
A PARABOLA DO CINTO NEGRO 

 

Certa vez, um praticante de artes marciais estava ajoelhado diante do seu mestre, 

para realizar a cerimónia de receber o seu cinto, que foi obtido com muito suor. Depois 

de muitos anos de treino incansável, o aluno finalmente havia chegado ao que 

comummente julga-se ser o auge de uma disciplina marcial. 

"Antes que eu lhe dê o cinto, você precisa passar outro teste ",diz o Sensei. 

"Estou pronto " responde o aluno, talvez esperando o seu último combate. 

"Tens de responder a uma pergunta essencial: Qual é o verdadeiro significado do cinto 

negro?" 

"O fim de uma jornada", responde o aluno. "Uma recompensa merecida pela minha 

dedicação, o reconhecimento do meu treino". 

O Sensei espera alguns minutos, demonstrando que ainda não esta satisfeito com a 

resposta. Então, o Sensei diz:" Você ainda não está pronto para receber o seu cinto 

negro. Volte daqui a um ano." 

Passado um ano, o aluno ajoelha-se novamente em frente do Sensei. 

"Qual é o verdadeiro significado do cinto negro?" Pergunta o Sensei. 

"É o símbolo da excelência e o nível mais alto que se pode atingir na nossa arte", 

responde o aluno. 

O Sensei fica em silêncio, esperando melhor resposta. Por fim ele fala," você ainda não 

esta preparado para o cinto negro. Volte daqui a um ano". 

Um ano depois o aluno ajoelha-se novamente diante do Sensei. E mais uma vez o 

Sensei pergunta: "Qual é o verdadeiro significado do cinto negro?" 

"O cinto negro representa o começo, o início de uma jornada sem fim, de disciplina, 

trabalho e busca do aperfeiçoamento não somente técnico, mas também do carácter", 

responde o aluno. Além de treinar, treinar e no fim quando estivermos prontos, 

continuar a treinar, treinar e mais treino. 

"Agora você está pronto para receber o seu cinto negro e iniciar o seu treino" Diz o 

mestre. 


