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A capacidade de questionar deveria ser um
pré-requisito para quem ocupa posições de
comando nas empresas ou nos governos

Líderes devem ser
filósofos?

josé Assan Alaby*

Por uma dessas regras arbitrárias
da informática, ao nomear esse ar-

tigo para gravá-lo em meu computa-
dor a máquina recusou o ponto de in-
terrogação. Com sua fria lógica ma-
quinicista, é como se aquele amontoa-
do de plástico, silício e conectores me
entregasse pronta a resposta do tex-
to que eu mal começara a escrever:
afinal, "Líderes devem ser filósofos?".
Por ironia, a máquina rejeitou justa-
mente o símbolo gráfico mais provo-
cador da língua escrita, fiel compa-
nheiro dos filósofos, a voz inquieta a
indagar: "por quê?", "para quê?".

O título acima (com ponto de in-
terrogação) propõe duas questões. É
um esforço para tentar unir o útil ao
agradável. Vamos buscar os funda-

mentos filosóficos da liderança e tam-
bém demonstrar que os líderes devem,
sim, ser filósofos em seus ambientes
de trabalho. Afinal, filosofia não pare-
ce ser coisa de máquinas pós-moder-
nas - que, desconfio, sequer leram A
República de Platão - mas uma ca-
racterística inerente ao ser humano:
a de questionar. Pais e avós que o di-
gam. As crianças passam boa parte da
infância filosofando em torno de "por
quês?" e "para quês?".

Curiosamente, os pequenos não
tratam muito do "como". O instinto
primitivo parece lhes empurrar para
as perguntas básicas sobre a origem
e sobre a finalidade das coisas. Com
seus "por quês", as crianças seduzi-
ram os filósofos. Aristóteles, além de
dar aulas em seu Liceu, ainda fazia
alguns "bicos" educando os filhos da

elite. E ensinava "pedagogizando" (do
grego, conduzindo crianças). Não por
acaso, leader, em inglês, significa con-
dutor; e educar (em latim, educere) é
conduzir. Todos têm a mesma raiz de
induzir, produzir, seduzir, deduzir. E,
se há líderes que induzem e seduzem,
há os que deduzem, produzem... e con-
duzem.

A palavra "conduzir" enriquece o
significado de liderança. E parece ser
uma atividade dada aos líderes-filóso-
fos. Disse bem Miguel Reale: "Filoso-
far é uma imersão total no mundo dos
problemas...". Nesse mergulho, uma
competência do líder-filósofo é ter a
visão do todo, do essencial, fazer as
perguntas universais. Um líder basea-
do nesses preceitos deve saber usar
tanto a lupa quanto o binóculo, tanto
o telescópio quanto o microscópio, em



sua busca incessante dos fundamen-
tos básicos da liderança. Líderes com-
petentes devem amar a sabedoria,
buscar o conhecimento. Assim, ten-
dem a querer conhecer a si próprios
e também aos seus liderados. O líder-
filósofo, ao conhecer o outro, lidera a
serviço de um bem supremo: a boa
vida para todos, e não só para a em-
presa ou para si.

Se o caminho se faz ao caminhar,
a liderança é forjada ao longo do tem-
po. Um líder deve ser flexível, preci-
sa se permitir moldar - tal como a
água, que mantém sua essência sem
importar a forma que assuma. O lí-
der não deve permitir que alterem sua
essência, mas pode flexibilizar a sua
existência. Reservar a filosofia só para
filósofos é como proibir empresários
de cozinhar bem. Pois a filosofia re-
quer o método, que é caminho para o
saber. Tanto o saber vulgar da dona
de casa, que "sabe fazer feira", quan-
to o saber científico do economista,
que sabe por que as feiras existem.
Que diferença há entre os dois? Meios
e fins, somente.

O método é um caminho que se
dirige à obtenção do saber. O saber,
por seu lado, serve para que o líder-
filósofo seja capaz de distinguir os
meios e fins de seu cotidiano. Se um
líder conclui que a finalidade é a pre-
servação da vida e o bem-estar de seus
liderados, por exemplo, jamais have-
rá divergência entre fins e meios. A
vida será preservada sempre. Esse
ponto da liderança tangencia o tipo
"líder-servo". Ao contrário do que o
termo sugere, não é um líder subser-
viente, mas alguém disposto a pres-
tar o melhor do seu serviço.

Filosofia e liderança emanam da
própria vida. A educação para a lide-
rança considera a vida, a verdade, o
bem, a beleza e a justiça, com o que a
filosofia historicamente se preocupa.
Líderes-filósofos não vivem no "mun-
do da lua". Com corações e mentes,
tratam de problemas que nascem do
ser-e-estar na "casa Terra". Aí são for-
jados e fazem o método enquanto ca-
minham.

Liderança e filosofia fazem uso da
palavra. A palavra se relaciona com
outras, contém signos que se fundem
para mudar significados, a exemplo
de conduzir, induzir, deduzir, produ-

zir, seduzir. E se dirige a alguém para
tornar comum o entendimento. Lide-
rar é ter o poder da palavra, o que
implica evitar sofismas, demagogia,
"lábia", verborragia. Liderar é amar
a palavra bem dita e se comprometer
com a verdade.

Ao usar conceitos filosóficos como
Axiologia (a filosofia do que deve ser),
Ontologia (a filosofia do que é), Ética,
Estética e Percepção, os líderes-filó-
sofos podem transformar a si próprios
e ao mundo. De "pés-no-chão", para-
doxalmente, alçam vôos altos em suas
visões. Elaboram planos estratégicos
com realismo e idealismo. Sabem que
filosofia não é uma totalidade acaba-
da, mas um futuro possível. Distin-
guem situações morais e imorais, por
isso refletem sobre amor, poder, jus-
tiça, liberdade, igualdade, frater-
nidade, preservação ambiental. Con-
denam autofagia e antropofagia. Seu
fundamento é o amor e a luta pela
vida. Líderes-filósofos são sensíveis,
têm simpatia por seus liderados, ale-
gram-se com os que se alegram e cho-
ram com os que choram.

Há visões de mundo racionalistas,
empiristas, trágicas, dialéticas... Mas
a questão maior é como líderes-filó-
sofos vêem o mundo. E, sendo atores
do drama da vida, abrem suas "j au-
las" mentais na sua "mundivisão".
Você conhece pessoas que, olhando só
para o próprio umbigo, não vêem nada
além de seu "mundinho"? Não saem
da Caverna de Platão? Cidadãos da
casa Terra, os líderes-filósofos não são
assim. Esvaziam-se da sua glória, des-
cem de seu status hierárquico e se
engajam no processo histórico. Sua
mundivisão se altera quando saem do
gabinete e pisam no chão de fábrica,
quando deixam seus palácios e visi-
tam bolsões de miséria.

Líderes-filósofos sabem que a vida
humana é dada, mas não vem emba-
lada para pronta-entrega. É tarefa de
casa a ser bem feita. Sabem que o ser
humano é ambíguo, anjo e demônio,
e que sua capacidade de praticar a
justiça faz da democracia algo possí-
vel. E sabem, acima de tudo, que a
inclinação humana para a injustiça
torna essa democracia necessária.

'José Alaby é PhD em Liderança pela Escola de
Educação Andrews University, de Michigan.
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