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Raramente escrevo sobre minhas viagens de trabalho, o 
que vejo através das lentes das câmeras ficam 
perpetuados na memória e traduzidos em filmes. 
Porém, desafiado por um amigo a relatar algumas dessas 
percepções me vejo provocado a traçar algumas linhas. 
Recentemente estive no município de Soure, na ilha de 
Marajó. Entre manguezais, rios, aves, marés, 
pesquisadores, pescadores e búfalos; estes últimos me 
chamaram a atenção. Não por sua meia tonelada de porte 
vistoso, belo e imponente, mas sim pela liderança.  
Algo que sinceramente acredito estarmos muito carentes. 
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Mas o que é liderança? 
Na área de administração esta palavra traduz o ponto 
chave para uma organização caminhar eficazmente.  
Nos meados dos anos 20, surge na Nova Inglaterra Mary 
Parker Follett, uma assistente social formada em Ciências 
Políticas que se tornou conselheira de líderes de negócios 
da época. Follett foi uma das primeiras e mais originais 
pensadoras em assuntos de liderança. Segundo Follett 
(2017), no livro Sobre Liderança, Poder, Empresas e 
Sociedade: “[...] Organiza todas as forças do grupo e 
direciona-as para um propósito comum. Por conseguinte, 
assenta mais a sua ação no poder do grupo do que no seu 
poder pessoal” (Pag. 19). O curioso é que isto aconteceu 
meio século antes das escolas de negócios atentarem para 
esta prática. Follett já falava de gestores que lideravam 
com uma visão partilhada e objetivos comuns.  
Bom, esse é um exemplo capitalista, onde se partilham as 
responsabilidades e objetivos, mas não o capital.  

 

Na minha percepção, para os búfalos liderança é 
confiança! A cada passo que me deslocava para 
obter o melhor ângulo fotográfico a pequena 
manada se movia sutilmente a minha frente, como 
num ballet em câmera lenta, todos muito 
compactos próximos ao líder.  
A cada desloque diferente o líder se posicionava à 
minha frente e a pequena manada se compactava 
à sua volta. Olhar fixo como que me indagando o 
que eu pretendia fazer? Por que eu estava ali e 
quais as minhas reais intenções?  
Afinal de contas quando lá cheguei a manada se 
refrescava, mas diante da minha intromissão o 
lazer foi abandonado e a tensão tomou conta do 
ambiente. Entre eu e a manada apenas uma 
pequena cerca delimitava os nossos territórios, tão 
tênue e frágil, um convite a uma melhor 
aproximação. Então por que não se aproximar? 
Medo? Não...Respeito! 
Uma liderança em que em nenhum momento tirou 
as atenções dos meus movimentos, em nenhum 
momento se tornou agressiva, mas em todos os 
momentos se preocupou com a sua manada e esta 
por sua vez se manteve compacta e firme.  
Os Búfalos das savanas africanas costumam 
atacar filhotes de leões desprovidos de segurança. 
Mas como assim? Búfalos são herbívoros!  
Mas sabem que os leões não são, principalmente 
quando se transformam em adultos.  
No clássico de Zé Ramalho - Admirável Gado 
Novo, somos ironizados a gado, “Povo marcado, ê! 
Povo Feliz!”  Acredito não estarmos felizes.  
Como também acredito que deixamos alguns leões 
se tornarem adultos. Mas, aproveitando a 
inspiração musical de nossos grandes artistas, 
Cazuza já cantava: “Meus inimigos estão no 
poder...” Não precisamos de uma ideologia pra 
viver, precisamos de lideranças para crer.  
Assim como os búfalos; são gestos, ações e atitudes 
que fortalecem o respeito e geram a credibilidade. 
Assim como os Guarás, uma ave nativa dos 
manguezais de bico alongado que se alimenta dos 
caranguejos e que devido a essa dieta peculiar 
atingem uma coloração vermelha cintilante de 
brilho invejável! Mas isso é outra história...■■■ 
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