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O discípulo é a boa madeira e o mestre, o bom artesão  
 
"Ser analisado por outrem é uma via marcadamente superior para o autoconhecimento" (Sigmund 
Freud).  
 
Eihei Dôgen, mestre budista, em seu trabalho "Gakudô Yôjinsku" ("Pontos a Prestar Atenção na 
Prática do Caminho"), escrito em 1234 e dirigido a seus discípulos do mosteiro de Kôshôji, 
vizinhança de Kyoto, disserta com precisão sobre a importância que exerce um mentor no 
desenvolvimento de uma pessoa: "Um discípulo é como a boa madeira e o mentor é como um 
bom artesão. Ainda que seja madeira de qualidade, se não encontrar um bom artesão, o discípulo 
não pode tornar-se uma bela obra. E mesmo que fosse um pedaço de madeira disforme e podre, 
se cair em boas mãos se transformará em uma verdadeira obra de arte. Por mais que a madeira 
seja boa, se o artesão não estiver à altura para trabalhá-la, sua beleza se perde. Por outro lado, 
até mesmo o material torto ou cheio de nós, se cai nas mãos de um artesão qualificado - que 
sabe como utilizar plenamente essas características negativas - pode chegar a se tornar a coluna 
ornamental de uma construção do estilo Sukiya (estilo arquitetônico simples e austero, usado em 
salas de cerimônia de chá)".  
 
O mestre budista chegou até mesmo a dizer que, para um jovem, seria melhor que nada 
estudasse, caso não conseguisse encontrar um mentor, um mestre, um conselheiro adequado. 
Certamente, essa é uma afirmação radical à primeira vista. Não obstante, quando analisada em 
profundidade, logo se descobre a grandeza da verdade que contém. Quantos jovens abandonaram 
os estudos, unicamente, porque não tiveram, professores sábios, prudentes, honestos e 
verdadeiramente comprometidos com a missão de ensiná-los e desenvolvê-los. Quantos recém-
formados, inteligentes, dinâmicos e ávidos por empreender uma trajetória profissional bem-
sucedida, tiveram a carreira prematuramente destruída, simplesmente porque não souberam 
escolher um mentor competente e confiável. Quantos executivos já perderam o emprego, ou 
foram preteridos em processos internos de promoção ou deixaram de receber aumentos salariais 
simplesmente por não desfrutarem do acompanhamento e conselhos de um mentor experiente e 
bem-intencionado.  
 
A humanidade está cheia de histórias e exemplos de pessoas que tiveram a vida enriquecida pela 
força da presença benfazeja de um mentor. O chefe do Estado-Maior do exército britânico, 
escrevendo sobre Winston Churchill, disse: "Foram os anos mais difíceis e penosos da minha vida. 
Mas me abriram os olhos para o fato de que, às vezes, super-homens assim existem neste 
mundo". Martin Luther King, inúmeras vezes, ressaltou com fervor em seus discursos o poder 
exercido por seus mentores ao longo de sua vida de estudante, pastor e líder nacional.  
 
Ao longo de meu trabalho, em projetos de "outplacement" e aconselhamento de carreira, tenho 
observado e constatado a escassez de mentores em nossas empresas e organizações. São raros 
os profissionais que se lembram de pessoas que exerceram influência positiva sobre sua vida e 
carreira. Muitos, ao contrário, se lembram de exemplos negativos, nada edificantes. Ante esse 
cenário, sinto-me tentado a pensar que pouquíssimas organizações dispõem de mentores 
experientes e confiáveis.  
 
A escolha de um mentor é algo sério e exige sensibilidade aguçada, capacidade de julgamento, 
bom senso, desejo de aprender e ser diferente dos outros e, mais importante do que todos esses 
atributos, requer coragem para ouvir e aceitar críticas abertamente. Os melhores mentores são 
aqueles que falam abertamente sobre as vulnerabilidades dos profissionais que orientam, abrindo 
seus olhos para as coisas que eles não desejam ver.  
 



Por outro lado, é importante também que os mentores não sejam meros reprodutores de manuais 
e conceitos, mas que sejam autoridade em seu campo de ação; que sejam livres para expressar 
suas idéias; que sejam humildes em seu relacionamento e não tenham postura doutoral ou de 
superioridade sobre seus discípulos; que sejam intelectualmente íntegros; que sejam confidentes 
e priorizem os interesses de seus discípulos, fazendo-os crescer em todo o seu potencial, até a 
plenitude.  
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