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Não há dúvidas de que, nos tempos antigos, a aristocracia guerreira era o segmento social que 
detinha o poder e conduzia as gentes, tanto na guerra como no cotidiano. Mas podemos dizer que 
a excelência na condução dos povos, pelos menos na Europa, ficava por conta da classe 
sacerdotal. Eram eles os guias, os professores, quem de fato lideravam as coisas do espírito assim 
como as terrenas, sobrepondo-se inclusive à aristocracia guerreira, onde seus quadros superiores 
eram recrutados. Hoje esses líderes persistem na figura do executivo, do administrador. Ele 
herdou boa parte das responsabilidades: lidera, ensina e faz as grandes escolhas.   
 
Esse novo administrador tem, todavia, um desafio: ele carrega na bagagem todo o conhecimento 
técnico do "como fazer" em cada campo de suas atividades profissionais, também fica perdido nos 
descaminhos da especialização, inevitável nos tempos de hoje, e carece assim de uma visão de 
conjunto do contexto social, político e histórico. Afinal, tomar decisões envolve não apenas 
elementos técnicos, mas, sobretudo, o sentido civilizacional de suas escolhas. O destino de todos 
fica traçado pelas ações que os executivos anônimos tomam no seu dia-a-dia.   
 
Formar líderes sempre foi o desafio em todos os tempos. Nosso sistema educacional não está 
projetado para suprir essa suprema tarefa. Buscar essa verdadeira "educação superior" impõe um 
processo de auto-conhecimento que é buscado de forma intuitiva e aleatória. Isso explica porque 
uma vasta subliteratura de auto-ajuda se transforma em best-seller. Os executivos, ao 
perceberem a demanda prática e cotidiana, buscam respostas para seus dilemas, procurando 
justamente a água preciosa onde a fonte está mais seca. Os livros de auto-ajuda são uma 
indigência quase cômica em comparação à demanda sofisticada de seus leitores.   
 
Os executivos, sobretudo os que já galgaram os níveis superiores das organizações, precisam 
completar sua formação clássica, justamente o tipo de formação que não ensina "como fazer" as 
coisas, nem engana seu público com fórmulas mágicas de psicólogos motivacionais. A educação 
clássica é a leitura dos grandes gênios da humanidade e aqui me refiro especificamente aos 
ocidentais, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, a Bíblia (menos como interesse 
religioso e mais como fonte de informação sobre o ser ocidental). Enfim, um indivíduo maduro 
que ocupa posições de alta responsabilidade se defronta justamente com a necessidade de 
dialogar com os grandes espíritos, que nos legaram o requinte da civilização.   
 
Essa educação clássica é necessariamente uma educação literária- e deve ser a mais sofisticada, 
com os clássicos obrigatórios, como Dante, Goethe, Shakespeare, Kant, Nietzsche e "tutti quanti". 
Inclui também poetas como Fernando Pessoa, Walt Whitman e Yeats. Do Brasil, deve-se ler (e 
reler, sempre usando os olhos da maturidade) Guimarães Rosa e Machado de Assis.   
 
A educação clássica é a formação essencial para os integrantes do corpo dirigente que conduzirá 
as sociedades democráticas. Com efeito, o sistema de recrutamento e seleção dos executivos pelo 
mercado de trabalho é ele mesmo meritocrático. Ninguém chega a postos de comando ao acaso- 
sem dúvida, formou-se com experiência, competência, determinação, liderança e, "last but not 
least", estudo. Todavia, em algum momento, tudo isso se tornará insuficiente e o executivo se 
voltará para esse diálogo com os maiores pensadores de todos os tempos. Não é possível 
entender o Estado, a política e os grandes movimentos de massa, que condicionam a vida 
empresarial, se essa formação não for adquirida, minimamente.   
 
Em resumo, os executivos precisam abandonar a literatura rasteira de auto-ajuda e absorver o 
verdadeiro conhecimento nos grandes autores universais. E hoje essa tarefa deixou de ser tão 
difícil, pois não é imprescindível o domínio de línguas mortas ou exóticas. Tudo que não estiver 
em português estará certamente em inglês. E o acesso está cada vez mais fácil, seja por simples 
download de arquivos pela rede. O que é necessário é a disposição de entabular o diálogo com os 
gigantes da Civilização Ocidental. No começo parecerá difícil. Mas depois das primeiras leituras 



cada um descobrirá a maneira e o método de navegar em meio ao mar de preciosidades por 
descobrir. Afinal, somente dessa maneira descobrirão o que querem: as respostas para as 
grandes questões da existência.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 mar. 2008, Eu&Carreira, p. D6. 


