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PRÓLOGO
E PORQUE NÃO HEI DE SER 

O NOVO EINSTEIN?

Desde que o mundo é mundo, sempre houve grandes criado-

res e grandes inovadores. E que sorte a deles, porque foram esses 

sonhadores que o fizeram avançar. Caso contrário, continuaríamos 

exatamente como no começo dos tempos!

Uns génios inspiraram outros: o Beethoven foi o Beethoven por-

que queria ser como o Mozart; o Che Guevara sonhava viver aven-

turas como as do seu admirado Júlio Verne; o Martin Luther King 

procurou conseguir o mesmo que o seu herói, Mahatma Gandhi…

(E isto só entre os cinquenta que aparecem neste livro: a imensa 

maioria dos génios da História inspiraram-se noutros génios ante-

riores e, por sua vez, inspiram génios futuros.)

* * *

Uns nasceram ricos; outros, muito pobres.

Uns tiveram de lutar sem descanso pelas suas ideias, o que foi 

muito mais fácil para outros.

Uns foram reconhecidos e aplaudidos em vida; outros foram 

incompreendidos até muito depois da morte.

Mas todos eles são autênticos super-heróis. Pessoas que deixaram 

o mundo muito melhor do que o encontraram.

Pessoas que, mais do que querer, precisavam de se expressar 

de alguma forma. Fossem ou não aceites pelo público, não podiam 

deixar de o fazer.
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Pessoas que demonstraram que a criatividade não se aplica ape-

nas à arte: pode-se inovar e criar beleza em qualquer área.

* * *

Os personagens deste livro não têm nada, mas mesmo nada, 

em comum: não são necessariamente bonitos ou inteligentes, não 

compartilham um caráter ou uma personalidade nem fazem as mes-

mas coisas. Às vezes, nem estão sequer conscientes da importância 

dos seus atos.

Apenas uma coisa os une: uma vontade sem fim, que lhes permi-

tiu não ficarem parados a pensar: «Isto é possível ou impossível?», 

e os fez, simplesmente, lançar mãos à obra.

Sabendo reconhecer as suas qualidades e aproveitando-as ao 

máximo, sem se deixarem travar pelos defeitos físicos ou pelas cir-

cunstâncias.

E trabalhando sem parar. Porque a única maneira de nos supe-

rarmos é com a prática. Como se costuma dizer, «se trabalhas naquilo 

de que gostas, já não é trabalho». Sem deixarmos para outro dia, 

sem nos rendermos e sem esperarmos que tudo saia bem em cinco 

minutos.

Ah… e aprendendo com aqueles que sabem mais. Se algum tema 

te interessa, pergunta, lê, escuta. Informa-te: o mais provável é que 

já tenha havido outros com preocupações parecidas. Um bom lugar 

para começar é a biblioteca mais próxima.

* * *

Então, poderás acabar por ser um génio como o Usain Bolt ou  

o Steven Spielberg? Não será pedir demais?

Gostaríamos que este livro te ajudasse a pensar: «E por que não?»

Vê as coisas assim: quando era pequeno, o Jacques Cousteau 

não tinha a menor ideia de que viria a tornar-se famoso em todo 
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o mundo, nem sequer de que iria dedicar a sua vida à exploração 

do mar.

Durante a infância do Bill Gates, ninguém olhava para ele e pen-

sava: «Este menino, um dia, será a pessoa mais rica do mundo.»

Pensa que foi de uma lista de mais de quinhentos personagens 

que escolhemos os cinquenta que encontrarás neste livro. Há mate-

rial para imensos livros. Muitos homens e mulheres converteram-se 

em super-heróis de carne e osso. Em qualquer época da História, 

o mundo está cheio de génios.

E também não faz nenhuma falta ser um génio! Conformamo-

-nos e somos perfeitamente felizes fazendo o que sabemos melhor, 

aproveitando o nosso talento e ajudando com pequenas mudanças, 

sem nenhuma necessidade de entrarmos para a História.

* * *

Se estes cinquenta personagens te inspirarem a esforçares-te para 

tornares as tuas ideias realidade, se este livro te ajudar a decidires 

perseguir os teus sonhos, se te servir para seguires a tua vocação ou 

para pensares que as tuas ideias podem ser tão válidas e tão novas 

como as do Einstein ou as do Cristiano Ronaldo… ficaremos mais 

do que contentes.

Lembra-te de que, antes de se tornar realidade, tudo é um sonho.

Por que não há de ser o teu sonho?
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«Os que dizem que é impossível não deviam 
incomodar os que já estão a fazê-lo.»

Albert Einstein




