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Dedico este livro a meu filho amado, John Thomas Ziglar, 

presidente e diretor executivo da Ziglar Training Systems.

Sinto um imenso orgulho dele.



Apresentação

Por não ser uma pessoa avessa a apresentações, permita-me falar 
a você sobre quem sou e o que está prestes a descobrir em Auto-
motivação, alta performance.

Quando nasci, em 1926, no Alabama, meus pais me batiza-
ram como Hilary Hinton Ziglar, mas desde o Ensino Fundamen-
tal, meus amigos — e espero que você também se inclua entre 
eles — passaram a me chamar de “Zig”. Durante décadas, viajei 
o mundo inteiro e falei a várias platéias sobre como alcançar o 
melhor que a vida tem para oferecer, bastando, para isso, dedicar 
o melhor de si à vida. Já falei a milhões de pessoas que, seja no 
âmbito pessoal, dos negócios, da família ou da comunidade, elas 
podem ter tudo quanto desejam na vida, desde que sejam capazes 
de ajudar outros a conseguir o que também desejam.

Depois de mais de oitenta anos de vida, vinte e tantos livros 
sobre automotivação e tantas palestras e seminários sobre como 
viver uma vida abundante e frutífera que até perdi a conta, ainda 
tenho muita coisa a dizer. Sinto-me como se estivesse começando 
agora! E é por isso que escrevi Automotivação, alta performance: 
tenho várias experiências a compartilhar com você, e acredito que 
elas lhe servirão como fonte de automotivação, assim como moti-
varam a mim. Relacionei alguns assuntos sobre os quais tratei ao 
longo dos anos e que me levaram a níveis ainda mais elevados de 
automotivação. E desejo que você faça a mesma coisa em sua vida.

Não me lembro muito bem de quando disse: “Excelência to-
tal!” pela primeira vez na vida, mas foi há muito tempo. Como 
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fui criado no sul dos Estados Unidos e por morar no Texas, por 
várias vezes participei de diálogos como este:

— E, então, Zig? Cumé que tão as coisas?
— Bom, tá tudo bom! E ocê?
Essas palavras são familiares a você? Não há nada de errado com 

elas, é claro. Constituem, apenas, uma forma coloquial de os ami-
gos se cumprimentarem em qualquer lugar onde se encontrem.

Mas, a partir de determinado momento, caiu a ficha de que 
“bom” não era uma descrição das mais adequadas para a maneira 
como eu estava me sentindo — ou como qualquer um de nós 
gostaria de se sentir. Se nossa intenção é viver a vida ao máxi-
mo, é importante que ela seja melhor do que apenas “boa”. É 
por essa razão que, quando as pessoas me perguntam: “E, então, 
Zig? Cumé que tão as coisas?”, eu respondo: “Tá tudo melhor que 
bom! Excelência total!”.

A reação a essa resposta é impressionante. As pessoas literal-
mente param o que estão fazendo para prestar atenção em meu 
jeito de cumprimentá-las. Algumas delas me agradecem por lhes 
dar a forcinha da qual necessitavam; outras passam a cumprimen-
tar do mesmo jeito. O poder das palavras jamais deve ser subesti-
mado. Quando você diz: “Estou bem, excelência total”, está se re-
ferindo a si mesmo, falando no presente do indicativo. Trata-se de 
uma afirmação positiva a respeito da pessoa que você é e da situa-
ção em que se encontra. Só dizer que tudo está “melhor que bom” 
não será suficiente. Mas quando você compreende o que é neces-
sário para viver com excelência total e se dedica a esse objetivo, 
realmente não se contenta mais em viver uma vida apenas “boa”.

São três os pilares sobre os quais se estabelece esse conceito de 
vida com excelência total: paixão, alta performance e propósito. 
Não acredito que alguém se sinta motivado por muito tempo na 
vida sem a compreensão plena desses três conceitos. E também 
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não acho que alguém seja capaz de viver uma vida de excelência 
total se não se sentir motivado a isso.

É isso que me leva, essencialmente, à tese deste livro: uma vida 
de excelência total é possível quando a pessoa vive com paixão ge-
nuína, esforça-se para alcançar alta performance e cumpre o pro-
pósito divino. E não me importo em dizer com toda a franqueza: 
meu objetivo é motivar você a querer viver uma vida assim.

Vou dizer como relacionaremos a paixão, a alta performance e 
o propósito: não importa qual seja a área do empreendimento — 
esporte, negócios, ciência, medicina, educação, ministério, servi-
ço público —, não acredito que uma pessoa seja capaz de alcançar 
seu melhor desempenho se não tiver paixão pelo que faz. A vida 
é difícil demais para se chegar ao topo sem paixão. Você vai co-
meter erros, se desapontar, seus recursos escassearão; quase todos 
os dias, você encontrará uma razão boa, consistente e lógica para 
desistir de tudo. E, se não tiver paixão, é isso mesmo que fará. É 
por isso que a paixão é prerrequisito para a alta performance.

A alta performance depende da paixão, da determinação e da 
disposição de fazer alguma coisa, mesmo que de maneira imper-
feita, até aprender a fazê-la direito. A verdadeira alta performance 
é influenciada pela condição em que se encontra sua vida em ter-
mos de saúde física e espiritual, negócios e família. Abordo cada 
uma dessas áreas em profundidade.

Cheguei à conclusão de que a terceira parte da equação, o 
propósito, é um elemento-chave em toda a dinâmica da automo-
tivação e da vida com excelência total. Durante anos, percebi que, 
para várias pessoas, é muito difícil sentir paixão pelo que fazem 
simplesmente porque elas não gostam do que estão fazendo! E é 
difícil encontrar argumentos diante dessa realidade. Tem muita 
gente que preferiria estar fazendo alguma coisa diferente na vida. 
Quando questionada a respeito do que gostaria de fazer na vida, se 
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não houvesse obstáculos, parte considerável dessas pessoas (talvez 
até mesmo a maioria) dificilmente diria: “Estou fazendo aquilo 
que vim a este mundo para fazer; não gostaria de estar fazendo 
coisa alguma além disso”.

Eu reconheço que se trata de um problema nada fácil de ser 
solucionado. Por conta de obrigações familiares ou financeiras, 
pode ser difícil mudar o curso da vida e começar a fazer o que 
você preferia estar fazendo. Difícil... mas não impossível. Creio 
que, se você tem, de fato, paixão por alguma coisa (e acredita que 
é esse o propósito divino para sua vida), então é capaz de trans-
formá-la em realidade.

E é aí que entramos na questão do propósito: como ele é, o 
que é necessário para encontrá-lo e a diferença que a noção desse 
propósito pode fazer.

Assim, quando chegarmos à Parte 3 deste livro, O propósito 
da vida com excelência total, abordaremos uma questão sobre a 
qual poucos oradores motivacionais costumam falar. E também 
me incluo nessa lista, pelo menos no início de minha carreira, 
mas não por muito tempo. Sei dos benefícios que obtive, nos 
últimos anos, por reafirmar meu propósito na vida. É por isso 
que comentei, logo no início, que me sinto como se estivesse 
começando neste momento! Ainda falta realizar muitas coisas no 
que diz respeito a meu propósito na vida. Por causa disso, nunca 
me senti tão motivado quanto hoje em dia! E quero motivar você 
também a viver com paixão e alcançar alta performance genuína 
naquilo que acredita ser seu propósito na vida.

Durante toda a minha vida, conheci pessoas que possuíam 
uma paixão fora do comum. No entanto, como essa paixão não 
era movida por um propósito, ia e vinha sem nenhuma regulari-
dade. Essas pessoas tentavam alimentar essa paixão com esforço 
próprio, dia após dia — uma situação que, em última análise, 
revelava-se insustentável. Os cientistas ainda não conseguiram 
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inventar o primeiro moto perpétuo, uma máquina que nunca 
parasse de funcionar. Com o tempo, tudo se desgasta ou fica sem 
energia — incluindo os seres humanos que tentam, dia após dia, 
maximizar sua alta performance.

Se você me perguntasse, em 1971, qual era meu propósito na 
vida, eu provavelmente tentaria inventar uma resposta que cau-
sasse boa impressão. Mas, se alguém procurasse analisar minha 
vida cuidadosamente, não conseguiria distinguir tanto propósito 
assim — não, pelo menos, o tipo de propósito sobre o qual falo 
neste livro. Verdade seja dita: minha carreira não estava me levan-
do a lugar algum. Minha vida financeira era uma confusão total. 
Em outras palavras, eu estava falido!

Mas tudo aquilo começou a mudar em 1972. Foi quando 
descobri o que significa assumir uma paixão verdadeira na vida 
— uma paixão que alimenta a alta performance e conduz ao pro-
pósito por toda a vida. 

O que aconteceu? Uma coisa simples, ainda que profunda: 
passei por uma experiência que fez disparar a paixão dentro de 
mim e me convenceu de que eu havia sido criado de uma maneira 
singular para cumprir um propósito. (Se estivéssemos conversan-
do pessoalmente agora, é provável que você dissesse: “Conte-me o 
que foi que lhe aconteceu, Zig!”. Você pode ler mais sobre minha 
experiência no final deste livro.) Basta dizer que Automotivação, 
alta performance é meu melhor esforço para reunir minha história 
pessoal e aquilo que aprendi, ao longo dos últimos trinta e tantos 
anos, sobre como viver uma vida de excelência total.

Elaborei este livro da maneira mais prática que me foi possível. 
Durante a leitura, ofereço a você idéias que funcionaram comigo 
(e com milhares de pessoas) por todos esses anos. São coisas deste 
tipo: use um notebook ou compre um bloquinho de notas e man-
tenha a seu alcance enquanto lê este livro. Quando passar por 
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algum trecho que chame sua atenção de maneira especial (uma 
idéia, um pensamento, um plano, um valor, uma razão, uma cor-
reção), escreva na mesma hora.

Em seguida, carregue esse bloquinho com você, seja aonde 
for. Sempre que tiver alguma oportunidade — por exemplo, se 
estiver no meio do trânsito engarrafado, esperando alguém ao te-
lefone, aguardando sua vez na sala de espera do médico ou antes 
de se deitar para dormir à noite —, dê uma olhada nas anotações 
que fez. Tente fazer isso pelos próximos trinta dias. Toda mudan-
ça leva tempo para ocorrer e também exige repetições constantes. 
Alimentar sua mente com novas idéias por, pelo menos, um mês 
é como praticar escalas musicais em um piano: você está ensi-
nando à mente e ao corpo como fazer coisas que os dois nunca 
haviam feito antes. No tempo certo, você será capaz de tocar o 
piano com naturalidade. Até lá, porém, mantenha sua automoti-
vação consultando seu bloquinho de notas ou notebook.

Estou convencido de que Automotivação, alta performance 
pode motivar você a ligar os pontos da vida, um por um. No fim 
de tudo, formará uma figura que representará a beleza, o propó-
sito e a realização pessoal.

Minha oração é para que você descubra o verdadeiro propó-
sito de Deus para sua vida, o mesmo que acionará sua paixão e a 
alta performance. Não importa se, por meio da leitura deste livro, 
você terá a oportunidade de descobrir esse propósito ou renová-lo 
— acredito que esta obra servirá de auxílio para que passe a viver 
do jeito que sempre quis; uma vida com excelência total!



parte1
alta performance, uma paiXão



1Uma jornada apaixonante

A experiência demonstra que o sucesso tem menos a ver com a capaci-

dade do que com o entusiasmo. Vence aquele que se dedica ao que faz 

com o corpo e a alma.

Charles Buxton

O entusiasmo cego logo se transforma em uma retirada vergo-

nhosa, enquanto a santa determinação, construída sobre princí-

pios sólidos, ergue sua cabeça como uma rocha em meio às ondas.

William Gurnall

O problema principal não é que sejamos apaixonados demais por coisas 

ruins, e sim a precariedade de nossa paixão pelas coisas boas.

Larry Crabb

Apesar de todos os riscos que envolve, a paixão precisa de liber-

dade, se é que desejamos, de fato, alcançar a plenitude como 

seres humanos.

Philip Sheldrake

Os seres humanos passam a vida inteira a serviço de suas paixões, em 

vez de usar suas paixões a serviço da vida.

Sir Richard Steele
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a Paixão é subestimada e pouco valorizada. Quando um estudan-
te de Q.I. mediano realiza grandes façanhas na vida acadêmica, 
a paixão deve levar o crédito. Quando você vê um atleta cuja 
habilidade não passa da média alcançando marcas fantásticas, a 
paixão também deve ficar com a fama. Ao ver um pai ou uma 
mãe cuidando de um filho ou uma filha que tem algum tipo de 
incapacidade física ou deficiência no aprendizado — obstáculos 
que impediriam as pessoas comuns de prosseguir —, o crédito 
deve ser dado à paixão.

A independência dos Estados Unidos foi conquistada por cau-
sa da paixão dos fundadores dessa nação. Todo avivamento reli-
gioso tem como fonte a paixão. O movimento norte-americano 
de luta pelos direitos civis teve como combustível a paixão de 
Martin Luther King Jr. e outros líderes. A paixão merece muito 
mais crédito que os registros da História permitem.

Acredito que a paixão desempenha um papel muito importan-
te em todas as grandes realizações. Quem — ou de quem — você 
é determinará se sua paixão tem um caráter nobre e generoso ou 
se é egoísta e mesquinha. Descobrir e desenvolver a paixão cons-
titui uma jornada, não um acontecimento. Há um processo pelo 
qual é necessário passar. Alguns o iniciam bem cedo, enquanto 
outros só o descobrem tarde demais. Uma paixão nobre, quando 
descoberta e desenvolvida, produz grande alegria e recompensas 
pessoais, além de oferecer benefícios imensos à sociedade.

Vou contar a você a trajetória de duas pessoas cheias de paixão 
que possuíam um histórico muito desfavorável — pessoas que, 
se fossem analisadas em vista das circunstâncias, ninguém seria 
capaz de dizer que alcançariam alta performance e sucesso. Se 
alguém arriscasse prenunciar o fracasso de ambas, tal julgamento 
seria um grande erro. A paixão que elas desenvolveram em seus 
respectivos campos de especialidade demonstra que tal atitude 
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pode e deve ser cultivada e desenvolvida ao longo do tempo por 
muitas pessoas. A leitura desses dois relatos servirá de incentivo 
para que você se conscientize da paixão que guarda dentro de si. 
São histórias exemplares sobre como fazer para liberar essa paixão.

Um sonho qUe nUnca morrerá

Pessoas diferentes são motivadas por coisas diferentes, mas a ins-
piração é fundamental quando nosso objetivo é o de descobrir o 
que ativa nossa paixão. A inspiração da escritora Debbie Macom-
ber era proveniente de uma fonte inusitada: a morte de um pri-
mo querido, cuja vida foi tolhida pela leucemia. Durante muitos 
anos, eles foram muito próximos, e a morte de David exerceu um 
impacto profundo sobre a vida de Debbie. Depois do funeral, ela 
comentou: “Parecia que Deus estava me dizendo que era hora de 
parar de postergar meus sonhos, algo que eu fizera durante anos 
valendo-me de uma enorme lista de desculpas e justificativas. Eu 
era uma dessas pessoas que ‘um dia’ vão fazer isso ou aquilo”. A 
morte de David mostrou a ela que não há garantia alguma em 
deixar tudo para depois, e que hoje é o dia certo para começar a 
perseguir os próprios sonhos.

Embora ela não tenha percebido isso na hora, um momento 
decisivo havia ocorrido antes da morte de David, quando Debbie 
foi visitá-lo no centro de tratamento de câncer onde o primo re-
cebia cuidados. Como era disléxica, ela tinha dificuldade para ler 
as placas indicativas de direção que a guiariam dentro do hospital. 
Frustrada depois de circular em vão durante um bom tempo, ela 
chamou um médico e pediu que ele indicasse a direção certa que 
ela devia tomar. A resposta que ele deu mudou a vida de Debbie: 
“Siga até o fim desse corredor e vire na primeira entrada à direita. 
Em seguida, atravesse todas as portas que estejam sinalizadas com 
uma placa escrito: ‘Entrada expressamente proibida’”.
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Debbie conta hoje que ela passou o resto de sua vida atravessan-
do portas fechadas porque descobriu, naquele dia, que era capaz.

O Ensino Médio não tinha sido moleza para Debbie, e ela 
não conseguiu uma bolsa de estudos na faculdade. Por isso, fez 
o que muitas jovens fizeram nos anos 1960: casou e teve quatro 
filhos em um espaço de cinco anos. Como mãe e dona de casa, 
ela sonhava em um dia se tornar escritora, mas nunca achou que 
isso fosse possível. Hoje em dia, ela está convencida de que, se 
não fosse pela morte do primo, aquilo nunca teria passado de um 
sonho. Ela conversou com o marido e ele concordou que Debbie 
deveria arriscar a carreira de escritora. Por isso, ele alugou uma 
máquina de escrever e colocou sobre a mesa da cozinha, de onde 
era retirada apenas na hora das refeições.

Quando conta sua história, hoje em dia, Debbie enfatiza o 
fato de que ela não tinha um histórico que a qualificasse como 
escritora. Era neta de imigrantes. Seu pai não chegou a completar 
o Ensino Médio, além de ter sido prisioneiro durante a Segunda 
Guerra Mundial. Até hoje ela se identifica como uma “soletradora 
criativa”, e afirma não ter outras credenciais como escritora além 
do sonho que, acredita, Deus plantara em seu coração. Ela crê 
que os sonhos provêm do Criador, e que a única maneira possível 
de torná-los realidade é voltando-se para Deus em fé e convicção.

Enquanto os filhos permaneciam na escola, durante o dia, a 
supermãe se transformava em uma jovem escritora batalhadora. 
“As mensagens de rejeição não demoraram a chegar”, ela disse. 
“Às vezes, eu sentia como se alguém fosse me dar uma pancada 
por trás, na cabeça, enquanto voltava para casa depois de sair da 
agência dos correios, onde acabara de remeter outro original”. A 
quantidade de vezes que recebeu mensagens de recusa era impres-
sionante, mas, depois de cinco longos anos, ela finalmente teve a 
primeira obra publicada.
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Debbie me ouviu falar no Tacoma Dome, em 1990. Disse 
que minha palestra mexeu muito com ela e teve uma influência 
decisiva em sua vida. Debbie percebeu que havia chegado apenas 
à ponta do iceberg no que dizia respeito ao sucesso como escri-
tora. Naquela época, seus livros ficavam nas livrarias por apenas 
algumas poucas semanas depois do lançamento. Ela costumava 
brincar, dizendo que as obras que publicava tinham o mesmo 
tempo de vida nas estantes que o de queijo cottage. As tiragens 
eram limitadas, e não havia nenhuma possibilidade de ela entrar 
em qualquer lista séria de best-sellers.

Debbie Macomber recusou-se a seguir a tendência mais po-
pular de escrever sobre a imoralidade e o sexo em seus romances. 
Dizia que não desejava ver seus livros desonrando os padrões es-
tabelecidos pela Bíblia. “Cada história que escrevi podia ser clas-
sificada como um romance tradicional ou bem levinho”, ela co-
mentava. “Depois de ouvir você falando, Zig, percebi que todas 
as coisas são possíveis. Você me transformou em uma pessoa que 
acredita no próprio potencial.”

Naquele seminário, Debbie comprou quase todos os livros e 
gravações em áudio que eu tinha para vender — dava um total de 
aproximadamente 800 dólares. Ela e o marido ouviram todas as 
gravações e estudaram os livros. Debbie acha que Deus a orientou 
a assistir ao seminário naquele dia, dando-lhe a inspiração e o in-
centivo de que ela precisava para acreditar que poderia perseguir 
sua paixão pela literatura. E fazer sucesso.

Você está pronto (ou pronta) para isso? Hoje em dia, os livros 
de Debbie chegaram à casa de 70 milhões de exemplares impres-
sos em vários países, e o valor que recebe por direitos autorais já 
subiu várias vezes desde que ela começou a ouvir aquelas grava-
ções. Suas obras figuraram em todas as principais listas de best-
sellers, incluindo a do jornal New York Times, tanto em capa dura 
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quanto em brochura. “As pessoas costumam comentar que elas 
gostam de meu estilo leve; não ficam com medo de recomendar 
meus livros aos filhos ou avós”, diz Debbie.

Ela ainda ouve às gravações que comprou em 1990, e quando 
visito sua cidade, ela vai me ouvir falar. Não faz muito tempo, 
ela convidou a mim e à Ruiva (é desse modo carinhoso que cha-
mo minha esposa, Jean, toda vez que falo alguma coisa sobre ela; 
quando estamos conversando, eu a chamo de “Benzinho”) para um 
jantar. Diz que Deus concedeu a ela os meios necessários para trans-
mitir palavras e mensagens positivas a seus leitores por intermé-
dio dos livros que escreve. Acredito no que ela disse — “Deus 
concedeu” é o fundamento da paixão que a leva a fazer o que faz. 
Tendo deixado de se preocupar com vendas altíssimas e passado a 
se concentrar na mensagem que cria ter sido concedida por Deus, 
ela começou a alcançar o sucesso que sempre buscara.

Debbie acredita que ter freqüentado nosso Programa de Trei-
namento Avançado foi a iniciativa mais importante que tomou 
em sua jornada rumo ao sucesso. Ela sabia que o curso exigia 
muita dedicação, mas também era divertido e provocador, além 
de oferecer 24 semanas de acompanhamento. No entanto, da 
mesma forma que Debbie desejava participar, também tinha de 
enfrentar uma agenda pessoal muito intensa. Ela tentava equili-
brar todos os compromissos, como muitas pessoas também fa-
zem, e encaixar mais um item em sua rotina parecia contraprodu-
cente. Mesmo assim, ela fez o curso, e descobriu como encontrar 
o equilíbrio do qual precisava.

Hoje, ela tem netos maravilhosos e estrutura sua rotina de tal 
forma que consegue dedicar tempo a eles. Toda a sua família cos-
tuma passar reunida o feriado de 4 de julho (comemoração da 
independência dos Estados Unidos). Eles chegaram a fazer um cru-
zeiro para o Alaska para celebrar o feriado de julho em homenagem 
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ao pai de Debbie, já falecido, e que amava o país. Ela e as filhas 
realizam um chá anual de gratidão a todos que as abençoaram 
como forma de agradecer e mostrar como essas pessoas foram 
importantes em sua vida.

Quando penso em Debbie Macomber, lembro de uma passa-
gem das Escrituras que, traduzida de uma maneira moderna na 
Nova tradução na linguagem de hoje, descreve a escritora com exa-
tidão: “Meus irmãos [...] Que cada pessoa examine o seu próprio 
modo de agir! Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar 
do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos 
outros” (Gl 6:1,4).

Embora seja uma das pessoas mais cheias de paixão que co-
nheço, Debbie não deixou que o sucesso lhe subisse à cabeça. É 
isso que faz de sua paixão algo tão envolvente e contagioso. Está 
longe de ser pretensiosa. É uma mãe (e, agora, uma avó) que já 
teve um sonho e decidiu correr atrás dele, lutando durante anos 
para conquistar um lugar ao sol no mercado editorial, o tempo 
todo equilibrando a paixão pelo sonho com o compromisso que 
tinha com os filhos e o marido. Ela é prova viva de que os sonhos 
se tornam realidade quando são alimentados por uma paixão que 
produz serviço ao próximo e honra a Deus.

contra todas as probabilidades

As pessoas cheias de paixão que oferecem as maiores contribui-
ções à sociedade não são assim apenas por se sentirem motivadas 
— elas também são movidas pelas motivações mais apropriadas. 
E, em última análise, as motivações apropriadas sempre estimu-
lam a perseguição de metas que contribuem para o bem comum... 
que promovem serviço ao próximo... que fazem do mundo um 
lugar melhor para viver. A única maneira de sair de uma posição 
de mero sobrevivente e passar a uma situação de estabilidade, e 
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dela a uma condição de sucesso, e do sucesso à relevância é se en-
gajando em um campo de empreendimento divinamente inspira-
do. Isso capacitará você a proporcionar benefícios significativos à 
vida dos outros. George Washington Carver fez exatamente isso 
— e, contra todas as probabilidades, foi bem-sucedido.

O simples fato de George Washington Carver sobreviver à 
infância já o qualificaria a receber menção honrosa na lista dos 
grandes empreendedores deste mundo. Ele nasceu no início dos 
anos 1860, no mês de janeiro, em uma fazenda próxima a Dia-
mond Grove, no Missouri. Os Carver (de quem George recebeu 
o sobrenome) eram imigrantes alemães que foram para os Es-
tados Unidos e se estabeleceram naquela região. Eles não eram 
favoráveis à escravidão, mas parecia a melhor maneira de garantir 
ajuda e companhia a Susan Carver, que não podia ter filhos.

Os Carver tinham uma escrava chamada Mary, que deu à luz 
dois filhos, o segundo deles batizado como George Washington. 
(O pai dele era escravo de uma fazenda vizinha.) Quando ainda 
era um bebê, ele e a mãe foram seqüestrados e levados ao Arkan-
sas por bandidos que costumavam roubar e revender animais e es-
cravos das fazendas isoladas da região montanhosa de Ozark, no 
centro-sul dos Estados Unidos. O sr. Carver perseguiu os ladrões, 
mas sem sucesso. Quando voltou à fazenda, porém, ofereceu uma 
grande recompensa pela criança e pela mãe. Alguns dias depois, 
muito enfraquecido, George foi recuperado em troca da recom-
pensa. No entanto, nunca mais se ouvir falar de sua mãe, Mary. 
Foi permitido ao pai do menino fazer visitas regulares ao filho, 
mas ele também morreu tragicamente em um acidente ocorrido 
na fazenda, alguns anos depois.

Se não fosse o cuidado e o carinho de Susan Carver, acredita-
se que o bebê George teria morrido quando contraiu tuberculose. 
Ele mal podia respirar. Embora sobrevivesse à doença, sua saúde 
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nunca foi muito boa. Uma das seqüelas deixadas pela enfermida-
de foi a voz, tão esquisita que muita gente achava difícil compre-
ender o que ele dizia.

Ali estava um jovem que enfrentara todas as dificuldades im-
postas pela vida: nascera escravo, tornara-se órfão, sofria por cau-
sa da saúde frágil e vivia uma infância cheia de dificuldades. Mas 
nenhum desses obstáculos foi suficiente para intimidá-lo.

A fascinação natural e divina de Carver pelos porquês e comos 
da vida o levaram a uma jornada em busca de conhecimento que 
durou toda a sua vida. Aos dez anos, ele deixou a segurança da 
fazenda Carver para freqüentar uma escola de negros em uma 
comunidade nas redondezas. Sem noção alguma de onde ficar 
ou como sobreviver, só sabia que tinha de ir, e foi assim que fez. 
Esse foi o ponto de partida de uma jornada cheia de paixão que o 
levaria de uma cidade a outra, de um estado a outro, até se tornar 
capaz de estudar e lecionar em escolas do mais alto nível.

Um dos fatores mais importantes na vida de George Washing-
ton Carver foi o fato de ele jamais ter perdido a fascinação inata 
pelos mistérios da vida. Homem humilde e cheio de fé, desde o 
início da carreira ele pediu a Deus que lhe revelasse os segredos 
do universo. De uma maneira própria e bem-humorada, ele afir-
mou que recebera de Deus a informação de que a revelação dos 
segredos do universo estaria muito além de suas habilidades e 
especialidades. No entanto, Deus também falou que revelaria ao 
jovem cientista os segredos do amendoim. Tal senso de humor 
levou Carver a dedicar muitos anos a pesquisas diligentes sobre 
essa leguminosa.

Carver abriu caminho para o Instituto Tuskegee, no Alabama, 
fundado em 1881 por Booker T. Washington. Foi contratado 
para liderar o departamento de Agricultura. Ele estava incumbi-
do de lecionar, liderar e inspirar os alunos e o corpo docente. Mas 



uma jornada apaiXonante     23

seu amor pelas pesquisas — sua paixão por investigar os segredos 
do universo — o manteve no laboratório, em vez de ficar em sala 
de aula. Por fim, Washington se rendeu à paixão de Carver pela 
exploração e criou um departamento de Pesquisas Agrícolas, so-
bre o qual o cientista teria controle total.

Embora não tivesse mais responsabilidades como professor, ele 
continuaria exercendo forte influência sobre os alunos do Institu-
to. Eles imploravam para ter aulas com Carver, tão contagiante se 
tornara sua paixão. Certa vez, durante o verão, enquanto traba-
lhava na equipe organizadora de uma conferência de jovens, um 
grupo grande de rapazes se dispunha a levantar antes das cinco 
da manhã todos os dias para acompanhá-lo em suas caminhadas 
matinais. Como se fosse o próprio flautista de Hamelin (aquele 
do conto dos irmãos Grimm, que atraía animais e crianças com o 
toque de seu instrumento), Carver os guiava em caminhadas nas 
quais revelava aos rapazes as belezas e complexidades da natureza. 
Para ele, todas as coisas criadas constituíam motivo de admira-
ção. Carver era capaz de pegar coisas que a pessoa comum po-
deria ignorar ou desprezar e explicá-las em detalhes fascinantes. 
Um jovem participante daquela conferência lembrava-se de ver o 
cientista parar, pegar uma semente comum e explicar como seu 
sumo antisséptico podia ser usado para fechar cortes provocados 
pela lâmina de barbear.

Seu jeito de inspirar despertou nos alunos uma sede ainda 
maior de conhecimento — a marca de um verdadeiro líder. Mui-
ta gente se inscrevia para ter aulas com ele. Se fossem estudantes 
brancos, era impossível, pois a lei do estado de Alabama tornara 
ilegais as turmas formadas por alunos das duas raças. Mas eles po-
diam escrever cartas a Carver, e foi o que fizeram. E ele as respon-
dia, por mais atarefado que estivesse. Depois de uma conferência 
de jovens, sete rapazes escreveram 904 cartas a ele.
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É claro que as pessoas não eram atraídas a Carver apenas por 
causa da curiosidade. Suas descobertas dos mistérios da natureza 
também se revelaram úteis. Ele ensinou aos fazendeiros do sul dos 
Estados Unidos (tanto brancos quanto negros) a fazer um rodízio 
de colheitas, em vez de plantarem apenas algodão todos os anos. 
Quando esse conselho tornou o amendoim tão abundante a pon-
to de o preço cair demais, ele se pôs a pesquisar novas utilizações 
para o produto, que ainda era uma novidade. Ele desenvolveu 
mais de trezentos produtos sintéticos a partir do amendoim, in-
cluindo leite, pasta, queijo, café, farinha, alimentos para o desje-
jum, tinta, corante, sabão e placas isolantes.

Para demonstrar a versatilidade do amendoim, ele e seus alu-
nos serviram ao dr. Washington e aos outros membros da equipe 
de direção uma refeição composta por cinco pratos, todos feitos 
apenas com amendoim. O menu incluía sopa, uma simulação de 
galinha, amendoins servidos como creme de vegetais, pão, sorve-
te, biscoitos, café e doce. O único item que não continha amen-
doim era uma salada de mastruço, azeda e chicória.

Suas pesquisas o levaram a tantas descobertas que a indústria, 
como um todo, mudou para sempre. Conseqüentemente, ele re-
cebia ofertas de milhares de dólares por elas, mas se recusava a 
receber lucro financeiro com o trabalho que realizava no labora-
tório. Ele abriu mão de uma oferta de Henry Ford: um salário de 
seis dígitos. Do mesmo modo, recusou uma oferta de emprego 
em outra empresa, que lhe pagaria 175 mil dólares de salário.

Como resultado de todas as suas realizações, o dr. George 
Washington Carver foi, para muitas pessoas, o maior cientista do 
século XIX. Sua fé sólida em Deus o orientou ao longo de toda a 
sua vida. Sua paixão por descobrir tudo o que Deus havia criado, 
incluindo o amendoim, fez de sua vida uma fonte incessante de 
entusiasmo não apenas para si, como também para muitas outras 
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pessoas. George Washington Carver nunca se sentiu entediado 
na vida, pois a via como um objeto de investigação permanente, 
bem como uma fonte inesgotável de descobertas. Ele era o tipo 
de pessoa para quem a paixão era uma dádiva e o serviço, uma 
constante. Carver viveu para tornar a vida dos outros melhor.

paixão por fazer diferença

Encerro este primeiro capítulo frisando que existem paixões e 
paixões. Algumas pessoas possuem uma paixão raramente colo-
cada em prática além dos limites da experiência pessoal. Elas en-
contram enorme satisfação e alegria naquilo que perseguem para 
si. No entanto, continua sendo uma paixão auto-indulgente, se 
assim você desejar.

Há outras pessoas cuja paixão é a de mudar o mundo com 
aquilo com que sonham. Debbie Macomber não queria apenas 
escrever; ela também desejava criar histórias sadias e edificantes, 
que os pais pudessem dar de presente aos filhos e se sentir bem 
com isso — histórias que remetessem aos romances clássicos de 
antigas gerações. Em outras palavras, ela queria usar sua paixão 
pela literatura para oferecer uma contribuição a famílias tais como 
a dela. E foi isso mesmo que Debbie fez. Ela escreveu sem parar, 
enviou vários originais às editoras, resistiu a todas as recusas... 
até que, por fim, conseguiu alguém que publicasse seus livros. 
Dezenas de milhões de exemplares depois, ela continua fazendo 
isso: transformando sua paixão uma realidade ao tornar a vida das 
pessoas mais feliz.

George Washington Carver fez o mesmo. Ele acreditava que, 
a partir do momento em que Deus criou o mundo de modo de-
liberado, não havia nenhuma parte da criação divina sem razão 
de existir. Ele acreditava que tudo na natureza produzia algum 
benefício, e sua paixão era a de descobrir tantos desses benefícios 
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quantos fossem possíveis durante o tempo que tivesse de vida. Ele 
viu sua paixão e suas habilidades como dons de Deus, que não 
estavam à venda para a empresa que oferecesse a melhor oferta. 
Ele se via como um despenseiro — um administrador das capa-
cidades que havia recebido do alto. Sua responsabilidade era a de 
usar essas capacidades (colocar em prática sua paixão pela pes-
quisa da natureza) em benefício de tantas pessoas quantas fossem 
possíveis. E foi isso o que ele fez, com humildade e alegria, ao 
longo de toda a sua vida.

É por essa razão que eu digo: há paixões e paixões. Acredito 
que a modalidade mais elevada de paixão é aquela que tem o 
bem maior como objetivo. A vida de excelência total é vivida por 
aqueles que possuem uma paixão pela transformação do mundo 
no qual vivem. Pode ser apenas a própria família, a vizinhança, a 
igreja, a empresa, a comunidade ou mesmo a nação em que nasce-
ram. Mas, em última análise, causar impacto sobre, no mínimo, 
uma pessoa com nossa paixão é uma forma de mudar o mundo. 
Encorajar, inspirar e motivar uma pessoa com nossa paixão é ir 
além de nossos limites e atrair os outros. Essa é a essência da vida 
de excelência total.

Se você possui uma paixão (não existe quem não tenha uma, 
mesmo que ainda não a tenha descoberto), não desista dela. Des-
cubra uma maneira — peça a Deus que mostre algum jeito — de 
transformar seus sonhos em realidade. Quando fizer isso, passará 
a viver com excelência total.


