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Este artigo apresenta e discute as principais dificuldades

teóricas e metodológicas nos campos da liderança e
da globalização. Nesta discussão, são apresentados

alguns dos principais trabalhos em cada campo e as
formas com que desenvolveram suas abordagens. Em
conclusão, o artigo propõe que tanto o campo da
globalização quanto o da liderança falharam em se
estabelecerem como disciplinas de longa duração,
devido ao fato de seus teóricos não terem
desenvolvido abordagens e métodos capazes de
definir claramente os respectivos objetos de estudo.
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Abstract

This article presents and discusses the major theoretical

and methodological difficulties in the fields of
leadership and globalization. In the discussion some
of the ma jo r works and their methodological
approaches are presented in each of the two fields. In
conclusion the article proposes that globalization as
well as leadership have failed to establish these as long-

term disciplines because for such theorists have not
developed approaches and methods capable enough

to clearly define the respective objects of study.

Key words: leadership theories, globalization,
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Introdução1

A globalização tornou-se tema recorrente no início
da década de oitenta e foi seriamente debatida ao

longo da década seguinte. Artigos e livros expuseram
e escrutinaram as várias facetas da história sociológica

e da sociologia histórica mundial na busca de um
melhor entendimento do que viria a ser globalização.

Tal entendimento, no entanto, não fora alcançado com
a clareza que o foram, por exemplo, outros temas
como colonialismo, escravismo, racismo ou
exportação. Entre as razões da não compreensão e a
conseqüente obsolescência do termo globalização está,
sobretudo, a insuficiência de metodologia, na
exposição do processo por vários autores sérios.

Nenhum autor conseguiu reunir conhecimento e
método suficientemente consistentes para criar escola
ou produzir um discurso convincente sobre os
mundos sociais, políticos e econômicos do passado e
das formas com que esses vieram a produzir os
mundos do presente. Em conseqüência disso e
também da comercialização do termo, o significado
da palavra globalização adquiriu caráter folclórico e,
por vezes, até caricato e anedótico. Já na virada do
milênio, globalização servia de piadas entre os
humoristas, cartunistas com pretensão intelectual em
todo o mundo. Pelo menos nesse sentido, a palavra
"globalização" globalizou-se.

Hoje, os autores mais sérios revisam o tema e as teorias
em torno dele produzidas. As grandes editoras já não
se interessam mais por títulos sobre "globalização" e
os professores melhor informados do mundo já falam
de globalização e suas teorias como coisa do passado,
apesar de reconheceram a herança deixada pelo termo
no aumento da consciência das pessoas em geral de
que o mundo tornou-se um lugar pequeno.

Liderança é um termo que apareceu, como interesse
popular, na década de noventa e ficou mais limitado
às áreas da Educação, Administração, Psicologia,
Ciência Política e, muito na tangente, Sociologia.
Inúmeros autores de vários calibres e interesses

1 Uma versão de quatro páginas, contendo algumas discussões sobre as
propriedades da liderança foi publicada anteriormente na Revista Plano
Diretor, número 16, Editora EMTS, Janeiro/2003, p. 40-46 (em português
e espanhol). Uma parte deste artigo também foi discutida com os
participantes do Programa de Mestrado em Liderança da Universidade de
Santo Amaro, turmas l, II e III nos anos de 2002 e 2003.



diversos aventuraram-se a contar histórias heróicas de
homens em cavernas reais ou imaginárias ou a produzir

obras sobre liderança na categoria de fábulas e
parábolas (como exemplo, Quem mexeu no meu queijo)
ou a publicar manuais diversos a respeito de conselhos
sobre o que fazer e evitar, testes "para saber se você é
líder" e outras formas de literatura de auto-ajuda.

Alguns mais intelectualizados buscaram implantar as
raízes das teorias de Liderança no tronco das árvores
da Administração, tentando encaixá-la ora em Teoria

Geral da Administração, TGA, ora em Recursos
Humanos. Outros apenas usaram o termo de modo
vago. Assim como globalização, o termo liderança
também entrou em derrocada, e ainda está caindo,

também pela mesma fraqueza metodológica.

Nenhum autor conseguiu estabelecer Liderança como
disciplina, porque todos falharam em definir os
seguintes pontos básicos para a vinda à luz de uma
nova disciplina: descrição inequívoca do objeto de

estudo de liderança; definição inequívoca do que vem
a ser liderança; descrição e explicação das ferramentas
metodológicas para diagnosticar e isolar indivíduos
com características de líderes; criação de ferramentas
qualitativas e quantitativas para diagnosticar a presença
de liderança em indivíduos, grupos ou instituições e
quantificar a respectiva quantidade, e finalmente
fracassaram professores, alunos e curiosos por não
produzirem uma metodologia básica para a coleta de
dados para produção de dissertações, teses e artigos

consistentes sobre o tema.

Em função do descrito, o termo passou a navegar
melhor no mundo dos livros de vitrine e entre leitores
com interesses imediatos e mais pragmáticos. Muitos
autores, no entanto - e incluo-me aqui - passaram a
entender que a liderança, como variável independente,
pode, sob certas circunstâncias, afetar o estilo gerencial.

Qualquer extrapolação para além desse ponto carece
de provas, uma dificuldade extrema visto que não
existe ainda método adequado para produzi-las.

Por outro lado, a precariedade metodológica dos

termos global ização c l iderança não os torna
insignificantes, já que geraram interesse em multidões
e tornaram-se uma verdadeira economia, tanto
financeira quanto intelectual. Por essa perspectiva, é

sempre interessante se refletir, questionar e tentar

revelar o que está por trás do fascínio e dos interesses

coletivos. Este ensaio é um exercício de escrutinar os

significados simbólicos dos dois termos e de jogar
luz um passo adiante para que o conhecimento sirva
tanto para revelar o passado quanto para iluminar as
obscuridades do presente.

Raízes His tór icas e In tersecção Entre
Globalização e Liderança

O fim do sistema feudal pode ser visto como vestígio
de que as forças políticas que dominavam vastas
regiões da Europa iriam, de alguma forma, se integrar.

Foi o que aconteceu entre os anos de 1200 e 1400,
quando guerras e diplomacias criaram o que veio a
ser a Europa, com seus estados nacionais e suas elites
políticas e econômicas, e não menos importante, com
suas massas de trabalhadores.

O fim do Feudalismo significou também o fim das
relações de obrigação direta de pessoa para pessoa,
ou seja, o fim dos particularismos e o início dos
universalismos, cuja instituição moderna e atual mais
conhecida é a burocracia. Como sistema universalista
de relações de poder, a burocracia substitui as relações

de dependência entre pessoais por uma relação
impessoal entre o indivíduo de poder e aquele que
com o poder precisa se relacionar. Assim, o ocupante
do cargo de poder perde a capacidade de manter por
longo tempo as relações de subjugação entre si e
aqueles que dele precisam (WEBER, 1947 : 15). Esta
viria a se tornar um dos triunfos mais significativos
do capitalismo moderno e contemporâneo, embora
ainda existam vestígios de relações feudais entre
empregado e empregador em várias partes do
mundo, inclusive no Brasil.

Em função das transformações mencionadas, em
1500, havia países, bancos, financeiras, fábricas, leis
nacionais e uma vaga noção do que seria ser francês,

português ou inglês. A identidade nacional seria
inventada, aprimorada, estereotipada, reforçada e
continuamente lapidada de modo a dar a cada grupo
de povos um certo senso de unicidade. O mais

importante, no entanto, aconteceria nos campos da
Filosofia e, mais tarde, da Sociologia.

Na Sociologia, Auguste Comte (1990 : 43) e seus
seguidores, já tardiamente, viriam a entender o mundo
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do século XVIII como um conglomerado de culturas,

cujos valores poderiam ser ordenados pelos seus níveis

de desenvolvimento, ou seja, pelo grau com que a

cultura ref le t i sse um cer to es te reó t ipo de



compor tamento culto. Essa visão obviamente
favorecia a França e as elites do poderio europeu. Mas
o que se ressalta nesse período é a suposição de que
haveria leis universais sobre cultura e comportamento
e que tais leis poderiam ser aplicadas ao mundo.

Por essa perspectiva, os autores do chamado período
clássico da Sociologia vislumbraram um mundo
globalizado, mas fracassaram ao não teorizá-lo de
forma explícita. Apenas no século XIX, teóricos como
Simmel (1978 : 55), Karl Polanyi (1974 : 78), Marx
(1974 : 98), e já no século XX Weber (1996) iriam
teorizar as condições de vida sobre um mundo
moderno e relativamente integrado. Nenhum, porém,
usaria a palavra globalização.

O primeiro a sistematicamente fazer uso e desenvolver
uma teoria social da cultura global for o professor
Roland Robertson (1999 : 13). Immanuel Wallerstein
(1974 : 34), antes, escrevera vastamente e com grande
impacto sobre o sistema mundial e sua contribuição,
e, apesar de não teorizar explícita e diretamente acerca
da globalização, sua obra es tá entre as mais
significativas do século XX.

O campo da Filosofia, como refletido nas obras de
René Descartes (1999 : 88), Benedictus de Spinoza
(1941 : 125) e Gottfned Wilhelm Leibniz (1991 : 30),
entre outros, iria consolidar para o ocidente a visão
idealista de vida em que as fantasias da racionalidade
ocidental imporiam ao homem controles sobre sua
conduta, levando-o a romper com os misticismos pré-
modernos para viver de modo estritamente guiado
por pr incípios cient í f ico-racionais . Os
desenvolvimentos da filosofia ocidental criaria, a longo
prazo, as condições ideais para o rompimento cultural
entre oriente e ocidente, produzindo assim pessoas
com perspectivas distintas a respeito do significado
da vida e da integração do mundo. Mas a Filosofia,
com melhor agudeza, registrou o momento da
nascente racionalidade ocidental que, sob o nome de
ciência, iria intensificar e mistificar o próprio processo
de globalização. Ela também descreveu a trajetória
dos pensamentos que se enraizariam nas fundações
das sociedades capitalistas.

As transformações culturais, bem como a destruição
e construção de instituições capitalistas - tais como
status, noção de classe social, noção de etiqueta,
consumo e moda como marcos da hierarquia da
sociedade de classes - foram descritas e analisadas por

Norbert Elias (1978), Eric Wolf (1982) e Thorstein
Veblen (1998). Segundo os autores , essas
transformações, acontecidas principalmente na
Europa, aceleraram o processo de diferenciação entre
Europa e o resto do mundo e criaram clivagens até
hoje não superadas. Mais importante, a combinação
de fatores políticos, econômicos e culturais levaram a
Europa a aprofundar o capitalismo, a avançar os
processos de acumulação e a abrir uma distância
tecnológica em relação ao resto do mundo.

O fato de ter se tornado capitalista primeiro, e por
conseqüência ter acumulado tanto poder econômico
quanto poder político, criou à Europa condições
sociais para impor um certo rumo ao processo de
globalização. Dessa forma, torna irreversível para as
sociedades não ocidentais, com culturas diferentes e
perspectivas filosóficas diferentes, seguirem seu
próprio rumo. Nesse sentido, a globalização como
processo político e social coagiu as sociedades
nacionais a moverem-se cada vez mais em
convergência no seu desenvolvimento cultural, político
e econômico - daí os universalismos criados no mundo
contemporâneo. Por outro lado, criaram-se novas
divergências e novas alternativas de relacionamento
entre povos e nações, e a globalização passou a ser,
ao mesmo tempo, conflito e mito, tendo, em muitos
casos, tornado-se base de retóricas alternativas contra
a atual organização do sistema mundial.

O termo globalização tornou-se refúgio de velhos e
novos críticos. Velhos socialistas vêem na globalização
o seu lado opressor. Novos críticos ambientalistas
vêem a globalização como forma de dominação
política. Outros a vêem como americanização. Ainda
outros buscam refúgio nostálgico na hipótese apenas
rascunhada de uma possível desglobalização. Por outro
lado, a tecnologia integra as culturas cada vez mais,
tornando evidente que tais protestos apresentam-se
apenas como formas alternativas de se resgatarem
visões idealistas de sociedades auto-suficientes. No
fundo, as retóricas antiglobalização tanto refletem a
rejeição ao processo quanto a falta de alternativa
aplicável para o mesmo.

Na vida cotidiana, porém, a globalização das culturas,
das instituições políticas e das relações econômicas
processa-se com maior lentidão - daí a impressão de
uma certa defasagem de aplicabilidade do que é
globalizado ao que é localizado. Mas as novas gerações
de hoje crescem já sabendo pensar minimamente no



que significa ser made in China, e, com um pouco de
discussão, as crianças têm uma noção infinitamente
melhor da que tínhamos quando crescemos do que
vem a ser diferença cultural. As imagens que elas vêem,
os p r o d u t o s que consomem ou que estão
acostumadas a ouvir falar são produtos cidadãos do
mundo. E muito diferente se crescer sabendo da China,
do McDonalds, da importância do inglês e da
relevância da floresta amazônica. Não há nada de
alienado na juventude de hoje: há apenas uma nova
capacidade de crítica, muito mais universal do que a
que tínhamos quando crescemos. Essa capacidade de
crítica, que deixa de lado a bravura marxista, mas não
deixa de lado a consciência da iniqüidade, é um
elemento espiritual fundamental no fomento do
interesse das novas gerações pelo tema liderança.

Liderança refere-se à capacidade pessoal de atrair
seguidores. Por isso, o campo da Liderança está
geralmente povoado por autores cujas premissas
analíticas originam-se na Psicologia. Antes, porém, do
estabelecimento da Psicologia como disciplina,
liderança era tema basicamente político.

Nos impérios egípcios e nas dinastias chinesas, entendia-
se que o líder deveria ter características pessoais associadas
à guerra, bem como capacidades mentais dotadas de
síntese. Assim, o ato físico e o ato astuto sempre
integraram o cosmos da liderança. É importante ressaltar,
porém, que nos antigos impérios esses cosmos eram
expandidos e perpetuados por um terceiro elemento: o
poder que circundava a própria figura do líder.

Nas sociedades ocidentais em que impera a divisão de
classes, o poder dentro do capitalismo adquiriu mais
complexidade, e incorporou no seu espectro elementos
simbólicos de legitimação. A obra de Nicollo Maquiavel
(2001) é um clássico na explicação de como os elementos
simbólicos (honra, bondade, bom senso, religiosidade,
bom caráter, compaixão) têm uma capacidade
extraordinária de legitimar o líder perante as massas. Na
verdade, um dos pontos fortes da obra de Maquiavel é
que ela é uma versão secularizada (não religiosa) da vida

espiritual dentro do capitalismo. Através do
conhecimento e da incorporação dos elementos
simbólicos no seu campo de ação, o líder tem melhor
probabilidade de tornar-se carismático, desde que
incorpore também outros elementos históricos e culturais
importantes na visão de mundo dos seus seguidores.

Este ensaio pretende produzir um esquema explicativo
básico da forma com que a liderança se realiza como

fenômeno social. Para que a liderança seja tratada como
fenômeno, é essencial que seja descrita a partir dos seus
elementos, e que estes ocorram simultaneamente para
que o fenômeno seja detonado. Dessa forma, liderança
aparece aqui como fenômeno social.

Ao procurarmos uma interseção entre liderança e

globalização, percebemos que ambas tornaram-se
salientes neste dado momento da vida econômica,
política e social das sociedades de todo mundo. Mas
tal coincidência carece de explicações sociológicas
básicas, capazes de esclarecer por que e como
globalização e liderança coincidem como processo e
fenômeno em um dado momento histórico. Este
ensaio irá, a partir deste ponto, procurar demonstrar
os interesses, os grupos sociais e as instituições
envolvidas com os temas liderança e globalização para
tornar mais transparente o significado social e político
de tais termos e da forma como adquiriram relevância
e interesse na vida mental das pessoas e das sociedades.

Como o Fenômeno da Liderança se Realiza
Socialmente

Ao olharmos para o fenômeno da liderança como
teoria social, estamos preocupados em entender,
sobretudo, os fatores que levam o homem comum a
sair da sua clausura para expor-se aos demais. Tal
exposição ao grupo pode produzir sentimentos
poderosos de prazer e plenitude e são tais sentimentos
que iremos chamar de fenômeno da Liderança. Neste
ensaio, proponho que Liderança é um fenômeno social
com três propriedades inter-relacionadas: poder,
espiritualidade e dependência.

Entre os primeiros trabalhos sociológicos modernos
da vida em grupo, figura o clássico da Sociologia As

formas elementares da vida religiosa, de Emile Durkheim.
Nesse trabalho, Durkheim pesquisa os povos nativos
da Austrália na busca do entendimento das origens do
sentimento religioso. Nele, aponta as emoções criadas
quando as pessoas juntam-se em grupo. A tais emoções

o Autor chamou de efervescência. Tal efervescência só
pode ser produzida no aglutinar das pessoas, ou seja,
pela presença da multidão. Os estudos de Durkheim

tornaram-se influentes nas áreas da Política, do Direito
e da Administração Pública para o entendimento do
comportamento das multidões em ação.

A explosão emocional que exper imentam as

multidões, a que Durkheim chamou efervescência, é



um lado dos sentimentos produzidos pela vida grupai.
O acalento, o poder e, sobretudo, a exclusão são
também sentimentos da vida em grupo. Mas há um
sentimento poderoso posicionado na outra ponta da
efervescência: o sentimento de comando sobre os
destinos do grupo. Tal sentimento, geralmente
experimentado por uma só pessoa, é o que podemos
chamar de fenômeno da liderança.

Assim como a efervescência, a liderança é um
fenômeno que só pode surgir da vida em grupo, daí
suas raízes nos campos da religião via rituais, da política
via discurso, da economia via comando e no campo
das artes via aclamação. Algumas propriedades do
fenômeno da liderança são pertinentes.

Liderança como fenômeno é o sentimento de prazer
e plenitude que o indivíduo experimenta ao produzir
efervescência na multidão. A multidão retoma suas
emoções, canalizando-as para uma só pessoa, o líder,
ou seja, aquele que detém a legitimação de comandar
os destinos do grupo.

O fenômeno complexo que produz no líder o
sentimento de prazer e plenitude existencial pode ser
visto na emoção expressa do político que arranca das
multidões gritos de guerra mediante discurso bravio;
do artista que arranca da multidão gritos de desespero
apaixonado; do líder religioso que arranca da multidão
milhares de améns de uma só vez; ou do professor
que, no auge da sua carreira, atrai seguidores fiéis. Por
mais diferentes que sejam as situações, todos esses
líderes, com o tempo, passam a partilhar o mesmo
dilema: a dependência psico-emocional da multidão.
Quando a multidão se esvai ou o líder perde seu posto,
o sentimento de perda pode ser devastador mesmo
que seja oculto. Com o passar dos anos, os velhos
líderes às vezes tornam-se melancólicos ao contarem
seus feitos nos tempos áureos. Suas descrições são
róseas e o passado grandioso. A presença desse
subfenômeno da liderança nos leva a crer que a
liderança tem suas propriedades.

São propriedades do fenômeno da liderança: o poder,
a espiritualidade e a dependência. Tais propriedades
estão interligadas por elementos de cunho social e
psicológico, mas o traço mais marcante dessas
propriedades é que, se retirarmos uma delas, o
fenômeno da l iderança desaparece . Assim, a
proposição é a de que poder e dependência
constituem o dueto mais fundamental na teorização

social de liderança, mas a espiritualidade intermedeia
todo o processo de construção social das emoções
do líder e sua multidão. Deixados de lado fatores
econômicos e políticos do processo histórico, poder-
se-ia dizer que não fossem essas três propriedades o
fenômeno da liderança seria um corolário de emoções
desconhecido aos homens.

O poder na liderança não precisa ser formal,
tradicional ou carismático como bem descrevera Max
Weber em A ética protestante, mas será sempre poder.
Não devemos nos esquecer de que poder é muito
mais que a capacidade de comandar pelo bem ou pelo
mal. Poder é espírito. Poder é sentimento e faz com
que o homem se levante das trevas e caminhe. Nesse
sentido, mesmo quando uma pessoa comum comanda
um grupo, ela adquire poder espiritual - uma força de
ação que não teria, caso fosse anônima na multidão.
As formas com que tal poder é produzido variam,
mas é inegável que ele só surge da vida em grupo e,
mais especificamente, do debate veemente para a
solução de dilemas comuns. Não são as multidões que
produzem o líder, mas a sua busca contínua pela
sobrevivência material ou espiritual, ou ambas. Sempre
que houver carência de uma das duas necessidades
básicas do corpo ou da mente, haverá espaço social
para que alguém se projete. Esse alguém sempre
aparece, pois para cada combinação de situação existirá
sempre uma disponibilidade de perf is que irá
preencher razoavelmente as necessidade físicas ou
psicossociais do grupo. O surgimento do líder, quando
colocado pelo ângulo sociológico, não apresenta
grandes desafio intelectual: ele irá sempre surgir. O
que fascina os estudiosos e curiosos de Liderança é o
entendimento dos fatores em jogo que irão produzir
o próximo líder e quem será ele — e talvez o que é
mais importante na cabeça dessas pessoas: o que é
preciso ter para ser ele.

As vezes, os líderes surgem por estratégias da razão,
ou seja, pela elaboração meticulosa de estudo de
cenário e formas de atuação estratégica nesses cenários.
O exemplo mais clássico desse tipo de abordagem é
o trabalho de Sun Tzu (2000 : 1), que descreve
estratégias daquilo que ele chamou de arte da guerra.

Muitas vezes, o líder surge após uma seqüência de
combates — todas as ditaduras da América Latina, entre
os anos sessenta e oitenta, chegaram ao poder por
essa estratégia. As ditaduras de outros países trilharam
caminhos parecidos. Condenável ou não o fato é que



a história humana, sobretudo a história dos heróis
nacionais, está repleta de líderes que tomaram o poder
com derramamento de sangue.

O movimento da Liderança em muitas partes do
mundo pode ser visto como demonstração de que se
tornou concreta nas classes médias a visão de que o
consenso é quase sempre mais benéfico para todos. É
uma forma de racionalismo que procura estabelecer
como bem o bem médio estatístico. Mas, ao fazer
isso, também estabelece o mal médio estatístico. Dessa
forma, todos ganham um pouco e perdem um pouco.

O racionalismo filosófico que dominou o mundo nos
últimos vinte anos do século XX tinha uma ideologia
implícita: o combate aos extremismos de quaisquer
dos lados. Não é por coincidência que, desde o final
dos anos setenta, o campo da Filosofia apontava para
o surgimento de um novo conservadorismo
(HABERMAS, 1990 : 120), impulsionando assim o
crescimento de clamores por democracia e a aceitação
velada do fundamenta l i smo democrático
(EISENSTADT, 1997 : 50) que, aliás, não é coisa
americana, mas mundial. Esse conservadorismo
filosófico refletiu-se largamente nas teorias econômicas
(ZEY, 1998 : 44) e sociológicas (ARCHER, 2001 :
199), e culminou no surgimento e disseminação, com
aplicações prát icas profundas no cotidiano das
pessoas, da Teoria da Escolha Racional (ARCHER,
2001 : 187) no final dos anos oitenta. Na mesma época,
o linguajar dos economistas passou a dominar o
mundo da mídia e daí penetrou nos lares e no local
de trabalho, criando assim as condições básicas para
que indivíduos que lidam com grupos rapidamente
deduzissem que a Teoria da Escolha Racional poderia
ser abordada por uma lógica macia que estabelece o
diálogo como forma de laço para trazer todos para
o centro. O consenso passa então a permear a
"vontade" socialmente construída nas pessoas,
produzindo, no início dos anos noventa, o conceito
mundialmente conhecido como o "politicamente
correto" (ZELDIS, 1987 : 21).

A visão do socialmente correto, como expressão
política das classes médias emergentes dos anos
noventa, e o desenvolvimento, em paralelo, do
fundamentalismo democrático (respaldado no novo
conservadorismo), como imposição ao mundo de um
modelo não claro de democracia , criaram as
condições psicossociais para a explosão do interesse
pelo tema liderança. Tal fato ocorreu porque o tema

carrega em si tanto a conotação de mudança quanto a
noção de consenso. No cerne do conceito, está a visão
implícita de que mudança por consenso tem a ver com
liderança boa. É essa combinação ideológica a força
motriz do abrupto interesse mundial pelo tema
liderança. Dessa forma, as classes cultas mundo afora
perceberam que liderança não é apenas uma forma
de se fazer política sem guerra, mas também de
declarar guerra sem lutar batalhas contra as visões de
mundo indesejáveis.

Do ponto de vista da Teoria Social, podemos,
portanto, dizer que liderança e mudança são partes
do mesmo processo. E tal fato ocorre porque, tendo
a liderança que operar dentro dos confins do consenso,
ela acaba por operar como ideologia para a
transformação do indivíduo outrora rebelde e avesso
ao diálogo em um indivíduo regrado — ou seja, em
linguagem mais puramente sociológica, em um
indivíduo relativamente domesticado para caminhar
dentro do perímetro das regras do jogo. À primeira
vista, a liderança como fenômeno de ação social e
política parece prometer paz e prosperidade ao mundo
já que todos querem dialogar. Por outro lado, alguém
pode jogar uma pedra no lago para espantar a
monotonia do diálogo, e o esfacelamento de todo
um projeto mundial será iminente. Por mais que os
teóricos da Liderança Religiosa esforcem-se por
mostrar a bondade humana, os sociólogos quase
sempre demonstraram que uma agitação de tempos
em tempos traz benefícios a grupos relativamente
insatisfeitos. Esse tipo de controle social a liderança
não consegue alcançar.

Liderança e poder têm uma relação mútua pelo
simples fato de que a liderança não sobrevive sem
alguma forma de poder. Quase sempre o poder
apresenta-se como força psico-emocional que emana
do grupo para o líder, quando este consegue, no
desenrolar da sua fala, construir imagens poderosas
nas mentes do grupo. Essas imagens, revestidas por
valores morais, levam o grupo à ebulição dos sentidos,
transportando-o para um cenário visionário em que
todos parecem vislumbrar uma espécie de bem-
comum. Ao transportar o grupo de um espaço físico
para uma dimensão mental, o líder colhe no seu corpo
as emoções mais fortes que caracterizam uma forma
especial de poder: o poder de comandar os destinos
do grupo. Mesmo o homem mais humilde, se
colocado na posição de comando do destino de um
grupo, irá se aperceber do poder dos seus gestos —



muitas vezes os gestos mais humildes estão imbuídos
de um desejo velado de se manter o poder sobre o
grupo. Não nos esqueçamos de que a humildade
proposital induz ao erro de interpretação pela força
do seu disfarce.

O poder do líder é um poder muito especial, diferente
do poder pela força ou pela autoridade racional-legal
(WEBER, 1996 : 144). O líder veste-se de um poder
inegável: o poder de comandar emoções. Embora a
liderança quase sempre se inicie do desprovido de
poder, ela é quase sempre exercida de dentro dos
confins do poder, já que tal poder é exatamente o
poder dado ao líder no comando das emoções. Assim
o foi com Cristo, Gandhi, Hitler e Lutherking. A visão
rósea do líder passada por muitos au tores e
interessados em Liderança não deve ser vista com
inocência: ela tem o propósito de conquistar, de aliciar,
de atrair para o seu universo aqueles que, por
circunstâncias diversas, procuram um significado para
vida. Na prática, o mundo, às vezes, é mais duro que
as idealizações. Maquiavel (2001 : 102) há séculos já
apontava para a escolha árdua que o líder tem que
fazer entre o seu desejo pessoal de ser amado e
relutância em ser odiado. Muitas vezes refutada por
autores que tratam da Liderança, sobretudo por
aqueles de origem religiosa cristã (BRINER, 2000;
HYBELS, 2002), a obra de Maquiavel passa por
exageradamente árida — mas a sobrevivência desse
clássico quinhentos anos depois nos diz que há algo,
no mínimo intrigante, nas suas afirmações mais
contundentes. A sugestão de Maquiavel de que o bem
deve ser feito aos poucos, o mal, de uma só vez talvez
seja o ponto de maior controvérsia nas teorias de
Liderança contemporâneas — sobretudo aquelas da
linhagem cristã. Resta-nos saber, ou talvez descobrir,
se nas regras da vida social é possível só se fazer o
bem ou se a continuidade do bem entre os homens
só será possível com a presença ameaçadora do mal
— a ser empregado apenas de acordo com certas
regras. A presença da pena de morte demonstra a
presença operante desse princípio — quase irracional,
já que não há evidência de que a presença ou ausência
da pena de morte altere o número de homicídios.

A espiritualidade — no sentido adotado por Eliade
(2001 : 61) "de plenitude espiritual e conexão com o
cosmos" - como segunda propriedade da Liderança,
emana das relações comunicativas entre líder e liderado.
Tanto líder quanto liderado ocupam papéis nobres
no processo de comunicação. O liderado produz e

alimenta o líder, e ele, por sua vez, comanda e inspira
o liderado no ideal comum. Mas alcançar a posição
de líder, propositada ou inocentemente, tem também
os seus riscos. Na verdade, poderíamos nos perguntar
por que alguém se colocaria em situação de risco em
nome do grupo (risco emocional da frustração e físico
da aniquilação) senão pela bravura (talvez uma forma
de carência) de buscar um ideal comum? Por que
alguém se exporia em nome do grupo, diante de riscos
e situações ridículas, para buscar o bem comum senão
por uma questão espiritual que vai muito além dos
próprios objetivos propostos? Afinal, não seria o líder
alguém em busca permanente de uma existência plena,
profunda e coesa? Mas em um mundo material
capitalista, por que havia alguém de procurar tal
existência senão por razões quase que puramente
espirituais? E desse relacionamento que podemos
suspeitar que liderança e espiritualidade são fenômenos
intimamente ligados.

A dependência como terceira propriedade é, ao mesmo
tempo, o lado perverso e a essência da contínua
existência do fenômeno de liderança através dos
tempos. Isso porque, ao viciar-se na experimentação
de sensações, o líder passa a se ver e a ver "a vida" (sua
existência e a dos demais) de modo diferente. Mais
ainda, uma vez experimentadas as sensações de prazer
e plenitude espiritual proporcionadas pelo fenômeno
da liderança, o indivíduo irá tentar repeti-las. O dilema
é que isso só é possível com sua ascensão à posição de
líder, já que é só nessa posição que tais sensações
cristalizam-se. Tentado pelo êxtase da sensação, o líder
luta para manter sua posição. O caráter de tal luta varia
desde confissões abertas do prazer até a tentativa de
justificar o papel que lhe fora confiado à frente do
grupo em ocasiões passadas. Assim, a propriedade da
dependência coloca para o líder o seu dilema filosófico-
racional mais profundo: quando abrir mão do posto e
passar o bastão a um novo desconhecido de dentro da
multidão. A resistência de políticos, padres, pastores e
diretores empresariais ao abandono voluntário do
pódio quase sempre confirma a propriedade da
dependência no fenômeno da liderança.

Embora a sensação de comando do destino seja a
maior das emoções do líder, existem outras formas
mais reais e expressas de retribuição. Essas são
geralmente pagas não em espécie, mas em gratificação
emocional, tais como: elogios, aplausos, abraços,
homenagens e honrarias. O fato interessante é que,
fosse feito o pagamento em espécie, o líder e todo o



fenômeno da liderança seriam destruídos, pois
estaríamos extraindo dele a sua mais profunda
característica: a recompensa espiritual. Assim a história
nos mostra que os grandes líderes são lembrados pelo
que fizeram de eterno, ou pelo menos de eterno até
hoje . O que geralmente chama-se de "sacrifício
pessoal" pode ser visto como o abrir mão de
recompensas pagas em espécie pela recompensa
espiritual. Parece contraditório que, em um mundo
capitalista, alguém abra mão de acumular para doar
aos demais o seu tempo e a sua existência, mas o fato
é que há sempre alguma forma de "pagamento" ao
líder, mesmo que in memória, o que reforça, ainda mais
a tese de que existe uma íntima relação entre o presente
e o eterno na criação do líder. O relacionamento
dialético entre o presente e o eterno não apenas
al imenta a propr iedade da dependência como
também é a essência do contínuo surgimento de novos
líderes em todas as áreas, lugares e épocas.

Reflexões Conclusivas

Conforme vimos, o processo de globalização não
apenas homogeneiza como também cria dentro de si
uma certa demanda por diferenciação cultural. Por
outro lado, extremismos aparecem como formas
alternativas aos novos estilos de vida e aos novos
consensos políticos. Os momentos de grande consenso
são também momentos de pouca criatividade e talvez
um dos maiores desafios para os líderes atuais é o
desafio de serem diferentes dentro do consenso. O
atual momento de consenso monitorado é um
momento específico na história das democracias: é
ao mesmo tempo um avanço e um regresso por
acenar com a possibilidade de uma paz duradoura
criada pelo diálogo e uma opressão sem limites
marcada pela intolerância a tudo o que acena com
qualquer vestígio particularista.

Muitas áreas da vida social parecem não terem sido
afetadas pelo processo de globalização: os velhos
conceitos de classe, raça, gênero e as percepções de
exclusão, pobreza, exploração e privação relativa
permanecem tão vivos e poucos fantasiados pela aura
culturalista trazida pela globalização de que o mundo
é um palco iluminado e cheio de curiosidades e
fan ta s i a s . Ser pobre no mundo global izado é
praticamente a mesma coisa, ou pior, do que ser pobre
no Feudalismo, no qual a consciência da riqueza dos
outros era menor. Nesse sentido, os excluídos só
podem rir ou ter ódio daqueles que pensam e falam

de globalização como o jargão que tudo revela. A
perspectiva descrita, de caráter quase Marxista, produz
também seus próprios folclores ao achar que o grande
inimigo da felicidade humana, depois do colonialismo
e do neoliberalismo de Reagan e Thatcher, é a
globalização. Como já foi ressaltado, a globalização
também produziu folclores globalizados, e este é um
deles.

Para as pessoas interessadas em Liderança, no entanto,
o momento atual é altamente rico, pois apresenta-se
aberto às novas idéias, aos novos estilos e à busca de
resultados por meios relativamente comunicativos. Mas
pelo fato de que a globalização reconstruiu as
expectativas e criou novos estereótipos das culturas
nacionais, o líder, portanto, foi também recriado na
imagem de um indivíduo informado, culto e, mesmo
assim, humilde. Como se vê, a sombra das religiões e
filosofias do período romântico do século XIII não
se dissipou do nosso pensar. Com tantas qualidades
por cumprir, fica-nos a impressão de que a tarefa de
liderar é um exercício para poucos. Isso coloca-nos
de volta à antiga contenção de Schumpeter (1934 ;
52), segundo a qual o exercício da liderança está
reservado a uma minoria capaz de funcionar em
situações em que a maioria não funciona. Quando
olhamos para os momentos mais catastróficos da
história humana, Schumpeter parece estar correto.

Com a integração das economias do mundo sob
quatro bolsas de valores e da cultura da mídia, da
música e do noticiário sobre o mundo por apenas
duas ou três redes de televisão e, somando-se a isso a
integração mundial do turismo, do esporte e a
universalização das formas de lazer; tudo criou
condições propícias para o aumento do consenso e,
com o consenso, a valorização de habilidades capazes
de trazer todos para o centro. Nesse sentido, os
discursos radicais, em qualquer área da experiência
humana, saíram de moda, abrindo-se assim um espaço
jamais visto na psique coletiva humana para o exercício
daquilo que vimos chamando de liderança.

Tornou possível hoje elaborar-se um plano pessoal
de "liderança e perfil psicológico" e, desde que o
indivíduo tenha determinação e um certo racionalismo
pragmático, seguir carreira em Liderança, procurando
assim galgar promoções, conquistar simpatias e status
social e, muito comum, fazer carreira política: tudo
guiado por um plano prático e racional cuja lógica é a
de se adequar a uma existência psicológica e emocional



guiada pelos ditames dos princípios de liderança. Por
essa ótica, o fascinado por liderança de hoje poderia,
no mundo medieval, ser comparado a um bruxo:
alguém que vê ou persistentemente tenta ver um futuro
que mais ninguém consegue ver — mas este claramente
não é o caso.
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