamento defensivo. Outra grande causa da 

defensividade é a aceitação cultural e a recompensa da organização para determinados 

comportamentos. Ou seja, há padrões comportamentais ou teorias em uso já inseridas na 

rotina ou cultura organizacional e as pessoas não as questionam, seja porque não as percebem 

como defensivas, seja porque temem fazer tal questionamento. Uma resposta comum a este 

tipo de posicionamento seria “É assim que se faz aqui, desde que eu cheguei”. Então, se a 

empresa dá suporte ao comportamento do não questionamento das regras e rotinas, a 

organização não se prepara para uma mudança efetiva e termina por trazer a sua rotina 

processos auto-oclusivos, reforçando assim as profecias autorrealizantes (ARGYRIS, 1985) 

Para Argyris (1985), há aspectos enigmáticos sobre as rotinas defensivas, elas são 

poderosíssimas e onipresentes, mas, apesar disso, não as aprendemos formalmente, nem a 

como produzi-las. Mais ainda, não há nenhum caminho formal de encorajá-las ou protegê-las 

dentro das organizações, ou ao menos não deveria haver. O segundo aspecto contraditório das 

rotinas de defesa para o autor citado está no fato de que elas se manifestam de forma mais 

intensa naquelas ações onde há um alto grau de intenções boas e honráveis. Não que elas não 

aconteçam em outras situações, elas acontecem, mas a intensidade é menor. 
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As rotinas defensivas são um grande complicador de mudança. Uma vez que são 

vistas como ações honrosas ou com intenções honrosas, elas são benquistas e bem vistas pela 

cultura local da organização em geral. Essas ações descritas por Chris Argyris como sendo 

“intenções brancas” perdem o efeito quando, e se discutidas de forma aberta. Imagine-se um 

diálogo onde as pessoas diriam abertamente: “Estou livrando a sua cara, porque acho que 

você não é forte o suficiente para se defender” ou “Estou encobrindo você porque você faz 

tanta confusão e não admite os seus erros que eu prefiro não me desgastar com pouco. No 

final das contas, tudo vai ficar por isso mesmo”. Essas conversas perderiam o sentido e 

desmascarariam a intenção final de proteção, assim, elas se tornam indiscutíveis. Argyris 

resume: 

In summary, defensive routines are used to protect us from pain. The 

paradox is that when they succeed in preventing immediate pain they also 

prevent from learning how to reduce what causes the pain in the first place. 

Defensive routines can be self-protective in the short run and self-defeating 

in the long run (1985, pp. 35 e 36). 

Por serem autodestrutivas em longo prazo, Argyris (1985) recomenda, então, que se 

investigue a forma de raciocinação dos indivíduos integrantes da organização, como forma de 

“solução” para a raciocinação defensiva pelas seguintes razões:  

a) os motivos individuais para as suas justificativas não são boas explicações do que 

aconteceu de fato, mesmo quando as pessoas estão bem intencionadas, sendo 

prestativas, positivas, construtivas, o oposto pode acontecer;  

b) a maioria dos problemas com o raciocínio defensivo ou rotinas defensivas está na 

forma de pensar por trás delas, como, por exemplo, alguém que faz pedidos sem 

clareza do que deseja. A pessoa é confusa, não sabe o que quer, ou pior, ela 

pretende deixar o indivíduo com quem interage confuso. 

 

*24 – leitura complementar sobre sucesso psicológico 

Argyris pontua a dificuldade real em conceber a avaliação de autoestima das pessoas 

ou do seu sucesso psicológico. Uma vez que a margem de erro pode ser grande ao pedirem 

para que a própria pessoa julgue o seu comportamento, seja respondendo uma entrevista, seja 

preenchendo um questionário, na seguinte proporção: quanto menor for a sua autoestima 

relacionada ao sucesso psicológico, maior será a margem de erro, quanto maior for a sua 

autoestima, menor o erro. Ele argumenta que essa proporção deve ser real e verdadeira, 

partindo do pressuposto que o indivíduo com alto grau de sucesso psicológico está interessado 

em saber os seus limites e como superá-los. Assim, Argyris (1964) propõe em seu livro que se 
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observe como os indivíduos se comportam em relação a si próprios e na interação com os 

outros  

À lógica sugerida por ele para a observação dos comportamentos que precisam ser 

levados em conta para avaliar o sucesso psicológico dos indivíduos, Agyris pontua: (1) quanto 

maior for a autoestima/sucesso psicológico, mais o indivíduo se valoriza; (2) quanto mais o 

indivíduo se valorizar, maior será a necessidade de se tornar ciente de si mesmo, buscando 

compreender seus potenciais não usados, assim como as suas limitações; (3) para melhorar o 

seu autoconhecimento é preciso um feedback não distorcido da realidade; (4) a probabilidade 

de dar ou receber feedbacks não distorcidos aumenta quando a defensividade dos raciocínios e 

das conversas do ambiente diminuem; (5) como consequência disso, quanto mais uma pessoa 

se esforça para diminuir a defensividade de outras pessoas, maior a probabilidade de receber 

feedback menos distorcidos e (6) quando o conflito interno de uma pessoa diminui, sua 

autoconscientização e aceitação aumenta e, assim, aumenta a probabilidade de que ele consiga 

ajudar outras pessoas a passarem pelo mesmo processo (ARGYRIS, 1964). 

 

*25 – leitura complementar sobre a construção do conceito de mundo comportamental 

É relevante frisar que ainda na mesma obra Argyris (1964) se refere a um manuscrito 

de autoria dele, o qual circulou internamente na Universidade de Yale, onde ele elenca os 

elementos que brevemente determinariam o seu conceito central de “mundo comportamental”, 

a variável ideal na sua pesquisa sobre o trabalho coletivo em organizações e para a definição 

dos tipos de aprendizagem organizacional. Neste documento, ele também se referiu às 

condições saudáveis de pessoas, equipes e organizações, além das condições favoráveis para a 

resolução de problemas, nos níveis: individual, de grupo e das normas organizacionais. 

Assim, para que os indivíduos possam solucionar problemas de forma eficaz, eles precisam 

ser encorajados a (1) ser francos quanto as suas ideias e sentimentos; (2) abertos às ideias dos 

outros; (3) se deixar experimentar com o uso das suas teses ou as dos outros; (4) ajudar os 

outros a serem francos em relação às suas ideias e sentimentos; (5) ajudar os outros a serem 

abertos; e (6) ajudar os outros a experimentarem suas próprias teses e as dos outros. Nos 

grupos e organizações deve haver normas ou regras sancionadas como (1) individualidade; (2) 

confiança; (3) cuidado; (4) comprometimento interno. O predomínio destas quatro normas 

mais saudáveis é uma condição fundamental para o desenvolvimento do que mais à frente ele 

vem descrever como Modelo II de ação. Os seus contrários são mais frequentemente 
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encontrados nas organizações: conformidade, desconfiança, o antagonismo e 

comprometimento externo (Argyris, 1964). 

Sobre a abertura e franqueza, C. Argyris foi duramente criticado durante sua vida 

profissional por pessoas que, aparentemente, não haviam compreendido o significado do que 

ele trouxe. Quando Argyris diz que é preciso que a equipe tenha abertura, seja franca e pontue 

seus sentimentos ele não está propondo que se faça um processo de terapia grupal, mas que as 

pessoas sejam capazes de externalizar as suas alegrias, felicitações ou tristezas e frustrações 

causadas pelo trabalho em conjunto. Como já visto antes, sem esse processo franco, Argyris 

(1964, 1970) não acredita que a equipe possa evoluir. 

[...] Openness does not mean that each individual should express whatever is 

on their mind regardless of any concern for the feelings of others. The aim is 

to create a situation in which the members of an organization who are 

working closely together can each express how they feel about problems in 

their relationship, in such a manner as to help, those with who they are 

communicating to express themselves in a similar open manner. The theory 

is that the emotional problem within the group do not simply disappear when 

they are not faced by members of the group […] (ARGYRIS, 1970, p85). 

Ou seja, a abertura é um espaço de compartilhamento, sem intenção terapêutica ou ofensiva, 

mas de solução de problemas. 

 

*26 – leitura complementar sobre behavioral tolerance e behavioral trust 

O Behavioral Trust, será aquilo que o sistema aprendeu a acreditar e confiar nem 

sempre é positivo, nem os agentes do sistema percebem de forma clara as normas não 

declaradas. Diante do exemplo trazido pelo próprio Argyris, arriscar-se em novos caminhos 

para a organização tem sempre a chance de dar errado (embora existam meios de calcular o 

quão errado uma decisão pode estar), mas o novo caminho só se abre com o risco. Argyris 

(1970) faz refletir sobre o quanto as organizações e os gestores não estão preparados para 

arcar com o ônus do risco, mesmo que esse ônus não seja diretamente financeiro. 

A importância de conhecer o “behavioral trust” do sistema é a de permitir ao 

interveniente prever que comportamentos serão ou não aprovados pelo sistema como um todo. 

As intervenções propostas pelo interveniente, seja interno, seja externo, serão aceitas ou 

rejeitadas pelo sistema e não por indivíduos específicos. Porém, estudos empíricos têm 

demonstrado que pessoas tendem a se comportar de forma singular em relação ao sistema. 

Mais ainda, que aqueles indivíduos que se comportam de forma distinta em relação ao sistema 

ou se desligaram dele por estarem insatisfeitos ou estavam muito mais frustrados do que 

aqueles que se comportavam de forma apropriada, segundo o sistema (ARGYRIS, 1970). 
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Ao desenvolver um modelo que descreva um comportamento adequado ou tolerado 

pelo sistema, é importante que o interveniente considere os critérios do sistema vivo. Ou seja, 

que o interveniente considere a interação do sistema como um todo e não apenas o que seria 

formalmente considerado como correto pela classe gerencial, ou informalmente correto pela 

classe empregada, por exemplo (ARGYRIS, 1970). 

Ainda nesta obra, ele apresenta uma consequência comum para o sistema que 

interage de forma a não ouvir ou discutir sobre os sentimentos e intenções. Como visto, o 

sistema tende a diminuir a sua possibilidade de experimentação, arriscar-se, produzir novas 

ideias, bem como perceber novos valores para a organização. Como consequência deste 

processo, o sistema passa a se tornar conformado e com isso, as relações interpessoais passam 

a ser caracterizadas pelo que Carl Rogers (apud ARGIRYS, 1970) conceituou de “aceitação 

condicional”, ou seja, os agentes do sistema tendem a se sentir aceitos apenas se 

comportarem-se de acordo com as especificações do sistema. 

 

*27 – leitura complementar sobre a interdisciplinaridade 

Um exemplo dado pelo próprio C. Argyris é quando a academia decide fazer uma 

revisão sobre uma tomada de decisão de uma organização relevante. Durante o estudo deste 

caso, pode-se dedicar horas para tal, considerando e estudando cada uma das variáveis 

importantes de serem levadas em consideração, de forma minuciosa. A realidade vivida por 

esta organização muitas vezes permite que apenas algumas horas ou minutos sejam utilizados 

para a mesma análise, fazendo com que não seja possível considerar de forma adequada as 

mesmas variáveis, como: considerar todos os dados relevantes (se é que foi possível levantar 

todos os dados relevantes para a situação), receber feedbacks sobre a situação ou ainda 

perceber se a decisão se enquadra em profecias autorrealizantes antes que elas sejam tomadas 

(ARGYRIS & SCHÖN, 1974). 

Assim, a disparidade entre a situação real e vivida na academia não é leal com 

nenhuma das partes. A organização avaliada sai com uma imagem de que foi extremamente 

incompetente em solucionar os problemas; por outro lado, os alunos não recebem um 

treinamento adequado e realístico daquilo que vão viver na prática profissional. Há sempre 

uma dissonância entre o estudo e a realidade.  

Por isso, para Argyris e Schön (1974), todas as pessoas precisam aprender a refletir 

enquanto estão na ação, para aprenderem com ela e evitar as condições de erro. A partir deste 

pressuposto, os autores se propõem a estudar e apresentar um framework de modelos de teoria 
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de ação, mas nesse caso, de âmbito profissional, observando a eficácia dos modelos, suas 

capacidades de generalidade, relevância, consistência, completude, capacidade de teste 

pressupostos e simplicidade (grifo dos autores). Ao fazerem isso, apresentam três modelos 

específicos de ação (Modelo I, Oposto ao Modelo I e Modelo II), suas formas de 

aprendizagem e as consequências de suas interações para o ambiente e o sistema, os quais 

foram descritos na seção anterior (Argyris e Schön, 1974) 

 

*28 – leitura complementar sobre mundo comportamental 

[...] Each person’s behavioral world is therefore artificial, not only in the 

sense that it consists of artifacts of human convention but in the sense that it 

is shaped and influenced by one’s own action and by one’s theories of the 

behavioral world as they influence action. The relationship. between theory-

in-use and action is special. Here, the action not only applies and tests the 

theory but also shapes the behavioral world the theory is about (ARGYRIS 

& SCHÖN, 1974, p. 17). 

Eles trazem nesta mesma obra outros conceitos importantes para a compreensão 

dessa dinâmica e da Teoria de Ação: a consistência interna se revela de forma geral como um 

conceito simples, como a ausência de contradições internas no agente. Mas, para a Teoria de 

Ação, esse conceito requer uma significação mais ampla: a consistência interna se baseia nas 

variáveis e nas proposições das teorias de ação das pessoas, que podem ou não ser 

inconsistentes, dependendo do grau de flexibilidade que as variáveis e proposições podem ter 

ao se tornarem ações.  

If two or more variables are internally incompatible in a particular context, 

one cannot achieve as high a level of preference for both of them taken 

together as one can for each of them taken separately. If we call such 

relationship. incompatibility, we can reserve the term internal inconsistency 

for the special case in which one variable will fall out of its acceptable range 

if the other is brought into the acceptable range (ARGYRIS e SCHÖN, 

1974, p. 21). 

A congruência, por sua vez, traz consigo dois significados que estão implícitos 

dentro do seu significado literal: o primeiro deles trata da congruência entre as teorias do 

agente. Ou seja, o agente que consegue externar em sua teoria esposada aquilo que realmente 

expõe em sua teoria em uso. O segundo significado da congruência seria a capacidade de pôr 

em ação aquilo que está em seus sentimentos, ou seja, se o agente se sente feliz, age de forma 

feliz. A congruência nos indivíduos pode variar de acordo com o mundo comportamental em 

que está inserido e que criou para si. Desta forma, se uma pessoa dá suporte à congruência dos 

outros é provável que ele tenha a sua congruência apoiada também, além de pontuarem os 
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conceitos de eficácia e testabilidade, já explicados em outro momento (ARGYRIS e SCHÖN, 

1974) 

An important difference between the recurring pattern explained in natural 

science of action and those explained in natural science is captured in the 

concept of the behavioral world. […] That is, the underlying regularities that 

characterize human action are created and maintained by human beings as 

members of communities of social practice. Yet, those underlying 

regularities are social facts, independent of the individual, that constrain and 

channel action. In this view human beings are seen in the dual aspect as 

casual agents and as ‘paws’ acted upon by outside forces (ARGYRIS; 

PUTMAN e SMITH, 1985, p. 44). 

 

*29 – leitura complementar sobre a continuidade histórica dos escritos de Chris Argyris 

e Donald Schön 

Em 1990, Argyris escreveu Overcoming Organizational Defenses seguindo a mesma 

linha de estudo que na obra anterior de 1985. A grande defesa desse livro é mostrar que as 

teorias de ações individuais, ao lado das grandes virtudes sociais dos mundos 

comportamentais, não apenas se inter-relacionam como se fortalecem mutuamente para 

condicionar a repetição dos processos defensivos do raciocínio das pessoas. A tese central de 

Argyris é que as pessoas aprendem de forma tácita e são recompensadas pelos mundos 

comportamentais para manter a sua “skilled incompetence”, ou seja, a sua incompetência 

hábil. Ele define que as ações incompetentes são assim classificadas para o sistema no sentido 

de fazê-lo crescer. São hábeis, pois as pessoas que as desempenham são competentes naquilo 

que fazem, mas são incompetentes, pois as pessoas falham naquilo que se propõem a realizar. 

Ele parte do pressuposto de que as pessoas as desempenham da melhor forma que podem, 

seus motivos são transparentes, então, “... suas ações são hábeis no sentido em que elas são 

produzidas em frações de segundos e são espontâneas, automáticas e não ensaiadas. Ainda 

assim, são contraproducentes” (ARGYRIS, 1990, p. 19).  

Essas ações são apoiadas pelas ditas regras sociais, que supostamente protegem as 

pessoas e que fazem o sistema não perceber o que está acontecendo de fato. Mas essa forma 

de agir é aprendida durante o processo de socialização como um todo. Argyris destaca cinco 

destas regras ou valores sociais reais e frequentes e discorre sobre as consequências delas para 

o sistema: (1) solidariedade, ajuda e apoio – são os modos de incentivo às outras pessoas. 

Deve-se sempre fazer com que as pessoas se sintam bem com elas mesmas, elogiando-as, 

dizendo que se importa com ela e, se possível, concordando com elas que as outras pessoas 

foram as protagonistas dos erros, não elas. Ou ainda que as outras pessoas as fizeram errar, a 
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culpa não é do sujeito individual; (2) respeito ao próximo – é importante ceder e mostrar 

respeito aos outros, não entrando em confronto com eles e não os confrontando em relação 

aos seus raciocínios e emoções; (3) honestidade – não se deve contar mentira aos outros, 

deve-se contar tudo o que se sabe, pensa ou sente, independente de como as pessoas vão se 

sentir; (4) força – deve-se defender a nossa posição com o objetivo de vencer. Manter as 

posições diante dos argumentos dos outros. Se se mudar a posição, isso pode ser interpretado 

como um sinal de fraqueza; (5) integridade – deve-se sempre agir de acordo com os próprios 

princípios, valores e crenças.  

As supostas boas maneiras são, inclusive, contraditórias entre si. Apenas isso já 

poderia ser determinante para um caos, ao se decidir colocá-las todas em prática, com um 

número infinito de incongruências internas. Com elas, as pessoas pensam equivocadamente, 

conversam de forma improdutiva e mantêm os mundos comportamentais distantes da 

aprendizagem abrangente de ciclo duplo, estando estas pessoas desestimuladas ou 

incapacitadas para o comprometimento interno, conforme já descrito anteriormente.  

Em 1993, Argyris defende a tese de que os seres humanos são “designing 

organisms” (organismos que concebem ou projetam) no livro Knowladge for Action. No livro, 

o autor acima faz uma análise da relação entre as formas de pesquisar e de agir sobre o 

ambiente ao ser um interveniente já descrito como as tarefas primárias do mesmo, na seção 

pertinente do presente texto.  

 

*30 – exemplo complementar sobre a forma de dar conselhos segundo Argyris (2000) 

Em seu livro, Argyris (2000) critica de fortemente a forma como as pessoas 

geralmente aconselham uns aos outros: conselhos abstratos e cheios de incoerências internas, 

com pouca ajudar prática no fazer.Mas, nenhum desses conselhos é dado dessa forma 

deliberada, ou seja, sabe-se que a intenção de quem aconselha é ajudar. Argyris argumenta 

que a teoria de ação dos indivíduos que aconselham deixa-os cegos para todas as incoerências 

citadas. Então, neste livro ele se propõe a investigar porque as pessoas não conseguem se 

perceber como indivíduos que aconselham mal e as consequências desta forma de raciocinar 

para o sistema (ARGYRIS, 2000). 

Em um dos exemplos dados por Argyris, ele descreve uma situação na qual ele faz 

uma analogia da possibilidade de o líder delegar aos seus subordinados as suas próprias 

iniciativas e gerenciamento, mas sem de fato conversar, ouvir o que essa equipe de 

subordinados pensa a respeito desta ideia. O líder aqui descrito apenas deduz para si mesmo 
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que essa será a melhor forma de gerar comprometimento interno nas pessoas em relação às 

suas atividades.  

Ao analisar a situação, a primeira coisa para a qual Argyris chama a atenção é a 

incapacidade ou inabilidade que os subordinados têm em admitir que se percebem hesitantes 

ou incapazes de cumprir acordos feitos por iniciativa de outras pessoas, principalmente de 

seus chefes, acordos os quais eles “tiveram” que aceitar. Esse tipo de situação termina por 

criar uma cegueira dupla: por um lado, se eles escondem seus sentimentos, não estão sendo 

sinceros e não sendo capazes de construir a relação; por outro, se expõem o que sentem, estão 

desfazendo o acordo prévio. Pior ainda, se admitem não ser capazes de realizar as tarefas, 

como serão capazes de se autorregularem ou autogerenciarem? Como fica a frustração dos 

seus líderes diante do não cumprimento dos acordos? Por fim, a última complicação para esta 

situação específica seria a comparação desta equipe que diminuiu o seu desempenho com as 

outras equipes, que provavelmente não estão passando pelo mesmo processo e, assim, 

continuam mantendo o seu desempenho médio (ARGYRIS, 2000). 

 

*31 – leitura complementar sobre geração do comprometimento interno 

Argyris (2000) começa criticando um método que é vastamente utilizado nas 

organizações para a difusão dos valores da empresa: 1) definir valores claros, 2) comunicar 

esses valores mediante instrumentos de multimídia, 3) os executivos mais experientes ou os 

líderes devem patrocinar os valores e 4) eles devem ter certeza de que os empregados 

entendem e aceitem os valores. Ele critica ainda o método com que as pessoas fazem isso, 

proporcionando reuniões com os empregados para que eles entendam o que está sendo 

passado. Ou seja, os valores foram definidos pelos líderes e por aqueles que detêm o poder da 

organização e aos funcionários cabe apenas olhar e aprender o que deve ser obedecido 

(ARGYRIS, 2000). 

Ou seja, aqueles funcionários que estiverem nas reuniões poderão até desenvolver o 

comprometimento interno quanto aos valores e objetivos a serem alcançados, se forem de fato 

ouvidos e tiverem participação ativa nas tomadas de decisões. Mas, aqueles que, por motivos 

quaisquer, não estejam presentes nas reuniões, irão gerar apenas o comprometimento externo. 

Assim, haverá uma grande diferença entre as formas de se relacionar desses dois grupos com 

a organização. Para transformar esse vazio que existirá no grupo de funcionários com o 

comprometimento externo, Argyris sugere que se deixe claro que há essa diferença e que se 
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eduquem essas pessoas. Admitir que houve uma diferença entre os dois grupos já é um dos 

passos do processo. É parte da transparência sobre a realidade vivida (ARGYRIS, 2000). 

Um dos instrumentos essenciais para que isso aconteça, segundo Argyris, seria o 

diálogo aberto entre as partes, bem como internamente no grupo. Mas o diálogo aberto e 

verdadeiro só acontece se a alta diretoria o apoiar e patrocinar esse movimento. A partir desta 

abertura, é possível gerar momentos de reflexão do grupo e, assim, proporcionar a 

autoconsciência de cada membro sobre a sua responsabilidade de dar vida aos valores 

definidos (ARGYRIS, 2000). 

Ora, compreender o processo pode ser importante, mas não discuti-lo é não abrir 

espaço para questionamentos, é trabalhar apenas com o que é julgado pelos superiores como 

“informações seguras”. Mas essa segurança serve apenas àqueles que escolheram seguir esse 

caminho. O que absolutamente não leva ao comprometimento interno. Estas serão apenas 

pessoas que resolveram seguir o caminho do cumprimento das atividades pré-definidas, 

executando-as. 

[...] But this kind of security is empowering only to individuals who have 

chosen to be pawns. Such people value defined limits precisely because, if 

they respect them, they will be left alone and not required to question 

anything. In other words, they are safe from being personally responsible. 

Such “going by the book” may lead to competent performance, but it neither 

reflects nor creates internal commitments (ARGYRIS, 2000, p. 47). 

Ao analisar outro exemplo trazido pelo próprio Argyris (2000) na mesma obra, ele 

chama atenção para um processo muito comum e já discutido anteriormente. O uso da 

autocensura da exteriorização de sentimentos em nome de uma suposta educação, proteção 

dos outros ou até mesmo da produtividade, raramente alcança seus objetivos. Uma vez que 

cada um dos participantes de uma reunião, por exemplo, fala apenas uma parte daquilo que 

está na sua cabeça, não se consegue ter clareza das necessidades reais do grupo. A defesa 

impede a eficácia, leva a uma conversa defensiva e auto-oclusiva. Nesse caso, Argyris (2000) 

recomenda que se foque em duas coisas importantes: 1 – no problema que deve ser 

solucionado e não em assuntos periféricos e 2 – no problema acionado pela defensividade e 

pela desconfiança. 

 

*32 – exemplo complementar sobre a defensividade 

Como forma de solução para as ações defensivas tão presentes nas rotinas das 

organizações, Argyris (2000) propõe observar para além do comportamento dos indivíduos, 

mas também para a forma da organização se comportar e a forma de interação entre os 
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indivíduos e as organizações. Argyris, então, revisa as teorias de ação da maioria das pessoas 

que agem de acordo com o Modelo I e que já foram vistas anteriormente, as quais são 

caracterizadas por: 1 – definem objetivos e procuram alcançá-los; 2 – maximizam seus ganhos 

e diminuem suas perdas; 3 – minimizam a geração ou a expressão de sentimentos negativos e 

4 – são racionais. Estas ações têm o objetivo de : 1 – modelar e gerenciar o ambiente de forma 

unilateral; 2 – controlar as atividades a serem realizadas; 3 – se proteger unilateralmente ou 4 

– proteger os outros de forma unilateral. Mas estas ações têm consequências improdutivas e 

danosas, principalmente pela forma com que os gerentes que agem de acordo esse modelo por 

seus subordinados.  

Following any of these actions strategies means behaving unilaterally toward 

others and protectively toward oneself. If successful, such behavior control 

others and prevents one from being controlled by them. But at a stiff price: 

being seen as defensive and willing to have relations with others colored by 

mistrust and rigidity (ARGYRIS, 2000, p. 63). 

Mais ainda, Argyris (2000) destaca o fato de que o ambiente ou a organização, que é propícia 

para o desenvolvimento do Modelo I e as pessoas que mantêm esse padrão, o fazem de uma 

forma tão natural e parecem exercer tanto poder e ter um conhecimento demasiado sobre 

aquilo que argumentam e gerenciam que desestimulam ainda mais os possíveis 

questionamentos dos seus subordinados. 

Outro grande responsável por situações de “indiscutibilidade do indiscutível” é o 

laço duplo ou os “Double binds”, causados pelas informações inconsistentes transmitidas pelo 

sistema. Nem todas as vezes essa incoerência de discurso é deliberada, menos ainda 

conscientes por parte dos gerentes, mas isso não as torna menos nocivas. Argyris (2000) 

exemplifica em sua obra a situação de um chefe executivo que declara para seus subordinados 

que a organização encoraja a inovação e que as pessoas arrisquem-se, desde que se 

mantenham longe de problemas. A incoerência neste tipo de situação já foi analisada, mas é 

importante pontuar ainda que aquelas pessoas que por ventura tenham um pouco mais de 

autoconsciência podem se perceber numa situação contraditória e o seu pensamento poderia 

ser algo do tipo: “por um lado, tenho uma ideia brilhante de como conseguir mais cliente, por 

outro ela requer um alto grau de risco e investimento. E se ela não der certo, como será? Será 

que posso conversar com o meu chefe sobre isso? Ele me disse para ficar longe de 

problemas...” Ou seja, por um lado se o indivíduo não discutir com a equipe sobre essas ações 

(que são as rotinas defensivas, de fato), elas continuarão a acontecer, a se proliferar. Por 

outro, se insistir em discuti-las, poderá encarar um grande problema dentro da organização. 
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*33 – comentários complementares sobre a importância do Modelo II para o sistema 

Para Argyris, o Modelo II ou a prática do mesmo, uma vez que ninguém é puramente 

um modelo único de ação, é o caminho para o comprometimento interno das pessoas com as 

organizações, pois o mesmo estimula a criação da livre escolha, sob as condições já aqui 

discutidas. Mais uma vez, Argyris destaca como a transição de um modelo de ação para o 

outro deve ser feito para que tenha um efeito eficaz e duradouro: “Such programs will not be 

effective unless the individuals become aware of how skillfully unaware they are of their 

defensive reasoning and the consequencies that they produce [...]” (ARGYRIS, 2000, p. 119). 

Como forma de indicar o caminho para que essa transição aconteça, é relevante 

destacar a necessidade de uma real vontade ou desejo de mudança; a prática de ações 

concordantes com o modelo, ou seja, um esforço consciente para não repetir comportamentos 

antigos e desempenhar novos comportamentos e, por fim, a ajuda de outros, já que a prática 

de reflexão continua sobre o impacto que as ações (suas e as dos outros) têm sobre o sistema 

demanda apoio, ao menos no início. Da mesma forma que as pessoas só conseguirão 

reproduzir e introjetar as ações do Modelo II se as praticarem, mesmo que seja de forma 

artificial no inicio.  

Se um sujeito se comporta de acordo com o Modelo I, partindo dos pressupostos de 

aprendizagem desse modelo, pode-se concluir que o mesmo não foi exposto (ao menos de 

forma o suficiente) a ações do Modelo II. Então, para que haja a aprendizagem de um novo 

modelo de ação, esse sujeito precisa ser apropriado para vivenciar, presenciar, experimentar e 

praticar ações que estejam de acordo com o novo modelo. E ser recompensado por isso, o que 

não quer dizer necessariamente gratificações monetárias, por exemplo. Só assim será capaz de 

reproduzir o que aprendeu neste novo (e ainda antigo) ambiente.  

Ao fim da obra de 2000, duas situações reais são descritas, nas quais outros 

consultores conseguiram articular tomadas de decisões estratégicas com a teoria de ação. 

Argyris detalha cada uma das atividades, as reações na equipe que estava se submetendo ao 

processo e o que isso resultou na equipe. Adiante, coloca mais uma vez o que seria uma boa 

decisão, uma vez que o tema do livro todo é sobre maus conselhos e tomada de decisão, 

definindo: “It follows then that a good strategic choice is one made consciously and one based 

on valid data and sound reasoning. Most often it results from a process that builds the 

necessary commitment for action” (ARGYRIS, 2000, p. 192). E completa, ainda, defendendo 

que uma boa escolha estratégica é genuína, sólida, factível e convincente. Ou seja, a boa 

decisão está baseada em dados observáveis, é feita de forma consciente, mas que, acima de 
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tudo, é uma ação que pode e deve gerar o comprometimento interno das pessoas envolvidas. 

(Argyris, 2000) 

Para o livro Reason and Rationalizations (2004), Argyris desenvolve uma longa 

argumentação sobre como o modelo mental defensivo pode afetar as organizações e que o 

mesmo possui quatro características essenciais: (1) existe um objetivo de defender indivíduos 

ou pessoas ou ainda grupos; (2) por ser baseado num processo autorreferente e, supostamente, 

protetor, as explicitações dos processos de raciocínio não servem para testar a veracidade das 

informações, mas para referenciar o raciocínio de quem a fez. Por exemplo: se pergunta 

“confie em mim, eu conheço a organização”, quando poderia ser feito “você tem alguma 

objeção a esse plano?” ou ainda “ eu conheço a organização há mais tempo que você. Você 

concorda que eu posso ter tido experiências que você ainda não viveu aqui e por isso eu tenho 

um grau de conhecimento diferente do seu? Assim, eu posso concluir ou supor com mais 

precisão e maior número de dados que você”; (3) a transparência é evitada, para que se proteja 

unilateralmente ao mesmo tempo que se nega essa forma de agir, exatamente para manter a 

proteção unilateral; (4) a decepção é encoberta e para encobrir esse processo e outras 

pequenas mentiras são feitas, transformando-o num ciclo vicioso (ARGYRIS, 2004). 

Com essas características ocorrendo de forma não consciente nos ambientes 

organizacionais, as consequências não poderiam ser simples: maus entendidos em escalada, 

profecias autorrealizantes, e processos auto-oclusivos. Como nenhum desses processos 

permite a investigação do que está ocorrendo, pois são baseados na suposta proteção do outro 

e são autocentrados, os erros continuam a acontecer de forma escalada e cíclica, sem o espaço 

para a investigação dos erros. As consequências para o sistema é que ele se torna defensivo 

para se proteger da sua própria defensividade. Os sujeitos inseridos nesse sistema, por sua 

vez, se tornam incapazes de perceber seus erros ou de que possuíam escolhas diferentes, 

atribuindo ao sistema a sua incompetência nos erros, pois se tornam vítimas dele (ARGYRIS, 

2004). 

 

*34 – leitura complementar da interação entre os Modelos de Ação e o pensamento 

defensivo 

O ponto central nesse tipo de raciocinação é que todos os indivíduos da organização 

se tornam vigilantes para que não cometam deduções ou proteções pessoais. A manifestação 

desse estado de raciocinação, Argyris argumenta, é um estado de ação eficaz naquilo em que a 

organização e seus membros se dedicam a fazer. A ação eficaz, segundo ele, é aquela que é 
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consistente com a sua intenção e que ao ser realizada não prejudica de alguma forma o 

desempenho da organização (ARGYRIS, 2004). 

Quando faz uma revisão ainda na mesma obra sobre como e o porquê de as pessoas 

ainda utilizarem a raciocinação defensiva nos sistemas e organizações, Argyris traz conceitos 

importantes para a compreensão deste conceito. Todos eles já foram aqui descritos em 

detalhes, mas iremos manter o mesmo padrão da obra original, assim fazendo um resumo do 

que já foi apresentado. Argyris pontua, pois, aquilo que ele e Schön propuseram que fosse a 

definição da Teoria de Ação: 

Theories of action are of two types. One is the theory that we espouse, which 

is composed of values, beliefs and action strategies. The other is the theory 

in use, which is stored in our heads in the form of designs that are composed 

of action strategies, intended consequences organized in casual sequence. 

We call these designs-in-use. Our designs in use, when combined, constitute 

our theory-in-use. The theory in use are the master program, designs in use 

are sub-routines (ARGYRIS, 2004, p. 8). 

Eles propõem dois modelos de teoria de ação distintos, embora um deles se divida 

em dois. Mas o mais importante é ao que eles chamam a atenção, embora as ações possam ser 

diferentes, as teorias em uso não mudam dentro do mesmo modelo. Assim, o Modelo I trazido 

por Argyris e Schön é composto por 4 características essenciais em seus valores e variáveis 

governáveis: (1) ter o controle unilateral sobre os outros; (2) lutar para vencer sempre e 

minimizar as perdas, (3) suprimir os sentimentos negativos e (4) agir racionalmente. As suas 

estratégias são baseadas em: advogar sobre a posição dos outros, avaliar as suas ações e as dos 

outros e fazer julgamentos e atribuições sobre a conduta dos outros. Essas estratégias acabam 

por ocasionar, não por acaso, o desestímulo para o questionamento e testes sobre informações. 

Como consequência deste modelo, como já visto antes, tem-se os maus entendidos, erros em 

escalada, processos auto-oclusivos e processos contraprodutivos (ARGYRIS, 2004). 

Elas podem acontecer das mais variadas formas de ação dentro das organizações e, 

na maioria das vezes, estão encobertas por comportamentos cuja desculpa cultural é a 

proteção. Seja para proteger o outro de ser punido, seja para que a proteção leve a alguém um 

status de poder sobre a ação do subordinado. Todas essas características são também as 

características de uma rotina defensiva, ou seja, o modo defensivo de ação dos envolvidos no 

sistema são consequências diretas do uso do Modelo I de teoria de ação. Assim, o Modelo I 

de ação, por gerar rotinas defensivas, gera a inibição da aprendizagem de ciclo duplo, a 

aprendizagem acima definida. “Double-looping learning is the detection and the correction of 

errors where the correction requires change not only in action strategies, but also in the values 
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that govern the theory in use. Double loop-learning questions the status quo and encourages 

rare events. [...]” (ARGYRIS, 2004, p. 10). 

Como contraponto, temos o Modelo II de Teoria de Ação que, segundo Argyris, tem 

variáveis governantes e valores diferentes, assim consegue produzir ações mais eficazes para 

o sistema: (1) produzir informações válidas, (2) proporcionar escolhas informadas (3) 

comprometimento interno e (4) ser vigilante no monitoramento da eficácia da implementação 

das ações (ARGYRIS, 2004). 

Nesta obra Argyris deixa claro que as variáveis governantes dos dois grupos não são 

opostas, se assim fossem, as variáveis do Modelo II (supondo oposição ao Modelo I) seriam: 

(1) todos estão no poder, (2) todos ganham, (3) os sentimentos são explicitados e (4) 

racionalidade é diminuída. Nenhuma dessas variáveis se mostrou eficaz em produzir 

aprendizagens de ciclo duplo, quando experimentadas em experimentos de grupo T, descritos 

em sua obra de 1982 (ARGYRIS, 2004).Para que se tornem eficazes de fato e promovam a 

aprendizagem de ciclo duplo, as estratégias de ação do Modelo II também promovem 

avaliações constantes das ações que estão sendo executadas, mas com outro objetivo: perceber 

os erros e aprender com eles. Ou seja, o foco está no questionamento e na reflexão. Assim, o 

uso do Modelo II de teoria de ação está encorajando as pessoas do sistema organizacional a 

redesenharem juntos um espaço que não encoraje a lutas internas por competição, controle 

unilateral, e o comprometimento com as ditaduras geradas pelas rotinas defensivas das 

organizações (ARGYRIS, 2004). 

 

*35 - leitura complementar sobre histórico do papel gerencial 

Além disso, acreditava-se que o homem era limitado em sua capacidade de trabalhar 

e, como consequência, de observar o trabalho de um grande número de trabalhadores. Assim, 

com o crescente número de supervisores, criou-se a necessidade de se ter os superiores dos 

supervisores e assim, criou-se a hierarquia no trabalho, para garantir a eficiência da 

supervisão. Mas, não se contava com a pouca resistência que o homem sente para permanecer 

em trabalhos de alto grau de submissão e pouca necessidade de expansão. É claro que 

existiram exceções, mas a grande maioria dos trabalhadores começou a criar conflitos: as 

pessoas desejavam superar a submissão e a dependência. Então, os trabalhadores passaram a 

criar soluções, como por exemplo, a criação de trabalhos informais. Porém, essas soluções 

eram apenas paliativas. Assim, surgem as associações de trabalhadores que passam a lutar por 



137 
 

 
 

processos e modos de trabalho mais justos nos próprios setores regulamentadores, como o 

congresso nacional, garantindo, assim, leis que apoiem o trabalhador (ARGYRIS, 2004). 

À medida que ganharam espaço, os donos e gerentes brigaram de volta, exigindo 

mais compromissos e outras demandas sobre o empregado, uma vez que percebiam nenhum 

desses direitos como legítimos. Esse processo findou numa grande briga em escalada e 

aumentou ainda mais a rigidez daquilo que estava sendo solicitado pelos dois lados. A 

competitividade e a necessidade de geração rápida e diversificada de produtos, porém, fez 

surgir a demanda de funcionários que trabalhassem, pensassem e tomassem a decisão de 

forma rápida. Ou seja, a estrutura piramidal se tornou obsoleta, pouco flexível e pouco útil 

para esse novo modelo de negócios (ARGYRIS, 2004). 

 

*36 – leitura complementar sobre o armadilhamento do pensamento 

As we will see, people get trapped by using patterns of behavior to protect themselves 

against threats to their self-esteem and confidence and to protect groups, intergroups, 

and organizations to which they belong against fundamental, disruptive change […]” 

(ARGYRIS, 2010, pp. 17 e 18). 

Mas, como o próprio autor pontua, várias vezes em todas as suas obras, o fato de as 

pessoas se porem em armadilhas pode ser explicado pelo processo de autoproteção, não 

necessariamente são maleficamente intencionadas.  

Por ser um livro extremamente prático, com uma série de exemplos daquilo que foi 

vivido por ele ou por seus parceiros, Argyris se dá o direito de analisar outras obras que se 

proponham a ter um foco parecido com o dele, mas apontando para onde esses autores ou 

profissionais não conseguiram perceber as suas próprias armadilhas. Assim o faz com W. 

Bennis, quando este sugere que os gerentes desenvolvam a suas competências de liderança, 

como a capacidade adaptativa e o comprometimento dos outros a partir de significados 

compartilhados, que tenham voz e integridade. Assim, segundo Bennis (2003 apud 

ARGYRIS, 2010), esses componentes devem ser subdivididos em outras categorias com as 

quais Bennis gera conselhos, mas que Argyris critica e questiona sua teoria sob a ótica da 

Teoria de Ação. 

Por exemplo, Bennis (2003 apud ARGYRIS, 2010) argumenta que os líderes 

deveriam ser habilidosos em se expressar ou ouvir a sua intuição (“inner voice”). Argyris 

questiona se não foi exatamente isso que os gerentes fizeram nos exemplos reais analisados na 

mesma obra e, ainda assim, não foram eficazes. Questiona como seria possível saber se o que 

a intuição (inner voice) do gerente está sugerindo, na realidade, não é o resultado de uma 
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raciocinação defensiva, que levará o indivíduo aos mesmos resultados ou a situações 

confortáveis. 

Como parte final da sua crítica à obra de Bennis, Argyris pontua que a diferença, a 

qual Bennis (2003 apud ARGYRIS, 2010) se refere entre os líderes e os gerentes é no mínimo 

superficial: “The managers represent a copy; the leaders are original. I find this distinction 

unhelpful, even odious” (ARGYRIS, 2010, p. 97). Ele completa, ainda, colocando que muitas 

vezes, aqueles que inovam agem de forma tal que exigem que os outros apenas copiem. Na 

verdade, na opinião de Argyris, a maioria das pessoas consideradas inovadoras é uma mera 

reprodução e extensão do Modelo I ou de uma raciocinação defensiva.  

Ainda sobre os líderes e a forma de liderar, Argyris chama a atenção para uma 

declaração de Bower (2007 apud ARGYRIS, 2010), que parece ter sido esquecida nos últimos 

tempos. O líder não pode ser tão diferente em relação ao grupo que lidera, do contrário, 

perderia a capacidade de liderá-los. “If the leader demands too much difference the 

subordinates may leave or disengage and act as if they are not doing so. They may develop 

deferential habits, hold the leaders responsible, and act as if none of this is going on” 

(ARGYRIS, 2010, p. 101).  

Em sua obra, Argyris (2010) critica Bower, quando este declara que a habilidade 

mais importante de um líder é de convencer os outros, ou seja, o uso puro do Modelo I. 

Argyris (2010) contrapõe esse argumento dizendo que os líderes devem aprender a trabalhar a 

sua liderança no grupo para produzir junto com os outros o melhor plano possível, inclusive 

naquilo que requer ações do Modelo II e uma linha de raciocinação produtiva.  

Argyris defende ainda que a literatura de grupos ou a literatura sociológica tende a 

alojar a defensividade dos mundos comportamentais em fatores culturais. Ou seja, em fatores 

que estão acima e fora do nível de análise da causalidade individual. Ele concorda por um 

lado, tanto que já havia justificado esse posicionamento em outras obras, mas Argyris detalha 

ainda mais e destaca que o fato de que eximir a causalidade pessoal dessas escolhas e forma 

de raciocínio não é justo ou verdadeiro com elas mesmas:  

[…] Generalizations about cultural change contains fundamental 

inconsistencies and gaps that can only be overcome by rejecting the claim 

that Traps are seemingly part of the social level. We argue that it is 

counterproductive to separate the individual from the sociological level. 

Indeed, without including the individual level of analysis, attempts to reduce 

Traps will not only fail, they will actually strengthen Traps. This, in turn, 

will result in inconsistencies and gaps that will strengthen the perseverance 

of Traps and flawed generalizations about them (ARGYRIS, 2010, pp. 118 e 

119). 
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