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SABEDORIA EM GOTAS
A sabedoria de Confúcio, o rei sem reino, apresenta-nos uma série de pequenas narrativas centradas na figura milenar de Confúcio, nome latino do filósofo Kong Qiu, que viveu no século
V a.C., na China. Para além de seus ensinamentos e aforismos, ele aparece, no livro, no personagem do mestre, cercado de sete discípulos: Yuan (o mais sábio e seu futuro sucessor), Yun,
Yao, Fuzi, Ding, Zixia e Tang (o mais limitado) – que recebem lições sobre a vida e a morte,
e as principais virtudes, a partir de situações do cotidiano.
Desta forma, em “O meio termo”, quando Yao reclama do quanto o inverno é longo, mas
ao mesmo tempo, do quanto o verão é excessivamente quente, Confúcio lhe ensina, através da
percepção das brasas que os aquece da neve, e do ar frio que lhes revigora os pulmões, sobre
a importância da junção dos opostos e do equilíbrio entre eles. Isso também ocorre em “O
cajado”, em que o mestre utiliza esse objeto para explicar a Zixia o que era o conhecimento:
assim como um galho da floresta, que pode ser esculpido e moldado para servir de guia e
apoio ao longo da vida.
Além de histórias em que Confúcio diretamente ensina a seus discípulos, há várias narrativas em que ele é procurado por autoridades que lhe pedem conselhos ou soluções para
dilemas ou conflitos. Entre elas, destaca-se a série “Os dois arqueiros”, na qual o duque de Wu
procura Confúcio para ajudá-lo a resolver um grave problema: a disputa entre Hun e Han,
dois arqueiros de habilidades admiráveis. Ao contrário de ser uma felicidade para o duque possuir, no mesmo exército, dois homens tão capazes, os dois comprometiam a unidade do grupo, pois metade dos guerreiros só obedecia a Han; a outra metade, apenas a Hun. Confúcio
aconselha o duque a propor competições (por exemplo, quem conseguiria perfurar uma ameixa ou apagar uma chama com uma flecha a 80 passos de distância) para definir quem seria o
melhor. Entretanto, ambos conseguem cumprir as provas e as partes lideradas por Han e Hun
estavam prestes a guerrear entre si. Confúcio decide falar com eles, antes que iniciassem a
batalha, e conclui que nenhum dos dois tinha qualidades suficientes para ser um bom chefe.
Propõe então a eles um último desafio: aquele que conseguisse acender uma chama, com
uma única flecha, venceria e seria o novo comandante do exército. Os dois tentam e nenhum
consegue, e ambos concordam que era impossível acender uma chama atirando uma flecha à
distância. O duque, os dois arqueiros e Confúcio se aproximam da vela; este pega uma flecha,
cobre-a com sebo, ateia nela fogo e entrega-a ao duque, que acende o pavio. Assim, Confúcio
declara-o vencedor e chefe do exército.
Assim como a história dos dois arqueiros,
muitas outras narrativas, simbolicamente,
prescrevem virtudes como a humildade, a
paciência, o desapego, a busca do conhecimento e do equilíbrio, diante da brevidade e
instabilidade da vida. Sendo narrativas muito
curtas, configuram-se como gotas de sabedoria, que ultrapassaram séculos e culturas, conservando seu sentido e importância em um
mundo em que as pessoas ainda precisam tanto
de reflexão para, como diria o mestre, encontrar
o caminho.
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RESUMO

Aqui você vai encontrar sugestões de atividades para serem desenvolvidas em sala de
aula antes, durante e depois da leitura. Elas propõem reflexões sobre a história, sobre a
estrutura narrativa e sobre temas interdisciplinares, para além da ficção.
1. ESTRUTURA NARRATIVA
Durante a leitura do livro, é importante analisar com os alunos a estrutura do texto: trata-se
de um conjunto de narrativas, sem uma ligação, um eixo de causa e consequência entre elas.
Entretanto, há algumas características comuns: todas elas são muito curtas e de conteúdo sapiencial – ou seja, propõem-se a transmitir algum ensinamento. Além disso, o professor pode
também ressaltar dois modelos de narrativa, segundo sua estrutura: em uma delas, um discípulo
chega, faz uma pergunta, Confúcio não responde a ela imediatamente, e depois demonstra, com
um objeto ou atitude, a resposta; em outra, uma autoridade (duque, príncipe) chama Confúcio
para pedir um conselho ou tomar uma decisão: este analisa a situação e profere uma solução
para o caso, que geralmente pode ser tomada como um ensinamento mais amplo. Outro aspecto
interessante é a oposição, ao longo do livro, entre dois personagens, Yuan e Tang: aquele, sempre
referido como o primeiro discípulo, o mais sábio e mais capaz (tanto que, na narrativa final, que
narra a morte de Confúcio, ele se torna seu sucessor); este, sempre criticado pelo mestre pela
sua capacidade limitada, por sua estupidez, por não se conformar com a capacidade de Yuan.

2. A SABEDORIA E AS METÁFORAS
Ainda considerando a estrutura das narrativas presentes no livro, leia com os alunos, em sala
de aula, “O caminho da vida” e “A estupidez”, que se encontram no início da obra. A partir
desta leitura, questione os alunos a respeito de como Confúcio responde às perguntas de seus
discípulos, orientando-os a perceber como tais respostas não são diretas ou objetivas, mas
metafóricas. Tomando como exemplo as narrativas citadas, trabalhe o conceito de metáfora:
a comparação implícita entre o caminho a ser seguido na vida e um livro em branco (o que
sugere que não há caminhos pré-definidos), entre o ninho da estupidez e um espelho onde o
ser humano pode mirar sua própria imagem (o que sugere, para além da crítica à pouca inteligência do personagem Tang, que a vaidade, o comportamento autocentrado seriam as origens
da estupidez humana). Ressalte aos alunos como esta linguagem simbólica ou metafórica
é comum em narrativas sapienciais, em que, geralmente, um mestre considera importante
orientar seus discípulos, mas, ao mesmo tempo, proporcionar que eles encontrem seu próprio
caminho (daí a necessidade destes interpretarem os ensinamentos recebidos).

3. O PARALELISMO EM “OS DOIS ARQUEIROS”
“Os dois arqueiros” pode ser considerada uma única narrativa (a mais longa do livro) dividida
em seis partes. Além de seu conteúdo, um dos aspectos interessantes dessa série é sua estrutura. Leia-a em sala de aula com os alunos e chame a atenção deles para a semelhança de ações
(o duque chega, relata o problema e, depois, Confúcio propõe um desafio, nas duas primeiras
partes) e frases (como “O duque parecia preocupado” e “O duque parecia consumido pela
angústia”; “Você deve estar orgulhoso de ter dois homens tão preciosos em seu exército”;
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IDEIAS PARA SALA DE AULA

4. AS NARRATIVAS DE CONFÚCIO E CRENÇAS ORIENTAIS
Ainda considerando a relação entre as ideias de Confúcio e as crenças orientais, é interessante
observar como a morte e a reencarnação são representadas em algumas narrativas. Leia com
os alunos “A morte”, “O ensinamento” e “A parábola da borboleta”. Solicite aos alunos que,
em grupos, conversem sobre quais crenças das tradições espirituais orientais aparecem nestas
histórias. Oriente-os a perceber a representação serena e harmoniosa que é feita da morte
(como etapa necessária de um ciclo, a ser vivenciada por todas as criaturas, o que faz com que
Confúcio não tema ser morto, quando é preso). Além disso, na parábola da borboleta, além
da mensagem de não crueldade aos animais, o professor pode conversar com os alunos sobre
as crenças relativas à reencarnação em algumas doutrinas orientais, que acreditam que a alma
humana retorna, muitas vezes, não em outro corpo humano, mas no de um outro animal, até
mesmo de um inseto. Discuta o teor simbólico configurado na parábola em questão.

5. CONFÚCIO E A FILOSOFIA ORIENTAL
Depois de terminada a leitura da obra e analisadas diversas narrativas, inclusive com os enfoques sugeridos nas atividades anteriores, sugerimos uma abordagem, em sala de aula, da
vida de Confúcio, do contexto em que se desenvolveu suas ideias e sua influência na filosofia
oriental. O professor pode utilizar as narrativas “Os dois arqueiros”, “O ministro”, “Os três
guardiães”, “A mandarina” e “Os sacos de arroz” para evidenciar que Confúcio não foi um
profeta, que não fez preleções espirituais, mas se concentrou em formular ideias e ensinamentos sobre as formas de se governar e se viver em sociedade, com base nas tradições chinesas e
seus rituais. Assim, conceitos como fidelidade ao soberano, adequação ao lugar que se ocupa
na sociedade (o que inclui as noções de modéstia e humildade) e a explicitação das virtudes
como forma de transformação da sociedade são essenciais. É importante também ressaltar aos
alunos que os ensinamentos de Confúcio foram escritos e compilados por seus discípulos e,
séculos depois, encarados como uma doutrina conhecida como Confucionismo.
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“Infelizmente, não”, etc.). Tais ações, frases e expressões que se repetem, de forma quase
idêntica, caracterizam o que chamamos de paralelismo entre as partes da narrativa. Aproveite
a leitura em sala de aula para trabalhar esse conceito a partir da análise textual, isto é, fazendo
com que os alunos percebam as estruturas sintáticas e narrativas que se repetem no conjunto.

Antologia de parábolas
A parábola é um gênero muito antigo, bastante comum na tradição oriental, sobretudo
para difusão de valores morais, de conduta ou religiosos. A sabedoria de Confúcio, o rei
sem reino é formado por esse gênero. Vamos compreendê-lo melhor, ler parábolas de
fontes diversas e formar uma antologia?
PRIMEIRO PASSO Os professores de Língua Portuguesa, Arte e História devem explicar aos
alunos o projeto interdisciplinar de pesquisa sobre as parábolas e as tradições religiosas, que
embasará a confecção de uma antologia.
SEGUNDO PASSO O professor de História deve solicitar aos alunos, em grupos, pesquisas (reforçando os objetivos antropológicos, históricos e culturais, mas não doutrinários) sobre as
filosofias, religiões ou tradições espirituais, sobretudo sobre seus gurus, mestres ou profetas
(como Lao-Tsé, Sidarta Gautama, Confúcio, Maomé, Jesus Cristo, etc) e ensinamentos e
textos atribuídos a eles.
TERCEIRO PASSO O professor de História deve solicitar aos alunos que exponham o resultado
de suas pesquisas em forma de seminários. A partir dos resultados trazidos pelos alunos, o professor deve ressaltar a transmissão oral de conhecimentos nestas antigas religiões ou tradições
espirituais e o uso da narrativa (tanto mítica quanto sapiencial) nesse processo.
QUARTO PASSO Relacionando esta abordagem às pesquisas realizadas nas aulas de História, o
professor de Língua Portuguesa deve explicar aos alunos no que consiste o gênero parábola
e suas características estruturais específicas (relacionadas à difusão oral e à finalidade moralizante). Em seguida, o professor deve explicar o gênero de publicação antologia e sugerir aos
alunos a pesquisa e seleção (a partir de leitura e análise de vários textos) de parábolas de fontes
diversas para composição de uma antologia.
QUINTO PASSO A partir da seleção feita nas aulas de Língua Portuguesa, o professor de Arte
deve solicitar aos alunos que façam ilustrações para compor a antologia, atentando para a
representação visual dos aspectos simbólicos dos textos.
SEXTO PASSO O professor de Arte deve orientar e auxiliar os alunos na confecção da antologia:
escolha do projeto gráfico (fontes, cores, tipo de papel, capa), digitação dos textos, distribuição
de textos e imagens, impressão, encadernação, etc. A montagem pode ser feita também com
textos manuscritos e colagens, na falta de computadores, ou por escolha estética. Caso a turma
seja numerosa, sugerimos a produção de várias antologias para que todos os alunos participem
ativamente de todas as etapas do projeto.
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ATIVIDADE ESPECIAL

