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APRESENTAÇÃO

“Porque ninguém pode saber em seu lugar. 
Ninguém pode crescer por você. Ninguém pode 

procurar por você. Ninguém pode fazer o que só você 
deve fazer. A existência não suporta representantes.”

Jorge Bucay

Mentoria - provocação ou 
referência? 

Começar um livro com uma pergunta é bastante 
provocador e, certamente, possui o propósito de 

alinhar desde o começo qual é o significado por trás do cres-
cente conceito de mentoria. Pode-se dizer que em essência 
um mentor é um grande provocador. Não no sentido negati-
vo. Alguém impertinente, desagradável, implicante, agindo 
como se quisesse causar algum tipo de mal a outra pessoa.

É justamente o oposto, o mentor é aquele que esti-
mula o indivíduo a encontrar dentro de si seus melhores 
talentos e usa a provocação como instrumento de desafio, 
principalmente quando apresenta suas próprias conquistas 
e derrotas como referências a serem superadas.

Evidentemente, é fundamental que as expectativas 
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sobre provocação sejam compreendidas pela pessoa que 
está sendo provocada, caso contrário, o relacionamento fica 
bastante prejudicado. 

Quando um indivíduo percebe a provocação como 
um “ataque pessoal”, dificilmente consegue absorver algum 
aprendizado da situação, pois provavelmente age de forma 
defensiva, bloqueando qualquer reflexão de aspecto positivo. 

Por outro lado, quando o “provocado” compreende 
a situação como um desafio, imediatamente busca recursos 
internos que possam ajudá-lo a superar a provocação, ob-
tendo como resultado maior autoconhecimento e melhoria 
na autoestima, pois agora sabe que pode superar desafios 
maiores, já que encontrou ou desenvolveu recursos pessoais 
que alcançaram resultados diante da realidade apresenta-
da. Contudo, essa condição mais elevada só é alcançada 
quando há um alto nível de maturidade. 

É nesse momento que temos o primeiro vislumbre 
de resposta para a pergunta inicial: Para que precisamos de 
mentores?

Diferente de outros “atores” que nos estimulam no 
desenvolvimento de nossas competências pessoais – tais 
como instrutores, professores, treinadores, tutores, mestres 
e coaches – o mentor se ocupa justamente de estimular o 
desenvolvimento da maturidade do indivíduo, promoven-
do circunstâncias que possibilitem ao mentorado elevar sua 
capacidade de lidar com as consequências de suas próprias 
escolhas, fazendo delas fonte de aprendizado e gerando au-
tonomia pessoal.

Esse processo nem sempre é fácil de compreender. 
Detectar quando há uma mentoria pode ser difícil quando 
se está no meio da situação e, não raramente, só depois 
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de algum tempo é que se percebe que houve a ação de um 
mentor em nossa vida. 

Isso acontece porque, em grande parte das situa-
ções, achamo-nos autossuficientes e preparados para os 
desafios. Assumir alguma forma de deficiência pessoal é 
algo muito difícil. Normalmente, só aceitamos nossos limi-
tes depois que não alcançamos os resultados esperados em 
nossas ações e escolhas.

 Quando concluímos, antes de viver a situação, que 
não estamos preparados, é mais comum desistirmos ou nos 
afastarmos do desafio. Se possível, atribuindo a responsabi-
lidade a fatores como falta de recursos, falta de condições, 
falta de instrução ou mesmo falta de autonomia para reali-
zar as coisas “do nosso jeito”.

Normalmente, somos bastante generosos quando 
avaliamos nosso próprio grau de maturidade. Acreditamos 
intimamente que temos condições de enfrentar toda e qual-
quer situação em que nos envolvemos. Quando percebe-
mos que nos falta condições é muito mais confortador nos 
colocarmos com vítimas das circunstâncias e minimizar os 
possíveis efeitos que a experiência poderia proporcionar em 
nossa maturidade.

É nesse momento que surge a figura do mentor. Al-
guém que passou por uma realidade análoga à do mentora-
do em diversas ocasiões e conseguiu ultrapassar os obstá-
culos pessoais, extraindo aprendizados únicos. 

O mentor é alguém que alcançou um nível de ma-
turidade mais elevado naquela realidade, permitindo que 
ultrapassasse os desafios com maior autonomia e que, em 
um determinado momento, se dispôs a transferir essa ex-
periência para outra pessoa, para que esta possa também 
superar o próprio desafio.

APRESENTAÇÃO 
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Isso determina um conceito essencial na figura do 
mentor – não há mentoria realizada por alguém que não 
tenha experiência na realidade que se pretenda mentorar. 
Em outras palavras, alguém que se intitula mentor e não tem 
vivência no tema, não passa de um “palpiteiro”. Pode até ter 
conhecimento do tema e ter estudado muito sobre o assunto, 
mas jamais será um mentor sem ter vivido a situação.

Claro que viver a situação não significa ter alcan-
çado resultados espetaculares, mas sim ter extraído apren-
dizados espetaculares para a própria vida. Lições que al-
teram a percepção e a atitude diante de novas situações e 
ajudam a desenvolver os “truques pessoais”. Aquele jeito 
especial de agir em determinadas circunstâncias e que nos 
diferenciam e até nos destacam diante de outros indivíduos.

Agora, uma coisa surpreendente é que, muitas vezes, 
identificamos mentores inusitados. Pessoas que acabam 
nos trazendo aprendizados incríveis sem nem mesmo te-
rem a intenção. Vivem suas realidades, fazem suas escolhas 
e nos brindam com sua experiência, apenas nos permitindo 
observar atentamente como agem. Essa é a mais genuína 
mentoria que podemos obter, mas ela depende muito de um 
profundo desapego pessoal de nossas verdades internas.

Essa é a resposta mais simples para a questão ini-
cial. Precisamos de mentores para nos ajudar a nos desa-
pegarmos de nossas limitações internas, desafiando-nos a 
tocarmos nossos mais incríveis talentos.

Se em sua trajetória de vida você souber identificar 
pessoas assim, estará no caminho de encontrar seus mento-
res e, certamente, saberá para que você precisa deles.

Sidnei Oliveira
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O mentor não manda, ele sugere, orienta e guia! 
Isso é o que Sidnei Oliveira nos oferece em seu 

novo livro, através de provocações e de um guia prático, 
que esclarecem e orientam o mentor quanto ao seu papel 
no desenvolvimento da maturidade.  

Cicatrizes – o desafio de amadurecer no século 21, mostra 
a importância dos nossos sucessos e derrotas ao longo da 
nossa trajetória de vida e organiza, de maneira simples e 
agradável, como compartilhar esses aprendizados, criando 
condições para que o indivíduo alcance seu próprio ama-
durecimento em plenitude dos seus saberes e experiências.  

Paula Giannetti
Sócia-fundadora da “Patchwork - Treinamento, 

Desenvolvimento e Educação”
Conselheira Consultiva de RH e Professora da FGV
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Conheço o Sidnei há um bom tempo e sua pai-
xão pelo desenvolvimento de ‘gente’, bem como 

suas áreas de estudo – em especial, a mentoria –, fazem 
do Sidnei Oliveira um escritor/palestrante extremamente 
interessante.

Dizem que damos ‘tempo’ ao que é interessante! 
Sem dúvida, essa nova obra dele, Cicatrizes, nos traz um 
panorama sobre a mentoria e sua importância nesse novo 
contexto, onde é exigido ‘performance’, em uma era de 
transformações jamais vista em toda nossa história.

Flávio Maneira
Especialista em Treinamento e Desenvolvimento de pessoas
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PREFÁCIO

Mentoria e maturidade para o 
alcance de seus projetos

Eu vislumbrei uma oportunidade e iniciei um 
novo projeto estratégico. Estava muito empol-

gado e empenhado no seu desenvolvimento. Mas ele não 
estava progredindo da forma com que havia idealizado. 

A porta de oportunidade estava se fechando rapi-
damente e eu, perdendo o timming. Resolvi encontrar um 
mentor para me ajudar a compreender como analisar e “per-
formar” melhor no desenvolvimento desse sonhado projeto.

O primeiro mentor me fez várias perguntas pes-
soais, tentando encontrar alguma “fraqueza ou gap” e 
assim desenhar uma trilha que pudesse melhorar minhas 
atitudes. 

Não deu certo. Acho que não escolhi bem. Queria 
alguém para olhar mais para o projeto do que para mim mes-
mo. Não que não fosse importante, apenas não era o foco.

Daí encontrei um segundo mentor, que se apresen-
tou mais empático e experiente. Tanto com minhas preo-
cupações e metas do projeto, como com os processos e eta-
pas que garantiriam o sucesso dele. 
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Houve uma diferença brutal de resultados, pois ele 
conhecia tanto de comportamento quanto do cenário com-
plexo e do tipo de negócio específico que eu estava desen-
volvendo. 

Ele me ajudou compreender, por mim mesmo, onde 
poderia ser mais assertivo e esclarecedor com os parceiros 
do projeto e onde a otimização de alguns processos técni-
cos traria mais velocidade e precisão, gerando assim um 
desejo maior de compra pelos clientes. 

O grande diferencial do meu segundo mentor era a 
experiência naquele ramo, que ajudou a duplicar a veloci-
dade da minha curva de aprendizado.

Como o próprio Sidnei Oliveira diz, “o mentor é 
aquele que estimula o indivíduo a encontrar dentro de si 
seus melhores talentos e usa a provocação como instru-
mento de desafio, principalmente quando apresenta suas 
próprias conquistas e derrotas como referências a serem 
superadas.”

Ele demonstrava em suas reflexões e ações um ní-
vel superior de maturidade, que eu tanto almejava. Ele 
me provocava a pensar melhor e eu sentia segurança em 
conversar e aprender com um profissional que já jogava 
naquele “campo de atuação”.

Este livro do Sidnei Oliveira, que você segura ago-
ra, vai te preparar para ser o “segundo mentor”. É especial-
mente indicado para o profissional que leva a mentoria a 
sério e que quer aprimorar sua arte de desenvolver maturi-
dade e sucesso em seus mentorados. 
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Repleto de conceitos, esquemas e ferramentas para 
uma atuação exemplar, o livro captura de forma majestosa 
os conhecimentos necessários para que você se destaque 
como um mentor relevante e realmente útil.

Eu gostei demais dos subcapítulos “Conquistando 
a autonomia” e “Como definir um High Potential”, ambos 
fortalecendo a postura e relevância de um projeto de men-
toria focado em autodescoberta e autorrealização.

É um livro que inspira a amplificar seus horizontes 
de análises, decisões e execuções do seu importante papel 
de mentor, permitindo que seus mentorados suplantem os 
desafios e obstáculos de suas jornadas com mais confian-
ça, autoeficácia e autonomia. 

Quanto ao meu projeto, foi finalizado com suces-
so. Ganhou a velocidade e progressão que eu precisava, 
graças à qualidade e experiência do meu segundo mentor. 
E que continua comigo, para os outros estágios mais com-
plexos dessa longa jornada de empreendedorismo, onde o 
aprendizado é eterno.

Eduardo Carmello
Diretor da Entheusiasmos Consultoria em Talentos Humanos

PREFÁCIO 
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capítulo1

Para que 
precisamos de 

mentores?

“É preciso conquistar cada dia de sua vida e saber 
diferenciá-los uns dos outros. Do contrário, os anos vão 
passando e você não terá nenhum domínio sobre eles.”

Herb Gardner
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PARA quE PRECISAmOS dE mENTORES?

Mentor ajuda, mesmo 
quando atrapalha 

Existe uma falsa premissa de atribuirmos ao men-
tor a condição de “oráculo” – aquele que tudo 

sabe e que tudo pode prever. 
Muitas pessoas, quando buscam um mentor, espe-

ram encontrar conselhos com soluções absolutamente in-
falíveis para seus desafios. Muitas vezes, consideram que 
o mentor deve apresentar as respostas e soluções para seus 
problemas. Quando isso não acontece, chegam a desprezar 
qualquer palavra ou atitude que possa vir do mentor. 

Em uma ocasião, ouvi um comentário inquietan-
te, onde o interlocutor procurava estabelecer um conceito 
rudimentar sobre o papel do mentor. Ele dizia: “Diferen-
temente do coach, que jamais apresenta respostas e ape-
nas faz perguntas, o mentor é aquele que dá as respostas e 
mostra como fazer as coisas.“.

Triste esse comentário que não poderia estar mais 
equivocado. Jamais deveríamos dar créditos a esse tipo de 
conceito estigmatizado. 

A comparação da forma de atuação da mentoria 
com a de outros agentes de desenvolvimento é inevitável, 
no entanto, não se pode reduzir ou distorcer um conceito 
para valorizar outro, afinal, estamos falando do desenvol-
vimento de pessoas.

Em meu livro Mentoria – Elevando a maturidade e de-
sempenho dos jovens, estabeleço algumas relações entre os 
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papéis do mentor, do coach e do professor e busco trazer 
um pouco mais de reflexão sobre essas comparações.

O modelo apresentado já é conhecido e tem rece-
bido validação constante dos agentes de desenvolvimento 
humano. Ele estabelece uma relação que pode ser apresen-
tada didaticamente pela figura abaixo:

Nesse modelo podemos representar o desenvolvi-
mento do indivíduo através de sua construção de Maturi-
dade em quatro etapas: Instrução, Competência, Especia-
lização e Talento.

Instrução
Uma das características essenciais em “ser huma-

no” é termos a capacidade de absorver, armazenar, codi-
ficar, decodificar e significar informações. Isso nos dife-
rencia de todas as demais espécies conhecidas em nosso 
planeta.

Há milhares de anos a sociedade vem evoluindo na 
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forma de processar informações, com alguns momentos de 
memoráveis destaques, onde se pode observar grandes sal-
tos evolutivos em nossa consciência humana. 

Os mais antigos registros conhecidos são os dese-
nhos em cavernas, criados por povos primitivos com seu 
cérebro rudimentar. As primeiras comunicações escritas, 
em forma de desenhos, de que se têm notícias são das ins-
crições nas cavernas 8000 anos a.C.

 

Com a evolução dos povos, o processamento de 
informações sofreu sua primeira grande transformação, 
onde se observou os desenhos se transformarem em con-
ceitos mais abstratos através dos pictogramas criados pe-
los sumérios e dos famosos hieróglifos dos egípcios. Era 
o surgimento da escrita ideográfica, ou seja, que utilizava 
símbolos simples para representar tantos objetos materiais, 
como ideias abstratas. 
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Outro grande salto ocorreu em 1445, quando o ale-
mão Johannes Gutenberg desenvolveu a tipografia e, com 
a capacidade de multiplicação da informação, barateou os 
custos dos escritos da época e abriu a era da comunicação 
social. Com tanta informação disponível, surgiu também 
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a necessidade de multiplicadores que pudessem ajudar as 
pessoas a interpretar, codificar e significar. Nasceu assim a 
figura do professor como conhecemos atualmente.

A evolução social e tecnológica resultante de diver-
sos outros saltos nos trouxeram ao atual estágio, quando 
a informação flui através da internet de modo universal, 
acessível, mas com pouco espaço para intuição.

“O mundo parece ser um monte de fragmentos e é difícil 
ver como se juntam. A sabedoria foi substituída pelo 
conhecimento. O conhecimento foi substituído pela 
informação, pedaços de dados, blocos de dados”

Iain McGilchrist

Psiquiatra e autor do livro The Master & His Emissary

Toda essa trajetória ajudou a sociedade a conquis-
tar grandes avanços e podemos até dizer que temos a tec-
nologia que permite ao indivíduo alcançar um estágio bási-
co de maturidade apenas se submetendo às influências de 
todo processo de instrução. Evidentemente, isso continua 
dependendo de um fator fundamental, que é o do grau de 
interesse que a pessoa deve ter para receber as informações 
e abstrair individualmente seus significados, transforman-
do as instruções em competências.

Competência
Quando armazenamos informações em nossa mente 

precisamos determinar significados que se conectem à nos-
sa realidade, buscando estabelecer uma razão de utilidade 
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para mantermos a informação. Quando isso não acontece, 
simplesmente desprezamos a informação com o tempo. Um 
bom exemplo disso é o fato de sabermos que a raiz quadra-
da no número 9 é 3, contudo, não temos ideia da utilidade 
da fórmula da raiz quadrada. A menos que você a tenha uti-
lizado para alguma coisa mais útil do que alguma prova no 
ensino fundamental, ou tenha desenvolvido uma carreira 
técnica que precise utilizar a fórmula com frequência, por 
exemplo, sendo engenheiro.

Algo interessante nesse exemplo é que, quando fa-
lamos da competência de um indivíduo, há uma conexão 
direta entre a utilização prática de um conjunto de instru-
ções e a frequência com que isso acontece. 

Atribuímos a condição de competente àquele indi-
víduo que consegue realizar um determinado conjunto de 
instruções de forma adequada. Pode-se inferir que a com-
petência é alcançada justamente na repetição de uma ação 
até alcançar um grau de excelência suficiente para cumprir 
o propósito do processo.

Esse grau de excelência, normalmente, é conquista-
do através de processos que exigem disciplina e acontece 
sob a orientação de um treinador ou coach, que tem como 
objetivo desenvolver e ampliar as competências do indiví-
duo, ou seja, ajudar as Instruções a se transformarem em 
Competências.

Quando o indivíduo alcança esse grau de maturida-
de, já está em condições de identificar seus talentos, mas 
para isso é necessário focar e se especializar.
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Especialização
Em tempos de estímulo a um comportamento gene-

ralista para os profissionais, parece um contrassenso falar 
em especialização. Contudo, é justamente esse movimen-
to que permite ao indivíduo ampliar sua maturidade, pois 
para se especializar em algo é necessário fazer renúncias, 
ajustando o foco no que é realmente necessário e, assim, 
alcançando um patamar mais elevado de competência na-
quilo que se escolheu.

Aprender a lidar com as próprias renúncias é fun-
damental para alcançar níveis maiores de maturidade, 
afinal, em grande parte das circunstâncias que nos envol-
vemos, somos obrigados a absorver as consequências de 
nossas escolhas.

 São justamente os aprendizados que obtemos das 
situações que escolhemos nos envolver, sejam elas positi-
vas ou negativas, que ampliam a autossegurança, uma vez 
que, como resultado do aprendizado, desenvolvemos uma 
maior autonomia para situações análogas no futuro.

Esse é o princípio que amplia a maturidade, pois 
podemos interferir nesse processo quando decidimos 
quais competências iremos desenvolver com maior pro-
fundidade.

Teoricamente, o conceito de especialização é óti-
mo, mas o grande desafio é aplicá-lo num tempo onde se 
espera que o indivíduo seja multipotencial, isto é, capaz 
de desenvolver diversas expertises para atuar em frentes 
múltiplas. 
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Esse conceito é apresentado como uma necessidade 
do cenário atual, que possui um ambiente dinâmico, onde 
ocorrem transformações constantes e onde já se projetam si-
tuações em que as atividades mais operacionais serão absor-
vidas por equipamentos dotados de inteligência artificial. 

Esse parece ser o melhor argumento para o indiví-
duo optar por ser multipotencial. Entretanto, essa linha de 
raciocínio pode representar uma armadilha que afeta di-
retamente o desenvolvimento da maturidade. Afinal, fica 
evidente que o conceito de multipotencialidades é bastante 
sedutor para o indivíduo, pois tira dele a responsabilidade 
de ter que lidar com suas renúncias. 

Na verdade, o que precisa ser melhor explorado no 
cenário atual são algumas características que o indivíduo, 
seja multipotencial ou não, precisa desenvolver, tais como: 

• Ter a capacidade de sintetizar ideias, ou seja, com-
binar conceitos e capacidades para gerar algo novo;

• Desenvolver uma aprendizagem rápida, o que en-
volve a transformação acelerada de informações 
em competências;

• Possuir adaptabilidade, o que significa ser capaz 
de desapegar de conceitos, processos e coisas com 
facilidade.

Todavia, até mesmo essas capacidades, que pode-
riam ser consideradas superpoderes de pessoas multipo-
tenciais, só podem ser alcançadas com foco e capacidade 
de gerenciar as próprias renúncias.

Quando não se considera o que a dispersão de ener-
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gia pode representar, ao se optar por fazer tantas coisas 
sem foco, toda experiência vivida pelo indivíduo acaba 
sendo superficial, com a consequente perda de qualidade e 
afetando diretamente o aprendizado e, por consequência, 
o próprio desenvolvimento das competências, limitando 
assim, a manifestação dos talentos individuais.

Talento
Costumamos atribuir a ideia de talento à uma ha-

bilidade ou capacidade incomum. Algo especial e absolu-
tamente único, com a capacidade de gerar facilidades para 
o indivíduo que possui o tal talento para determinadas ati-
vidades.

Claro que o conceito é superficial e rudimentar, 
pois qualquer que seja o talento identificado, ele não surge 
de forma espontânea. Na verdade, todo talento necessita 
de um ambiente propício para se desenvolver. 

Uma atribuição possível para o talento é a aptidão: 
a capacidade de reunir um conjunto de características indi-
cativas das habilidades próprias do indivíduo, que o torna 
capaz de adquirir algum conhecimento específico. É a ca-
pacidade de aprender. 

Ampliando o conceito para o campo da Psicolo-
gia, é correto afirma que a aptidão contempla as capa-
cidades cognitivas (ex.: emoções) e da personalidade do 
indivíduo. A aptidão está associada à inteligência e às 
habilidades inatas ou aquelas resultantes de conhecimen-
tos adquiridos.
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A aptidão é sempre o resultado da interação entre 

a hereditariedade e o meio, podendo estar relacionada a 

diversas áreas, entre elas, ao raciocínio lógico, ao raciocí-

nio abstrato, ao raciocínio verbal, à habilidade numérica, 

à habilidade artística, à resistência física etc.

Pode-se atribuir alguns sinônimos para aptidão, 

tais como habilidade, competência, capacidade e destreza. 

Além desses, também pode-se associar a ideia de aptidão à 

vocação, que é uma competência que estimula as pessoas 

à prática de atividades que estão associadas aos seus dese-

jos de seguir determinado caminho. Por extensão, vocação 

pode ser considerada uma aptidão natural, uma capacida-

de específica para executar algo que vai lhe dar prazer.

Assim, pode-se sintetizar a ideia de talento para 

um conjunto de facilidades inatas que o indivíduo pode ou 

não identificar em si e que proporcionam a ele a realização 

de atividades de forma incomum, com grande qualidade, 

eficiência e eficácia. Contudo, o talento só se manifesta 

quando há no indivíduo um profundo desejo de autossupe-

ração e só se desenvolve através de intenso e disciplinado 

treinamento. 

Esse é o papel mais nobre de um mentor – ajudar 

uma pessoa a identificar, manifestar e desenvolver seus 

talentos. Entretanto, ele não age como um professor, que 

busca identificar as informações que o indivíduo precisa 

para realizar atividades sem falhar. Também não age como 

um treinador (coach), que ajuda o indivíduo a desenvolver 
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suas competências através da reflexão e treinamento disci-
plinado para reduzir suas falhas.

Já a mentoria, só acontece após o indivíduo co-
meter falhas, ou seja, o mentor jamais será um tutor que 
protegerá alguém de cometer erros ou de fazer escolhas 
equivocadas. Na verdade, o mentor é quem pode auxiliar 
o indivíduo a desenvolver sua maturidade e autonomia 
aprendendo com as próprias falhas.

Como apresentado no início: o mentor se ocupa 
justamente de estimular o desenvolvimento da maturi-
dade do indivíduo, promovendo circunstâncias que possi-
bilitem ao mentorado elevar sua capacidade de lidar com 
as consequências de suas próprias escolhas, fazendo delas 
fonte de aprendizado e gerando autonomia pessoal.

O modelo básico que sustenta o conceito está re-
fletido na relação direta entre a maturidade e o controle, 
onde se considera que, quanto mais consciência um indi-
víduo possui das consequências de suas escolhas, menor 
controle é necessário, e isso resulta no desenvolvimento da 
autonomia diante de novas escolhas.

Claro que até a maturidade se desenvolver, o con-
trole é necessário. Contudo, não se pode ignorar que a au-
tonomia só se manifesta quando há maturidade, que surge 
quando ocorrem falhas e as consequências são percebidas 
pelo indivíduo. Isto somente é possível quando há a redu-
ção do controle.
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Esse conceito é fundamental na ação do mentor, 
que pode exercer sua influência através de conselhos e 
opiniões, mas sabe que suas ações mais fortes no processo 
de mentoria não acontecem apenas através de conversas, 
e sim pelas vivências e experiências que possui e que, ao 
disponibilizá-las ao mentorado, servem de referências.

É importante destacar que o mais eficiente instru-
mento do mentor são as provocações. Quando o mentor 
desenvolve essa capacidade com maestria, ele não apenas 
pode desafiar o indivíduo a buscar a própria superação, 
como também o ajuda a identificar seus limites. Isso per-
mite ao mentorado ultrapassar o desenvolvimento de sua 
maturidade, fazendo com que ele descubra e desenvolva 
seus próprios talentos.
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“Ops! Falhei, mas só porque sou 
humano!”

Como essa frase pode ser 
confortadora quando cometemos 
erros...

O problema é que não gostamos de 
ser flagrados falhando e evitamos 
assumir integralmente nossos 
erros. Contudo, a questão é que 
nossas falhas deixam marcas, como 
cicatrizes tatuadas em nossa pele.

Certo, falhas são realmente 
desconfortáveis... mas, o que fazer 
com elas?

Não é muito complicado, 
basta assumir que nós temos 
participação direta nelas. Minha 
experiência mostra que devemos 
aprender a lidar com as cicatrizes 
decorrentes das nossas falhas, 
sem criar cenários que excluam a 
percepção das consequências. E 
isso pode ser muito facilitado se 
olharmos para os nossos mentores 
e suas próprias cicatrizes.

Nesta obra você encontrará 
muitos elementos que o ajudarão 
a compreender as suas cicatrizes 
e a transformá-las em fonte 
de aprendizados, inspirações e 
referências para outras pessoas.

O universo é regido pela causa e 
consequência, por isso devemos 
entender que toda escolha traz 
algum tipo de perda, ou renúncia, e 
sempre teremos que lidar com isso.

Lembre-se, as pessoas também 
crescem na direção das cicatrizes 
que assumem.
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“Nascido nos anos de 1960 e iniciando-me 
profissionalmente duas décadas depois, fui foca nas 
redações de jornalismo nos tempos em que a figura 
do mentor era desconhecida. Contei com a ajuda 
de profissionais mais experientes que viram algum 
potencial naquele jovem de cabelos compridos, calça de 
abrigo costurada no joelho e chinelo de dedo.

Mesmo exercendo a função por intuição, eles me 
ajudaram a pensar o jornalismo, a identificar minhas 
competências, a refletir sobre mudanças dentro da 
carreira e, claro, a me vestir de forma mais apropriada. 
Alguns foram além: deram-me a oportunidade de rever 
minha relação com as pessoas e a família. E agradeço 
pelo esforço deles.

Os desafios profissionais de hoje e o cenário em 
que os novos jovens estão inseridos, no entanto, 
tornam a função do mentor essencial e exigem 
dos profissionais que aceitam exercer esse papel, 
cuidado extremo e muita sensibilidade.

Sidnei Oliveira de maneira simples, direta e objetiva – 
que considero a mais perfeita forma de se comunicar 
–, torna essa caminhada mais segura ao compartilhar 
sua experiência no relacionamento com jovens e na 
formação de mentores. Um livro para nós, que estamos 
maduros no mercado e podemos nos transformar em 
mentores, para o jovem que constrói sua maturidade e, 
creia em mim, para os pais deles, também.”

MÍLTON JUNG
Jornalista e palestrante
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