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PRÓLOGO
E POR QUE EU NÃO SERIA
O NOVO EINSTEIN?

Desde o início do mundo existem grandes criadores e inova-

dores. E sorte deles, porque são esses sonhadores que o fazem
avançar. Sem ele, o mundo continuaria exatamente igual ao início dos tempos!
Uns gênios inspiraram outros: Beethoven foi Beethoven para
ser como Mozart; Che Guevara sonhava em viver aventuras
como as de seu admirado Júlio Verne; Martin Luther King queria
realizar o mesmo que seu herói Mahatma Gandhi…
(E isso só entre os cinquenta que aparecem neste livro: a esmagadora maioria dos gênios da história se inspirou em gênios
anteriores, que, por sua vez, se inspiraram em outros gênios que
os antecederam.)
***
Uns nasceram ricos; outros, muito pobres.
Uns tiveram que lutar sem descanso por suas ideias; para
outros foi muito mais fácil.
Uns foram reconhecidos e aplaudidos em vida; outros foram
incompreendidos até bem depois de sua morte.
Mas todos são verdadeiros super-heróis. Gente que tornou o
mundo um lugar muito melhor.
Gente que queria, que precisava se expressar. Fossem ou não
aceitos pelo público, não podiam deixar de fazê-lo.
Gente que demonstrou que a criatividade não serve só para
a arte; é possível inovar e criar beleza em qualquer área.
***
11
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Os personagens deste livro não têm quase nada em comum:
não são necessariamente bonitos ou espertos, não têm o
mesmo caráter ou a mesma personalidade, nem fazem as
mesmas coisas; às vezes nem têm noção da importância de
seus atos.
Eles só têm uma coisa em comum: uma força de vontade
sem fim, que lhes permitiu agir sem questionar: “Isso é possível
ou impossível?”, e simplesmente arregaçar as mangas.
Sabiam reconhecer suas qualidades e aproveitá-las ao máximo, sem se deixar deter por suas deficiências físicas nem
pelas circunstâncias.
E trabalharam sem parar. Porque o único jeito de se superar é com a prática. Sem deixar para outro dia, sem desistir e
sem esperar que tudo desse certo em cinco minutos. Como
dizem, “se você trabalha com o que gosta, não é trabalho”.
Ah… e eles aprenderam com quem sabe mais. Se você tiver
interesse em um assunto, pergunte, leia, escute. Informe-se. É
bem provável que outras pessoas já tenham estudado sobre ele.
E um bom lugar para começar é a biblioteca mais próxima.
***
Então, você pode ser um gênio como Usain Bolt ou Steven
Spielberg? Não é pedir demais?
Nós adoraríamos que este livro fizesse você pensar: “E por
que não?”.
Pense assim: quando era pequeno, Jacques Cousteau não
tinha a menor ideia de que seria mundialmente famoso, nem de
que dedicaria sua vida à exploração do mar.
Durante a infância de Bill Gates, ninguém olhava para ele
e pensava: “Esse menino um dia vai ser a pessoa mais rica
do mundo”.
Pense que retiramos os cinquenta personagens que você vai
ver neste livro de uma lista de mais de quinhentos! Há material
para escrever um monte de livros. Muitos homens e mulheres se
tornaram super-heróis de carne e osso. Em todos os momentos
da história, o mundo esteve cheio de gênios.
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E também não é preciso ser gênio! Muitos de nós nos conformamos e somos perfeitamente felizes fazendo o que sabemos
bem, aproveitando nosso talento e ajudando com pequenas
mudanças sem nenhuma necessidade de entrar para a história.
***
Se esses cinquenta personagens inspirarem você a lutar
para fazer com que suas ideias se tornem realidade, se este
livro ajudar você a ir atrás de seus sonhos, a seguir sua vocação ou a entender que suas ideias podem ser tão válidas
e inovadoras quanto as de Einstein ou Messi… estaremos
mais que satisfeitos.
Lembre-se: tudo é um sonho antes de se tornar realidade.
Por que não pode ser o seu sonho?
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“O impossível existe até que alguém duvide
dele e prove o contrário.”

Albert Einstein
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ALAN TURING
O menino que quase foi expulso da escola
por ser considerado inútil, inventou o computador
moderno e salvou milhões de vidas.
Reino Unido, 23 de junho de 1912 – 7 de junho de 1954

Alan nunca foi o menino “normal” que seus pais tanto desejavam. O que

menos lhe interessava no mundo era ser normal e se encaixar em um padrão.
Estava tão entusiasmado para ir à escola que, no primeiro dia de aula,
vendo que havia uma greve de transportes, decidiu percorrer de bicicleta os
cem quilômetros até lá.
Mas a escola não gostou de Alan. Ele só se interessava por Matemática e,
por incrível que pareça, quase foi expulso por isso: “Se vai ser só um técnico,
está perdendo tempo aqui”.
Mas logo ele se tornou muito mais do que isso. Na Segunda Guerra
Mundial, os alemães tinham um sistema chamado Enigma, para comunicação cifrada. Alan foi o único que conseguiu decifrá-lo e, para isso, teve que
inventar uma máquina especial: o primeiro computador moderno.
Calcula-se que, graças a ele, a guerra durou dois anos a menos e catorze
milhões de vidas foram salvas. Seu trabalho foi tão importante que uma parte dele permaneceu altamente secreta até 2012!
Ele também é o pai da inteligência artificial. Sua definição é usada até
hoje: o que uma máquina “pensa” é indistinguível do que uma pessoa pensa.
Apesar de tudo, ele quase acabou na prisão por algo que (mais uma vez,
por incrível que pareça) na época era crime na Inglaterra: ele não gostava de
mulheres, mas sim de homens.
Atualmente, ele é considerado um dos grandes gênios do século XX no
mundo inteiro. O governo inglês pediu perdão publicamente pelo modo
como o trataram. E, diante de todas as dificuldades que ele teve que enfrentar na vida, alguém pode culpá-lo por se interessar mais por números do
que por pessoas?

16
Trecho antecipado para divulgação. Venda proibida.

Trecho antecipado para divulgação. Venda proibida.

ALBERT EINSTEIN
O menino que era tão ruim com as palavras
que acabou se tornando um dos homens mais
importantes da história dos números.
Alemanha, 14 de março de 1879 – 18 de abril de 1955

Não dizia uma palavra. O pequeno Albert não conseguia aprender a falar.

Seus pais, preocupados, tiveram que levá-lo ao médico. Na escola, seus
professores também não eram otimistas: um dos seus monitores disse que
ele jamais iria “chegar a lugar algum”.
Nunca foi fácil desafiar a autoridade e se recusar a seguir as normas, mas,
na Alemanha de fins do século XIX, era uma verdadeira loucura.
Talvez, o fato de não saber falar tenha feito Einstein prestar mais atenção
em tudo que o cercava; e a rebeldia o tenha levado a questionar até as regras do cientista mais importante da história: Isaac Newton.
Ou talvez tenha acontecido algo mais simples, e Albert apenas tenha
decidido que, se ele tinha que viver no próprio mundo, queria entendê-lo
melhor que ninguém.
Aos dez anos, começou a se interessar por ciência e filosofia, e aos catorze já lia obras que seus professores sequer compreendiam. Quando ele
começou a trabalhar, seu chefe precisava ter paciência cada vez que encontrava Albert fazendo cálculos em vez de fazer o que ele havia lhe pedido.
Einstein logo teve sua recompensa: com apenas vinte e seis anos, ele
revolucionou a ciência com a sua Teoria da Relatividade, que prova que
energia e tempo estão relacionados. Pouco depois, ganhou o Prêmio Nobel
de Física.
Ao contrário de muitos outros grandes cientistas, Albert teve a sorte de
ser reconhecido em vida por sua genialidade. Seu rosto era mais famoso
que o de muitas estrelas de cinema.
Ele ficaria orgulhoso se soubesse que ainda hoje, em todo o planeta, os
mais inteligentes da classe são chamados de “Einstein”.
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