
A base da liderança não é só conhecimento ou
experiência - é também o caráter do indivíduo

Aptidão moral: a
competência do líder
• Jaime Wagner*

N a Grécia homérica e heróica, a coragem era a
principal virtude. Mais tarde, na Atenas clássica, a

bravura perdeu pontos no grau de importância e ficou
um passo atrás daquela que era considerada uma
aptidão moral do homem: a sôphrosynê (traduzida como
autocontrole, moderação, sobriedade, temperança).
Esse traço também era tido como a principal
característica de um líder. Platão, por exemplo, dividia
a "alma" em três classes: de ouro (racional), de prata
(espiritual) e de ferro (apetitiva). A alma platônica
corresponde ao que hoje chamamos de "mente",
localizada no cérebro e dividida em dois grandes
sistemas: o emocional, associado ao temperamento, e o
cognitivo, ligado ao caráter.

Não nascemos com caráter. Nós o adquirimos pela
educação e o reafirmamos pela prática das virtudes
morais. O que se traz de nascença é o temperamento.
O temperamento, sim, é como o metal bruto: chumbo,
ferro, prata, ouro — alguns maleáveis, outros duros. Já
o caráter é metal trabalhado, forjado pela educação,
moldado pelo exemplo e temperado pela experiência,
particularmente pelas crises. Por isso, desde Platão,
mais do que os dotes físicos ou intelectuais, o requisito
do líder é a "aptidão moral". Ela é condição básica para
que seja concedida autoridade ao sujeito que dirige o
esforço coletivo. Será essa uma capacidade inata? Ou
será aprendida? Podem-se formar líderes? Ou líderes
não são formados, mas selecionados e aprimorados? Há
um estilo de liderança melhor?

O desenvolvimento do caráter é importante para lidar
com o poder. A vida em sociedade é um jogo de forças no
qual os indivíduos "usam" uns aos outros como meios
para atingir seus fins. E todos, de certa forma, tornam-
se meios para os fins maiores dos organismos sociais.
Pois existem três formas de exercer esse poder: a
coerção (ou ameaça), cujo instrumento é a força e a
capacidade de infligir dor; a compensação (ou promessa),
cujo instrumento é a propriedade, a capacidade de
proporcionar prazer; e o convencimento (ou
argumentação), cujo instrumento é a razão e a
organização, a capacidade de dar sentido às coisas.

Essas três vias, no entanto, não atuam isoladas - ao
contrário, aparecem quase sempre juntas. Dificilmente,
a influência se exerce de uma única maneira. Como
qualquer animal, buscamos o prazer e fugimos da dor.
Emocionalmente, somos todos carentes e temos medo.
Essas reações naturais são como botões de "Liga" e
"Desliga" que nos comandam. Por isso, coerção e
compensação são formas de influência manipulativas.
Uma é negativa, a outra, positiva. Mas ambas atuam
na parte emocional do nosso cérebro - essencialmente
igual ao dos animais inferiores.

Manipular e convencer - Foi Maquiavel quem
prescreveu os princípios da manipulação para benefício
do príncipe. E recomendou: prefira ser temido a ser
amado. Afinal, a coerção funciona pelo medo. Os
manipuladores usam a coerção e a sedução para levar
outros a fazer o que eles próprios desejam. E, mesmo
que se possa coagir alguém para o seu próprio bem, o
condicionamento pelo medo é o grande responsável
pelas doenças mentais que atormentam o homem
moderno. A manipulação não é, no entanto,
necessariamente intencional — pois funciona tanto
melhor quanto mais inconsciente for.

Já a recompensa se associa ao prazer — e isso a torna
bem vista. Entretanto, comandado por desejos criados,
o homem se tornou um mero consumidor, limitando o
conceito de liberdade a simplesmente escolher o que
consumir. Ao reagir automaticamente, deixamos de ter
vontade própria. Paramos de pensar e exercer a
liberdade de escolha, seja por medo ou carência. E
quanto mais reativa, tão mais manipulativa a pessoa é.

Há um incentivo adicional para a nossa submissão: a
de que ela reflete um comportamento prestigiado. O
homem é um animal político, cuja felicidade depende
de um equilíbrio entre adaptação ao ambiente social e
busca da satisfação dos instintos. Toda organização
social (família, escola, empresa, Igreja, Estado) se
estrutura em cima de normas, hábitos e crenças, nas
quais seus membros são educados. Não é à toa que a
palavra "moral" vem do latim mores (costume) e a
palavra "ética" vem do grego ethos (costume ou hábito).
A submissão à norma social, portanto, é um dever, e o
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objetivo da educação é assegurar o cumprimento desse
dever. Isso ocorre tanto de forma explícita (pela
argumentação e pelo exemplo) como implícita (pelo
condicionamento ou adestramento).

Exercício do líder - Para que tenhamos funcionários
ou cidadãos maduros e afirmativos, com iniciativa,
coragem e independência, precisamos deixar de lado as
formas manipulativas de influência e assumir o risco
de que eles decidam por si. Um líder é,
eminentemente, um educador e um reformador. O
convencimento produz proatividade, enquanto a
manipulação gera reatividade. O convencimento tem
mais risco e mais custo, mas é o que dá distinção ao
verdadeiro líder: a capacidade de influenciar pessoas
livres, que agem em função dos próprios valores e os
questionam à luz da própria consciência. E a
capacidade de gerar o crescimento dos outros. As
normas, portanto, deveriam se basear na lógica, na
verdade e na justiça. Seu aprimoramento deveria ser
a principal finalidade, e a argumentação racional, o

meio da educação.
O atributo da melhor liderança não é o exercício do

poder manipulativo, e sim o exercício da "aptidão
moral" - uma capacidade emocional e intelectual,
sensitiva e cognitiva. A aptidão moral diz respeito à
motivação para agir corretamente e se baseia no
desenvolvimento do caráter do líder. A noção de
correção pressupõe uma norma ética, o ajustamento
ao ambiente por meio de valores que comandam a
auto-superação e o auto-aperfeiçoamento. Isso
pressupõe uma abertura do líder a mudanças e
aprendizados constantes, além do comportamento
justo, o mais consciente possível, por meio da empatia
e do autoconhecimento.

O médico psiquiatra Robert Cloninger, da
Universidade de Medicina de Washington, desenvolveu
um "modelo da personalidade" no qual o
temperamento e o caráter interagem. Não se trata da
tradicional visão do caráter, com o egoísmo num
extremo e o altruísmo no outro. Cloninger entende
que o indivíduo pode apresentar, ao mesmo tempo, um
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elevado grau de autodirecionamento (vulgarmente
entendido como egoísmo) e um alto grau de
transcendência (tradicionalmente associada ao
altruísmo).

Temperamento é algo inato, e exerce o papel de
"núcleo emocional" da personalidade. Envolve impulsos
automáticos em resposta a estímulos como novidade,
recompensa ou punição - que então originam as emoções
básicas como raiva, nojo, tristeza, alegria etc. O
temperamento do homem se localiza no "cérebro emocional"
e é essencialmente igual ao dos outros mamíferos. Logo, o
temperamento não muda muito ao longo da vida.-

O caminho natural para o
desenvolvimento da liderança
é promover uma mudança
positiva de caráter

Em contraste, o caráter se desenvolve com a
maturidade. Ele está associado ao "cérebro cognitivo",
envolvendo a consciência do "eu" e sofrendo influência
do aprendizado, dos traços de temperamento
antecedentes, das pressões socioculturais e dos eventos
casuais que ocorrem ao longo da vida. Isso se dá de
forma única para cada indivíduo, otimizando a
adaptação ao ambiente, modulando a intensidade de
percepções e afetos e reduzindo o impacto de traços
emocionais que possam levar à má adaptação. Por essa
interação, o temperamento regula o que notamos ao
longo da vida, enquanto o caráter modifica o seu
significado. A intensidade e o sentido de toda
experiência depende de ambos.

A relação do eu (sujeito) com o outro (objeto) tem
três dimensões:

• Autodirecionamento: trata-se do "eu" agindo
para alcançar seus fins, dando origem à
engenhosidade e à confiança;

• Cooperatividade: é a empatia do "eu" com os
outros "eus", muitas vezes originando a compaixão
e o amor;

• Autotranscendência: é o virtual esquecimento
do "eu", aliado à consciência de que todos
participam de um todo maior e integral,
engendrando um sentimento de comunhão e
coerência.

O caráter se desenvolve na busca do bem-estar.
Logo, a evolução do caráter do indivíduo segue a
mesma direção da evolução humana. Envolve uma
elevação no nível de consciência e percepção da
realidade. Pesquisas sobre os diferentes tipos de
caráter atestam que o indivíduo "Organizado" e
"Criativo" é, usualmente, mais alegre e jovial do que os
outros. As pessoas de caráter "Criativo" vivem com a

auto-estima vigorada, além de exibirem um grau
elevado de cooperação e de autotranscendência. Ou
seja: apresentam a atitude que se espera de um líder.
De outro lado, indivíduos de caráter "Melancólico"
apresentam baixo autodirecionamento e pouca
cooperação. E raramente se mostram
autotranscendentes. É a atitude típica do derrotado —
atitude esta que se realimenta num ciclo vicioso de
reatividade e passividade. Assim, é fácil concluir que a
ascensão do caráter "Melancólico" para o "Criativo" é o
caminho natural para o desenvolvimento da liderança
(confira, no quadro acima, como os diferentes tipos de
caráter influem nos "canais" pelos quais as pessoas
dialogam com o mundo).

O aprimoramento do caráter, contudo, é limitado pelas
possibilidades emocionais impostas pelo temperamento
do indivíduo. A correlação entre temperamento e caráter
não é linear, mas também não é completamente
aleatória. Temperamentos altamente dependentes de
recompensas, por exemplo, são mais propensos ao
desenvolvimento do caráter. Por outro lado,
temperamentos indiferentes à recompensa impedem a
formação de um líder. Tentar fazê-lo, nesse caso, seria
um esforço com alta probabilidade de fracasso. No final,
teríamos algo parecido com um cordeiro em pele de
leão. Sem julgamento moral, é claro. Afinal, do ponto de
vista ético, um leão não é melhor do que um cordeiro.
São apenas animais diferentes.
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