
e perguntarmos hoje para pro-
fessores qual a analogia que se
pode estabelecer entre o clássico
milenar chinês A arte da guerra,

de Sun Tzu (séc. VI a.C.), e uma escola
contemporânea - não pesquisei, mas
exercitei a imaginação -, eis algumas
possibilidades de respostas:

Campo de batalha = a escola; a sala
de aula.
Estratégia = sobreviver a qualquer
custo (antidepressivos, soníferos,
álcool, fumo, comercialização de
produtos sem procedência garantida,
sem nota fiscal; produzir apenas o
mínimo necessário para não perder o
emprego ou o cargo).

General = diretor; governo; mante-
nedor; aluno / cliente.
Inimigo = os alunos; os colegas car-
reiristas que querem subir a qualquer
custo, especialmente aqueles por
indicação política.

Os filósofos clássicos da China, uma
das mais antigas civilizações sobre a face
da Terra, preocupavam-se com a luta
dos seres humanos pela sobrevivência
e para encontrar um ponto de equilíbrio
em meio à mudança e ao movimento
contínuo. Nesse contexto, as estratégias
estavam dirigidas para a vida em seu
curso na natureza e para o destino
humano. Portanto, quando exclama-
mos - quase que em estado de desâ-
nimo - "como tudo mudou!", estamos
declarando uma obviedade.

Cleary em Dominando a arte da guerra
diz que "a idéia de um professor ajusta-
se às necessidades de um comando
militar ou general na administração da
crise. E a imagem da guerra também é
usada tanto no Taoísmo quanto no
Budismo como uma metáfora geral para
disputa com algum tipo de dificuldade
ou problema, envolvendo ou não o
conflito interpessoal".

As ambições pessoais, quando dis-
torcem a evolução humana, se trans-
formam em guerra interna, não há
paz.

A arte da guerra, para além do título,
é um manual de estratégia recomen-
dado para todas as pessoas que procu-
ram vencer as batalhas diárias da vida
(quem não quer?) ou simplesmente
aprender um pouco mais de estratégia
tática. "O verdadeiro objetivo da guerra
é a paz", escreveu Sun Tzu. Há,
também, que se considerar que a missão
da vida humana é a paz, de vez que a
guerra está na alma dos seres humanos.



SALA DE

Realmente impressionante como
uma pessoa pode vencer em quase tudo
através de armadilhas, predições, fingir
retiradas, quando se é fraco fingir ser
forte, quando se é forte fingir ser fraco,
ou então fazer com que seu adversário
pense que você é um fraco fingindo ser
forte quando realmente é forte, o fato
de irritar o inimigo, acabar com suas
fontes de inspiração, deixá-lo confuso
e por aí vai. São pequenos ensinamentos
dentro de um livro de cento e poucas
páginas, mas nos fazem refletir de um
jeito que às vezes nos sentimos
invencíveis, pois é incrível como táticas
usadas há tanto tempo podem nos ser
úteis, assim como podem nos ensinar
tanto agora.

Com inteligência e argumentos
muito racionais, o autor expôs a im-
portância da obediência, disciplina,
planejamento e motivação. É uma obra
original e valiosa, porque é considerado
o mais antigo tratado de guerra e hoje
parece destinada a secundar a guerra
das empresas no mundo dos negócios,
bem como a da própria vida humana
numa sociedade pautada pela compe-
tição.

PREPARE-SE
Uma aprendizagem importante que a
obra nos proporciona é que a primeira
batalha que devemos travar é contra nós
mesmos. Para atingir uma meta, o autor
ensina que é necessário agir em con-

junto, conhecer o ambiente de
ação, o obstáculo a ser

vencido e, é claro, conhe-
:er seus próprios pon-
tos fortes e pontos fra-
cos. A grande sabe-
doria é obter do adver-
sário tudo o que
desejar, transfor-
mando seus atos em
benefícios.

Em relação aos
comandados (alu-
nos não são coman-
dados, são orienta-
dos) é preciso esta-
belecer e manter
disciplina - que se
consegue mediante
o respeito, sempre

gerado depois do conceito de ética.
Como resultado, temos mais o prestígio
de ter orientado, do que o temor de ser
convertido. A superioridade numérica
dos alunos, isolada, não confere
vantagem, mas a determina-
ção de um professor, sim
A energia deste será
fundamental para a
vitória, mas não se
trata de uma energia
cósmica, mística ou
religiosa e, sim, da sua
formação, da vontade
de agir, intervir no mun-
do com os seres humanos
e conseguir conquistar objetivos.

Seus princípios podem ser aplicados
por indivíduos no confronto com seus
oponentes, por exemplo, problemas e
desafios diários, exércitos contra exér-
citos e empresas contra suas concor-
rentes.

Freqüentemente discutimos a excelên-
cia (expressão da moda) em educação.
"Dominar um batalhão, uma com-
panhia ou uma esquadra de cinco
homens é melhor do que destruí-los",
ensina Sun Tzu. Fico pensando: con-
quistar uma classe de alunos, uma
escola ou uma comunidade é uma obra
mais significativa que pode ser realizada
pelo professor, ao invés de abandoná-la
à sua sorte, por covardia, comodismo
ou fraqueza. Lembre-se dos seus ideais
quando você estudava para ser docente.
Então, agora que tem a real oportuni-
dade de melhorar e de reformar o
mundo, plante suas sementes.

"Obtendo cem vitórias em cem
batalhas não significa o máximo da
excelência. Excelência mais alta está em
obter-se uma vitória e subjugar o
inimigo sem, no entanto, lutar", diz.

Reter ou promover todos os alunos
não é questão essencial na avaliação
qualitativa. A verdadeira conquista do
professor é formar cidadãos críticos,
pensantes, mobilizadores e articuladores.

Estudos clássicos afirmam que a
reforma da sociedade começa pelo
indivíduo e que a renovação do pen-
samento e da consciência é mais eficaz
do que a imposição da lei, que, afinal, é

sempre uma força externa. Esta razão
define que a educação é de importância
vital para a sociedade como um todo.
Quem há de negar?

Existem cinco fatores que-permitem
que se preveja qual dos oponentes sairá
vencedor:
1 aquele que sabe quando (e se) deve e

por que lutar (se um professor);
2 aquele que sabe como adotar a arte

de ensinar / aprender de forma apro-
priada e de acordo com a supe-
rioridade ou inferioridade de suas
forças frente ao inimigo (a igno-
rância, a apatia, a alienação, a indife-
rença);

3 aquele que sabe como manter seus
coordenadores, gestores e todos os
envolvidos unidos, de acordo com o
propósito e com a missão;

4 aquele que está bem preparado, não
teme adversidades porque sabe que
elas existem e as enfrenta com deter-
minação;

5 aquele que é um professor sábio e
capaz, tem autonomia de pensamento.

SABEDORIA
Despejamos informações (nosso supos-
to conhecimento) sobre os alunos. É
isso que querem? Precisam? Desejam?
Posso ensinar ou posso provocar. Posso
determinar ou posso orientar a apren-
dizagem. O que é importante?

A arte da guerra é vital para a educa-
ção. É o âmbito em que ser bem suce-
dido na. vida, ou fracassado, é funda-
mental. A educação é "um caminho que



leva à aniquilação ou determina a sobre-
vivência. Deve ser examinada com cui-
dado e nunca negligenciada".

A única forma para prever o resultado
do ensino é analisar a situação com base
nos cinco fatores constantes:

várias mentes harmonizadas num único
ideal, o caminho que faz o pensamento
das pessoas estar em completa harmonia
com o projeto de vida. Influência e for-
mação moral podem significar um
"espírito de missão", um "propósito". A
crença de que o objetivo é moralmente
íntegro anima o espírito, o compromisso
em direção à conquista.

é sombra e luz,
calor e frio, o tempo e a sucessão de es-
tações. Aceitar ou desafiar essas condições
estabelece o ambiente de trabalho. Cum-
pre questionar qual é o clima que estabele-
cemos nas salas de aula: de interesse e
participação ou de terror e marasmo com
vontade de ir embora? A temperatura
pode ser entendida como "forças exter-
nas".

refere-se às distâncias eu e o
aluno; o meu conhecimento e o dele; difi-
culdades e possibilidades de travessia, de
minimização da distância; condições fí-
sicas, mentais e estruturais para disposi-
ção dos alunos. A análise e a configuração
do terreno, obtendo o melhor uso possível
definem oportunidades de sucesso, de
crescimento, de avanço, de aprendizagem.
A condição ideal, perfeita, não existe.
Adapte-se ao existente e disponível. O
professor precisa considerar o cenário da
ação educativa: pessoas, lugar, conteúdo,
estratégias didáticas e recursos auxiliares
de ensino-aprendizagem.

a formação disciplinada, con-
tinuada e rigorosa; a virtude da sabedoria,
integridade, coragem e humanidade.

fracasso, porém, os que dominarem con-
quistarão a vitória. Entender e aplicar os
princípios fundamentais que determinam
o sucesso.

Complementando a possibilidade de
previsão, é necessário comparar e avaliar
as forças, o que podemos fazer responden-
do às seguintes questões:

:; Qual dos dois lados tem o caminho?
(significa, em tradução literal, o cami-
nho, mas é um conceito que só pode
ser apreendido por intuição. O caminho
não é só um caminho físico e espiritual;
é identificado com o absoluto que, por
divisão, gerou os opostos /complemen-
tares).

• Qual professor é mais competente e
habilidoso?
Qual dos dois lados possui as vantagens
do clima e da terra?

« Quem segue os métodos e é rigorosa-
mente disciplinado?

« Qual lado é mais rigoroso e imparcial
ao recompensar.

• Quem tem a maior força? (Quem ofere-
ce ou quem recebe?)

• Quem possui a melhor preparação para
enfrentar os desafios que a vida e a
profissão propõem?

A sabedoria e os ensinamentos
transmitidos por Sun Tzu são amplamen-
te estudados e considerados, traduzindo
as noções de "guerra" e de "inimigo" co-
mo metáforas para muitas situações da
vida e do trabalho. No contexto das ativi-
dades do professor, proponho a analogia:

General = você, professor.
Campo de batalha = vida e socie-dade.
Inimigo = ignorância; apatia; desin-
teresse.
Estratégia = didática; dinâmica;
humanização.

impõem eficiência, controle de custos;
uma forma de interação respeitosa que
pressupõe duas direções (instituição, alu-
nos e professores; professores, alunos e
instituições). Os professores que negligen-
ciarem esses fatores estão fadados ao

Como reflexão final, proponho que se
faça uma adaptação à sua própria situação
do seguinte: "Há momentos em que a
maior sabedoria é parecer não saber nada.
Por isso, quando capaz, finja então ser
incapaz; quando pronto, finja grande
desespero; quando perto, finja estar longe;
quando longe, faça acreditar que está
próximo. Se o inimigo procurar alguma
desvantagem, seduza-o com uma arma-
dilha. Se estiver desorganizado, ataque-o
e conquiste-o. Se ele for muito poderoso,
prepare-se para ele. Se ele possuir forças
superiores, evite-o. Se ele for orgulhoso,
provoque-o. Se ele for humilde, dê forças
à sua arrogância. Se ele estiver descan-
sado, faça-o se desgastar. Se ele estiver
unido, separe-o. Ataque-o onde ele se
mostrar despreparado. Adote caminhos
que sejam para ele totalmente inespe-
rado". M

Text Box
Fonte: Profissão Mestre, ano 8, n. 93, p. 26-28 jun. 2007.




