
A Inteligência Estratégica no combate à Ansiedade 

 

Em entrevista ao Professor Dr. Walter Roberto Correia (Educação Física – USP), o Mestre Sênior 

de Ving Tsun Kung Fu Leo Imamura comentou aspectos da Educação Emocional, 

inerente à formação em Artes Marciais, bem como as competências desenvolvidas 

durante a experiência marcial, principalmente durante a infância. Para assistir, clique aqui 

[https://www.vingtsunsaopaulo.com.br/educacao-emocional-no-ambito-das-artes-marciais/] 

No vídeo, Imamura ilustra como a Inteligência Marcial e a Inteligência Estratégica se desenvolvem 

a partir da experiência marcial nessa fase da vida, marcada por descobertas como a percepção 

de si e do outro, dos limites da integridade física e processo de aprendizagem emocional, ao lidar 

com sentimentos como o medo e a frustração. 

Mas o que isso tem a ver com o tema de hoje? De que maneira a experiência marcial 

pode contribuir para o desenvolvimento da Inteligência Estratégica? Como a 

Inteligência Estratégica pode contribuir no combate à Ansiedade e condições 

relacionadas ao Stress? 

 

• O que é a Inteligência Estratégica? 

 

Como você costuma reagir à novas situações? É otimista? Pessimista? Costuma ficar estressado 

ao sentir que tem obrigação de resolver todos os problemas sozinho? Ou perdido quanto a qual 

caminho deve seguir? 

Partir dessa polarização (tanto a de que pode ser sempre bom, quanto a de que pode ser sempre 

ruim) acaba por bloquear a capacidade de analisar profundamente cada situação. Ainda que se 

almeje a resolução, é necessário identificar o benefício presente em cada situação – mesmo que 

não pareça identificável em primeiro momento. 

Dessa forma, os esforços devem estar voltados para a percepção dos aspectos mais sutis de cada 

situação: para cada aspecto aparente há um aspecto oculto correspondente, que precisa ser 

considerado. Todas as situações, sem exceção, são constituídas de um aspecto visível e outro 

invisível, como yin e yang, num processo regulado que acontece entre fatores opostos e 

complementares, de forma contínua. 

Contínua, porém inédita. É comum pensar que o recomeço seria então a repetição, mas é preciso 

perceber que esses fatores opostos que estão em alternância seguem sempre em constante 

processo de mudança, o que transforma também a própria percepção da situação: normalmente 

vista com ciclo – com início e fim, quando na verdade se trata da manifestação visível de um 

evento que permanecia invisível. 

Partindo desse ponto, o início não seria necessariamente o começo nem o fim seria um 

encerramento permanente. A etapa efetiva será a transição entre os processos de 

desdobramento e de recolhimento. 

A partir do momento que se compreende a situação como o todo (tangível e intangível), 

analisando as sutilezas que normalmente são ignoradas, é possível antever o que estar por 

https://www.vingtsunsaopaulo.com.br/blog/4-noticias/jornada-kung-fu-na-transmissao-do-ving-tsun-experience-no-ceara.html
https://www.vingtsunsaopaulo.com.br/educacao-emocional-no-ambito-das-artes-marciais/


emergir da esfera não mais totalmente desconhecida.  Essa é a abordagem da Inteligência 

Estratégica: explorar o potencial de cada condição, antecipando o benefício da situação. 

A experiência marcial traz esse conceito em sua prática: no combate simbólico, é necessário se 

atentar aos pequenos sinais dados pelo adversário em frações de segundo para decidir quais 

serão os próximos passos. 

 

• A Ansiedade 

 

Ao contrário do que se imagina, todos os sintomas da ansiedade são essenciais para a 

sobrevivência humana. Uma vez em situação de perigo, é ela que permite a tomada de decisões 

rápidas, como correr para fugir ou lutar para se defender. Mas quando ela se torna um problema? 

Na atual conjuntura, é inevitável não pensar sobre o futuro. Em meio a crises políticas, 

econômicas, ambientais, como não se planejar para se alinhar às novas demandas? A proposta 

aqui não é abolir o pensamento sobre o futuro e sim ressignificar essa experiência: torná-lo um 

hábito saudável e instrumentalizá-lo para a realização. 

Embora a ansiedade seja inerente à condição humana, seu excesso engatilha efeito reverso: ao 

invés de preparar o corpo fisiologicamente para sobreviver, gera o medo em enfrentar situações 

do tipo VUCA (Voláteis, Incertas, Complexas e Ambíguas) por não saber como resolver.  

Essa projeção excessiva no futuro, que é ainda ficção, acaba por subtrair do tempo presente a 

atenção necessária para a desenvolver a capacidade de avaliar profundamente a situação 

corrente e, por consequência, de criar estratégias para lidar com seus desdobramentos 

posteriores. 

Aprender a perceber os fatores aparentes e não aparentes exige mais que capacidade intelectual: 

é importante ouvir pessoas, compreender os indícios insignificantes, para assim identificar os 

fatores portadores do efeito desejado.  

Praticar a Inteligência Estratégica é perceber como favorecer progressivamente esses vetores 

estratégicos, de forma que o resultado desejado seja alcançado naturalmente durante o processo 

(orgânico e conjunto).  

 

• Stress 

 

Outra condição que parece inerente ao estilo de vida atual é o stress. Em um excesso de presente, 

com a crescente lista de demandas e compromissos a serem cumpridos, é possível eliminar o 

stress? Como definir o que priorizar? Todo stress é necessariamente ruim? 

O stress, embora seja rotulado sempre como algo nocivo e prejudicial, é um dispositivo, como a 

ansiedade, necessário para a sobrevivência. Contudo, o excesso de stress pode acarretar diversos 

problemas de saúde, física e mental. Mas o que causa esses altos níveis de stress? Como combatê-

los? 

O mundo nunca foi tão competitivo como atualmente. A busca incessante pela excelência criou 

o mito da competência: de que para atingi-la é preciso dar conta dos desafios sem necessitar de 



ajuda. A ideia do protagonismo se tornou mais importante que a finalidade da ação propriamente 

dita e almejando isso, profissionais aceitam diariamente mais desafios do que são capazes de 

resolver, ignorando a importância do outro na resolução do próprio problema. 

Para pensar estrategicamente é necessário mudar a percepção da competência e abdicar do 

protagonismo em detrimento da finalidade da tarefa proposta. É mais importante ser o 

responsável pela demanda ou vê-la realizada com sucesso? 

Focar nos próprios interesses pode perturbar a percepção das coisas e impedir que todo o 

potencial da situação seja explorado. A Inteligência Estratégica leva à percepção da humanidade 

que nos une ao outro, sendo o primeiro passo para o desenvolvimento humano, a partir da 

perspectiva transindividual. 

 

• Combate Simbólico como linguagem da Inteligência Estratégica  

 

O combate simbólico é uma aula de estratégia chinesa. Isso porque, diferentemente de outras 

modalidades, as artes marciais preconizam a percepção holística da circunstância ali apresentada.  

Para alcançar o êxito, os praticantes envolvidos necessitam, antes de tudo, observar o oponente 

para além da obviedade de seus movimentos. O golpe é desferido após o contato e toque, que 

permitem, entre tantos aspectos, a leitura da intensidade com a qual o corpo será atingido, para 

qual direção ocorrerá a inclinação após o golpe, quais as possibilidades de reação do adversário 

naquela condição. Todas essas informações possibilitam a antecipação dos movimentos do outro 

durante o combate, além de favorecer o competidor com a oportunidade de usá-los ao seu favor.  

Um exemplo histórico disso pode ser observado ao estudar as lutas de Bruce Lee: o lendário 

artista hollywoodiano era mestre de Kung Fu e compensava a sua estatura (geralmente menor 

do que a de seus adversários) com a explosão em movimentos que favoreciam a sua condição 

em combate, como golpes que curvavam quem os atingia no momento do impacto ou aproveitar 

a inclinação corporal resultante disso para projetar a direção do impulso necessário para derrubá-

los. 

 A vitória era construída progressivamente em um combate pensado estrategicamente para 

diminuir as disparidades de peso e altura entre Lee e seus rivais em cena, além de colocá-los em 

posições que favoreciam as condições do ator. 

 

• Inteligência Marcial 

 

A experiência marcial é, sem dúvidas, uma prática de Inteligência Estratégica. Através dela, é 

possível promover a experiência mobilizadora: inerente ao desenvolvimento humano, exige que 

se estenda para a conduta tudo aquilo que se pode apreender a partir do que se percebe do outro 

– motivo pelo qual é utilizada em muitos sistemas de Kung Fu com esse propósito. 

Tão importante quanto produzir esse conhecimento sobre a atuação dos dispositivos corporais 

em situações de crise (o combate), é o desenvolvimento da capacidade de estender para a 

conduta essa Inteligência Estratégica desenvolvida durante a experiência marcial: a Inteligência 

Marcial. 


