
AFIAR O MACHADO 

 

Numa aldeia distante existia um velho lenhador que se notabilizara por vencer sempre os torneios em que 

participava e que, certo dia, foi desafiado para uma competição por outro lenhador jovem e forte. 

Todos os habitantes da localidade acreditaram que finalmente o velho perderia o título de campeão dos 

lenhadores, dada a grande vantagem física do jovem que o desafiava. 

No dia marcado, os dois competidores iniciaram a disputa, na qual o jovem se empenhou com grande energia e 

convicto de que iria ser o novo campeão. De tempos, a tempos olhava para o velho e apercebia-se de que, por 

vezes, ele permanecia sentado. Por isso, pensou que o seu adversário estava velho demais para competir e 

continuou a cortar lenha com todo o vigor. 

No final do tempo estipulado para a competição, os juízes foram medir a quantidade de lenha cortada por cada 

um dos lenhadores e, com bastante surpresa, constataram que o velho vencera novamente e por larga margem. 

O jovem, intrigado, aproximou-se do velho e questionou-o: 

_ Não percebo. Muitas vezes, quando olhava para si, durante a competição, notei que estava sentado a 

descansar e, no entanto, conseguiu cortar mais lenha do que eu. Como foi possível? 

_ Engano seu! – respondeu o velho – quando me viu sentado, eu não estava a descansar. Na verdade, estava 

afiando o meu machado. E percebi que você usava muita força e obtinha pouco resultado. 

 

Esta história ensina-nos uma importante lição que podemos aplicar na vida: muitas pessoas acreditam que 

apenas a juventude, o vigor físico e o conhecimento técnico são suficientes para vencer os desafios do dia-a-dia, 

tanto no trabalho como na vida privada. Na verdade, é necessário muito mais do que isso. 

Assim como o segundo lenhador acreditava que a sua juventude e força física seriam bastantes para vencer, 

também muitas pessoas crêem que apenas estas qualidades e alguma competência técnica são suficientes para 

um bom desempenho. 

Falta-lhes, porém, saber “afiar o machado”. 

 

(Adaptado do meu livro “Como Conquistar Um Emprego”, Editorial Presença, Lisboa, 1911) 
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