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Introdução
h u m ildade e com o eu a alcanc ei

H

á um enigma óbvio diante do autor e dos leitores de um livro
sobre humildade. Será que o autor imagina ter alcançado essa
virtude tão difícil? Se sim, é quase certo que não a alcançou. Se não,
por que está escrevendo um livro sobre o assunto?
Curiosamente, o dilema parece não se aplicar às outras virtudes.
Eu diria que seria capaz de escrever um livro sobre compaixão nas
empresas, disciplina nos relacionamentos ou generosidade na vida
pública, sem provocar nenhum espanto. Há, porém, algo sobre a questão de defender a humildade, e isso faz que as pessoas, principalmente
o autor, se sintam um pouco desconfortáveis (evidentemente, eu não me
sinto tão desconfortável a ponto de não escrever o livro e de você não o
ler, mas você sabe do que estou falando). A humildade destaca-se entre as
virtudes, porque, quando imaginamos que a possuímos, provavelmente
não a possuímos. No entanto, o oposto não é verdadeiro. O fato de você
não se considerar humilde não indica que seja humilde. Talvez você esteja certo! É improvável que o arrogante e o humilde se considerem
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pessoas humildes. Então, como saber se você tem essa virtude? Esse
não é o único paradoxo que encontraremos em nossa discussão.
Quero contar a você como me vejo como autor de um livro sobre
humildade. Tenho uma personalidade com tendência dominadora, focada em alcançar sucesso, que acidentalmente se apaixonou por uma
virtude intrigantemente antiga. Sei que essa não é uma forma atraente
de apresentar um livro sobre o assunto. É a realidade. Desde o início
do meu relacionamento de amor e ódio com a humildade, os amigos
e colegas mais chegados observaram, com certa ironia, que Dickson
passara a interessar-se sobre o tema. Nunca me esquecerei do comentário do meu melhor amigo de trinta e cinco anos de convívio quando
lhe contei que me envolvera em um projeto de pesquisa no Departamento de História Antiga da Universidade de Macquarie sobre as
origens da humildade no pensamento ético ocidental. Ele disse em
tom de zombaria: “Ora, John, pelo menos você mantém uma distância
objetiva do assunto!”. (Um dos segredos de adquirir humildade é passar
mais tempo com amigos sem papas na língua.)
Recentemente, deparei com uma prova dessa “distância objetiva”. Trabalho em uma empresa de mídia e “think tank”,1 sem fins
lucrativos. Como parte do meu desenvolvimento profissional no
ano passado, submeti-me à conhecida análise DISC sobre padrões
de comportamento. Desenvolvida há cinquenta anos por psicólogos
da Universidade de Harvard e constantemente aperfeiçoada desde
então, a DISC avalia pessoas em quatro quadrantes: dominação,
influência, estabilidade e conscientização. Todas as pessoas manifestam características desses quatro elementos, mas cada um de nós
inclina-se mais em direção a um que a outros.
1

Grupo de especialistas organizado para estudar e investigar problemas específicos com
o objetivo de apresentar pareceres ou ideias nessas matérias. Em português, “usinas de
ideias”. [N. do T.]
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Antes de você querer adivinhar, digo qual é minha tendência:
“alta dominação, com uma intensidade de pontuação de 26,5 de um
total de 28”. Provavelmente, muitos líderes se encaixam nessa categoria.
Talvez a considerem símbolo de honra. Eu também pensei assim até o
momento em que li um relatório detalhado. Infelizmente, dominação
não significa sucesso, competência ou talento para liderar. Não há
nenhuma ligação formal entre esse quadrante e a eficiência. Significa
apenas que, quaisquer que sejam suas capacidades e princípios, as pessoas dominantes gostam de fazer valer seus pontos de vista e de controlar situações. (Desconfio que muitos assassinos em série receberiam
alta pontuação em dominação.) Este foi o relatório — até o ponto em
que minha mulher me permite publicar:
John, você é excelente na dimensão Dominação (D). Por conseguinte, é bem provável que se concentre em moldar seu ambiente,
superando a oposição para alcançar resultados. [...] Da mesma forma
que alguém com ideia fixa de obter resultados, você tem a tendência
de pensar rápido e demonstrar autoconfiança. [Nenhum problema até
aqui, certo?] Em geral, você é determinado e persistente. Manifesta com
frequência uma personalidade dominante que aumenta as probabilidades
de ser considerado enérgico e direto. [Aqui começa o bombardeio.] Sua
tendência impetuosa de ser independente pode, na maioria das vezes, dar
a você um ar de alguém que atribui muita importância a si mesmo. Além
disso, você quase sempre se torna impaciente ou arrogante. [...] Em vez
de extrapolar seus limites ou exceder na autoridade, seria aconselhável
que verbalizasse seu raciocínio. Se explicar sua lógica, poderá evitar que
surjam conflitos. Outra forma de aumentar sua eficiência seria aumentar
a paciência e aprimorar o senso de humildade.2

A partir de então, tenho procurado, durante vários anos, aprimorar meu “senso de humildade”. De fato, nos três últimos anos,
2

Dickson, John. DISC Classic 2.0. Preparado por Integro Learning Company, 2009.
Não publicado (felizmente).
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ele ocupa o terceiro lugar nos meus onze objetivos anuais. Tenho visto tanto progresso nesse quesito quanto no objetivo no 11: “aprender a
preparar três boas refeições”. Cheguei perto da perfeição ao preparar o
tradicional gado-gado indonésio, mas parei por aí. Enquanto acompanhava minha avaliação DISC, enviei um e-mail ao meu editor com estas
palavras que, segundo eu esperava, fossem entendidas como piada: “Parem de pressionar”, escrevi. “Encontrei o título perfeito para meu novo
livro: Humildade e como eu a alcancei”. Depois de algumas horas, recebi a resposta no formato de um desenho de uma bela capa de livro,
com base na ideia. Ela estampava a imagem de um enorme sorriso
meu e de múltiplos elogios — partindo de mim —, acompanhada de
uma “lógica de marketing”: “Temos a forte sensação de que ela representa sua marca e atende aos nossos objetivos de marketing e consumidores. [...] No geral, a capa, o título e a foto retratam realmente a
essência da sua mensagem. Sem dúvida, isso vai deixar as pessoas de
queixo caído”. Foi um lembrete engraçado, mas um tanto perturbador,
da minha distância objetiva do assunto.
Não posso dizer que alcancei a humildade, mas posso afirmar
que pensei nisso por muito tempo e passei a amar a virtude por suas
qualidades estéticas e benefícios práticos. Este livro desvenda ambos.

Capítulo 1

Tese
o qu e sign ifica humi ldade
e p or qu e é im p or t ant e?

F

alo como leigo sobre o assunto “liderança”. Ao escrever este livro,
eu me dei conta da enorme abrangência da indústria da liderança.
Os livros e periódicos sobre o tema levariam uma vida inteira para ser
examinados. Tenho feito o possível para aprender com acadêmicos de
liderança, como Jim Collins, em Stanford; John P. Kotter e Joseph L.
Badaracco, em Harvard; e Simon Walker, em Oxford. Li algumas reflexões práticas de líderes, como Charles Farkas, da Bain & Company;
Thomas Teal, do Boston Consulting Group; e Stephen R. Covey, o
famoso e eterno guru de liderança. No entanto, continuo a ser um
curioso em assuntos de liderança, sem nenhuma pretensão de entender
as complexidades da administração corporativa, muito menos de colaborar com a refinada discussão que ocorre nesse campo.
Espero apenas incluir uma perspectiva histórica a essa discussão. Esta é minha especialidade: História — especificamente História
Antiga. Entendo que isso talvez não seja particularmente relevante
ao executivo que deseja estar atualizado, com respostas na ponta da
língua sobre as mais recentes informações a respeito de como criar
motivação organizacional, administrar relacionamentos, estabelecer
metas, comunicar mudanças, e assim por diante. Minha justificativa neste caso é aquela que ofereço sempre que alguém me pergunta qual é o objetivo de estudar História. Estudar História (e, acima
de tudo, aprender com ela) é o exercício máximo em democracia.

18

Humilitas

Por meio dela, damos voz não apenas ao “mundinho”, conforme
chamamos o Ocidente do século XXI, mas à família humana inteira,
antiga e moderna. Permitimos que os mortos votem nas discussões
e decisões do presente.
Por mais que se fale do valor desse aprendizado com a História,
nunca falaremos demais. A sociedade contemporânea talvez tenha
ofuscado o passado em termos de Ciência, Medicina e Tecnologia;
mas em outras áreas reconheço que nos encontramos apenas “na
média” quando comparados com os antigos. Em alguns casos, estamos “bem abaixo da média”. É preciso ler Siddhartha Gautama, o
Buda, sobre a arte da concentração (século V a.C.);1 ou Aristóteles,
sobre a teoria da comunicação (século IV);2 ou Sêneca, sobre ética
(século I d.C.);3 ou Plutarco, sobre as complexidades da amizade
(século II);4 ou Santo Agostinho, sobre a natureza humana (século
V);5 ou Heloísa, sobre amor romântico (século XII);6 ou Guilherme
de Ockham, sobre direitos humanos naturais (século XIV),7 para
1

2

3

4

5

6

7

The Dhammapada. Trad. John Ross Carter. Oxford: Oxford University Press,
2000.
On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse. Trad. George A. Kennedy. Oxford:
Oxford University Press, 1991.
Epistles 1—65. Trad. Richard M. Gummere. Loeb Classical Library 75. Cambridge,
MA: Harvard University Press, 2002.
Moralia. Trad. Frank Cole Babbitt. Loeb Classical Library 197. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 2000. v. 1.
Confessions. Trad. William Watts. Loeb Classical Library 26. Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1912. 2 v.
As cartas de Abelardo e Heloísa. Trad. Betty Radice. New York: Penguin Books,
2003. Indiscutivelmente, prefiro a abadessa Heloísa a Abelardo, seu padre e amante,
mas aqueles que pensam em “romance” como uma construção moderna se surpreenderão com a intensidade de afeto nessas cartas.
Uma recente narrativa filosófica e histórica dos “direitos humanos”, inclusive suas origens em Ockham e até mesmo nos advogados do cânon primitivo, pode ser encontrada
em: Wolterstorff, Nicholas. Justice: Rights and Wrongs. Princeton, NJ: Princeton
University Press, 2008. p. 44-64.
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descobrir duas coisas: primeiro, há realmente pouquíssimas ideias
novas no mundo; segundo, a verdadeira sabedoria para a vida e liderança não é encontrada apenas na última edição do Harvard
Business Review (por mais útil que seja), mas também em aceitar os
séculos de pensamento humano sobre esses e outros tópicos. O leitor
da História é o maior pesquisador de opinião pública, aquele que
investiga a fundo a opinião de toda a família humana.
Depois de tudo o que foi dito, por favor, não imagine que Humilitas
seja um chamado etéreo para perscrutar as profundezas da História
e da Filosofia. Apesar do título pretensioso em latim, este livro
é essencialmente prático. Vou recorrer a ideias e autores que não
existem há muito tempo, mas apenas de passagem e principalmente para sinalizar que meus melhores pensamentos são secundários.
Excetuando a seção sobre as origens da virtude da humildade na
tradição ética ocidental, que os leitores têm a liberdade de pular,
a maioria do que se segue é uma tentativa sincera de descrever a
importância da humildade para a vida, o amor e a liderança contemporâneos, e resumir seus verdadeiros e reais benefícios.

A tese
Minha tese é simples: As pessoas mais influentes e inspiradoras são, em geral, marcadas pela humildade. Em outras palavras,
a verdadeira grandeza quase sempre anda de mãos dadas com uma
virtude que, a julgar pela aparência, poderia ser considerada aquela
que restringe o sucesso e emudece a influência. Na verdade, creio
que ela faça o oposto.
Definirei a humildade dentro de alguns instantes, mas vale a
pena notar a maneira pela qual essa virtude surge repentinamente
em alguns lugares inesperados. Muitos leitores conhecem a obra
de Jim Collins, o analista de negócios da Universidade Stanford

WireImage/Getty Images
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e autor de Good to Great, um livro de grande sucesso. Ele dirigiu
um estudo de cinco anos sobre o que transforma boas empresas
em grandes empresas. Definiu como “grande” a empresa que passou por uma reviravolta na qual extrapolou financeiramente a tendência do mercado por, pelo menos, três vezes em um período de
quinze anos. Um exemplo clássico é a Gillette, mais conhecida por
seus produtos para barbear. Entre 1980 e 1995, a empresa obteve
um retorno cumulativo de ações 7,39 vezes maior que o mercado geral de ações. Somente 11 empresas nos Estados Unidos fizeram parte da categoria “grandes” de
Collins. Um fato digno de nota foram
aquelas que não chegaram a tal ponto, entre elas Coca-Cola, Johnson &
Johnson, Wal-Mart e General Electric,
empresas que extrapolaram o mercado
apenas 2,5 vezes.
Muitos observadores surpreenderam-se ao saber que um dos principais fatores em todas essas 11 empreJim Collins, 2005
sas “good to great”, durante a fase de
desenvolvimento, foi aquele que Collins descreveu como Liderança
Nível 5 — isto é, liderança marcada por duas características: determinação ferrenha e atitude de humildade. Collins registra o espanto
de sua equipe de pesquisas a respeito da coerência da descoberta:
Ficamos surpresos, verdadeiramente chocados, ao constatar o
tipo de liderança requerido para transformar uma boa empresa em
grande empresa. Comparados aos líderes famosos de grande personalidade que provocam manchetes e se tornam celebridades, os líderes
“good to great” parecem ter vindo de Marte. Retraídos, quietos, reservados e até tímidos, esses líderes são uma mistura contraditória de

Tese

21
humildade pessoal com vontade profissional. São mais semelhantes a
Lincoln e Sócrates que a Patton ou César.8
O livro de Collins — How the Might Fall —, de 2009, defende o
lado oposto: quando as empresas bem-sucedidas se tornam arrogantes,
isso quase sempre é sinal de queda.9

Há também o general Stanley McChrystal, a “Personalidade do
Ano” número dois da revista Time, em 2009. Antes da retirada de suas
observações desfavoráveis sobre a administração de Obama, ele foi
comandante de todas as forças no Afeganistão e um dos líderes mais
famosos na história militar dos Estados Unidos. Graduado em Harvard,
corre mais de dez quilômetros diariamente, faz apenas uma refeição por
dia e dorme quatro horas por noite. Poderíamos dizer que é um grande
vencedor. Durante uma surpreendente e franca entrevista coletiva de
imprensa realizada em Londres pouco depois de sua nomeação como
comandante, McChrystal apresentou um resumo intrigante, contendo
uma só palavra, de sua estratégia sobre a revolta no Afeganistão:
Descobri, por experiência própria, que as melhores respostas
e estratégias podem ser contraintuitivas. O oposto daquilo que aparentemente devemos fazer é o que deve ser feito. Portanto, quando
me perguntam que estratégia devemos usar no Afeganistão, eu respondo: humildade.

Só nos resta imaginar o que é exatamente a contrarrevolta — embora eu suponha que, na opinião de McChrystal, a tarefa de entender o
8

9

Collins, Jim. Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others
Don’t. New York: HarperBusiness, 2001. p. 13. [Good to Great: empresas feitas para
vencer. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2002.]
Idem. How the Mighty Fall: And Why Some Companies Never Give In. New York:
HarperBusiness, 2009. [Como as gigantes caem: e por que algumas empresas jamais
desistem. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2010.]
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povo afegão e servir a ele terá um longo caminho pela frente para
enfraquecer a influência talibã. Eu, porém, fiquei realmente fascinado diante de seus comentários e ao
observar a pausa que ele fez logo após,
para ressaltar o que disse. Foi como se
um oráculo houvesse sido proferido.
A guerra invencível pode ser vencida
por meio da humildade. A humildade
aparece em lugares improváveis.
O general McChrystal está correto ao descrever sua ideia como
“contraintuitiva”. Os leitores devem
General Stanley McChrystal profere
estar perguntando neste instante:
um discurso em Londres,
em 1 de outubro de 2009.
“Como a influência pode ser exercida
e os inimigos dominados por meio da humildade?”. Certamente, há
necessidade de força! Tudo depende de como definimos a palavra.
o

O que é humildade?
Humildade não significa humilhação, embora as duas palavras
tenham origem em um único vocábulo latino: humilitas. Não significa
ser capacho de alguém, ter baixa autoestima ou restringir nossa força e realizações. A obra de Collins lembra-nos que é possível ser humilde e, ao mesmo tempo, dotado de vontade férrea e bem-sucedido.
E essas três coisas quase sempre andam juntas. Muhammad Ali estava errado quando disse certa vez em tom de brincadeira: “Em casa,
sou um bom sujeito; mas não quero que o mundo saiba. As pessoas
humildes, pelo que aprendi, não vão muito longe”.10
10

Sunday Express. Londres, 13 jan. 1963.
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Ter opiniões firmes também não é obstáculo para ser humilde.
Um dos erros da cultura ocidental contemporânea é confundir convicção com arrogância. Analisarei esse assunto no capítulo 10, no
qual afirmo que a humildade, quando entendida corretamente, é um
antídoto poderoso contra a detestável retórica política e religiosa que
costumamos ouvir: direita vs. esquerda, cristão vs. muçulmano, e assim por diante. Quero demonstrar que a solução para a discordância
ideológica não significa “tolerância” na forma pós-moderna que frequentemente encontramos, a afirmação morna de que todos os pontos de
vista são igualmente verdadeiros e válidos. Significa capacidade
de discordar com firmeza das outras pessoas e, ao mesmo tempo,
respeitá-las profundamente. É inteiramente possível ao cristão rejeitar
a doutrina islâmica como inválida e incorreta. Em outras palavras,
manter a convicção teológica sem diminuir sua capacidade de respeitar os muçulmanos como membros da família humana. Da mesma
forma, a direita política pode discordar da esquerda, e vice-versa, sem
descer ao nível de ofensas, bate-boca ou pior que isso.
Então, o que é humildade, se ela não se submete a nossas convicções, forças e realizações? A etimologia da palavra é útil, mas
exige algumas explicações para evitar mal-entendidos. De modo geral,
diversas culturas antigas contribuíram para a cultura ocidental. O influente político e filósofo britânico John Macmurray apresenta esta
explicação: “Três civilizações antigas misturaram-se para formar a
cultura da qual somos herdeiros: a hebraica, a grega e a romana; uma
civilização religiosa, uma civilização artística e uma civilização organizadora, administrativa ou científica. Essas três correntes da experiência antiga nunca se fundiram verdadeiramente”.11 Isso também se
aplica à história da humildade.
11

Este é um excelente compêndio dos escritos selecionados de Macmurray: Conford,
Philip. The Personal World: John Macmurray on Self and Society. Edinburgh: Floris
Books, 1996. p. 173.
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Apresentarei mais detalhes sobre o assunto nos capítulos 5 e 6. Por
ora, quero apenas ressaltar que o sentido peculiar ocidental de “humildade” deriva do uso do hebraico falado pelos judeus, do latim falado
pelos romanos e gregos, em particular os cristãos, que falavam grego
no século I. Em todas as três línguas, a palavra usada para descrever
humildade significa “baixo”, como em baixo rente ao chão: a anawa
hebraica, a tapeinos grega, e a nossa conhecida humilitas latina. Usadas
negativamente, essas palavras significam ser rebaixado, isto é, “ser humilhado”. Positivamente, significam diminuir-se ou humilhar-se.
Os dois usos são radicalmente diferentes. Um é a experiência terrível de ser derrotado ou envergonhado, e esse era o uso dominante do
vocábulo nos tempos antigos. O outro é a escolha nobre de redirecionar nosso poder a serviço dos outros. Esse uso tornou-se dominante
apenas tempos depois, no período romano (do século II ao V d.C.),
cujos motivos explicarei no capítulo 6.
Estamos agora em posição de definir a palavra como eu a usarei ao longo do livro. Humildade é a escolha nobre de renunciar ao
nosso status, mobilizar nossos recursos ou usar nossa influência para
o bem de outras pessoas antes de pensar em nós. Em palavras mais
simples, poderíamos dizer que a pessoa humilde é conhecida pela disposição de exercer poder a serviço dos outros.
Há três considerações importantes nessa definição. Primeiro, humildade pressupõe dignidade. O humilde age do alto, por assim dizer,
conforme a etimologia de “abaixar” deixa claro. A humildade verdadeira assume a dignidade ou a força daquele que possui a virtude, por
isso não deve ser confundida com baixa autoestima ou ser capacho
dos outros. Na verdade, eu iria mais longe ainda para dizer que é impossível ser humilde no sentido verdadeiro sem uma noção saudável
do nosso valor e capacidade. Mark Strom, meu colega historiador e
analista de liderança, apresenta uma boa explicação:
Os líderes sábios têm nobreza e humildade. O ego dominante
e a humilhação debilitante são, em geral, evitados em todas as
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tradições sábias. Muitas tradições exigem o equilíbrio. Sugiro um
passo adiante, encontrado também nos escritos da sabedoria antiga:
que você queira mais que equilíbrio, que aceite o paradoxo da força
na fraqueza para encontrar seu verdadeiro valor como líder.12

Em segundo lugar, humildade é um ato de volição. É uma escolha. Caso contrário, é humilhação.
Finalmente, humildade relaciona-se ao social. Não é um ato particular de autodesvalorização — abandonar pensamentos orgulhosos,
recusar-se a falar de nossas realizações, e assim por diante. Eu daria
a isso o nome de “modéstia”. Humildade, no entanto, tem a ver com
redirecionar nossos poderes, sejam eles físicos, intelectuais, financeiros ou estruturais, para o bem dos outros. Um dos primeiros textos
gregos sobre o assunto, escrito por volta de 60 d.C. à colônia romana
de Filipos, apresenta uma explicação perfeita: “Em atitude de humildade, considerem os outros melhores que vocês — cada um cuide não
apenas das próprias necessidades, mas também das necessidades dos
outros”.13 Humildade tem mais a ver com a maneira pela qual eu trato
os outros do que com o que penso de mim.
Permita-me ilustrar os três aspectos da humildade com exemplo de
virtude. Há muitos à nossa escolha. Se estivesse dando uma aula de história das religiões, eu poderia mencionar o príncipe indiano que, apesar
das regalias de sua posição, pôs seu importante intelecto a serviço de superar o sofrimento. Ou poderia falar do rabino galileu que influenciou a
história ocidental mais que qualquer outra pessoa, mas que personificou
a humildade, chegando certa vez a lavar os pés de seus alunos como se
fosse um escravo, para dar uma lição objetiva de liderança.
Meu exemplo está na área esportiva. Mais uma vez, as opções
são infinitas. Pense em Roger Federer, que chegou a ser o tenista
número 1 do mundo, mas aparentemente era incapaz de vencer ou
12
13

Arts of the Wise Leader. New Zealand: Sophos, 2007. p. 129.
Tradução do autor.

Humilitas

AP Images

26

perder sem elogiar o adversário; ou em Jet Li, o pentacampeão chinês de artes marciais e ator de kung fu de Hollywood, que hoje usa
sua fama e fortuna para aliviar o sofrimento dos pobres da Ásia,
por meio da Fundação ONE. Minha ilustração favorita, contudo,
origina-se do século XX, do setor do boxe, um setor quase sempre
associado à centralização em outra pessoa de um tipo muito diferente. Não consegui comprovar a história, mas espero ao menos
apresentar corretamente os detalhes básicos.
Três rapazes subiram em um ônibus em Detroit, na década de
1930, e tentaram provocar briga com um homem solitário sentado nos
fundos do veículo. Os rapazes o insultaram. Ele não reagiu. Eles o insultaram mais ainda. Ele não disse nada. Depois de algum tempo, o
desconhecido levantou-se. Era maior
do que os rapazes haviam calculado
por estarem sentados — muito maior.
O homem enfiou a mão no bolso, entregou um cartão de visita a eles, desceu
do ônibus e seguiu seu caminho. Assim
que o ônibus começou a movimentar-se, os rapazes reuniram-se ao redor do
cartão e leram estas palavras: Joe Louis.
Pugilista. Eles haviam acabado de provocar briga com um homem que seria
o campeão mundial de pesos pesados,
de 1937 a 1949, o número 1 do boxe de
todos os tempos, de acordo com a International Boxing Research Organization
Joe Louis posou para esta foto em
23 de janeiro de 1945, pouco antes
(o segundo da lista é Muhammad Ali).14
de fazer uma exibição em um saco de
pancadas para os soldados, que estavam Diziam que Louis era capaz de nocauansiosos por ver o “Brown Bomber”
tear um cavalo com um único soco.
[Bombardeiro marrom] em ação.
14

Disponível em: <www.ibroresearch.com/?p=52>.
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Não sei como ele conseguiu essa fama, mas a questão é simples. Trata-se de um homem de imenso poder e habilidade, capaz de defender sua
honra com um único soco devastador. No entanto, prefere deixar o
status de lado e exercer seu poder em favor dos outros — neste caso,
para alguns rapazes de muita sorte.
Essa é a história emblemática da vida inteira de Louis. Criado na
pobreza por pais ex-escravos, Louis nunca esqueceu sua infância humilde e considerou seus sucessos como oportunidades para devolver algo
que recebera. De acordo com um programa especial da PBS [Public
Broadcasting Service] sobre o pugilista, Louis foi generoso com sua família negligente e esbanjadora, oferecendo-lhe dinheiro e casas onde morar.
Entregava notas de 20 dólares a quem lhe pedisse e chegou até a devolver
à cidade de Detroit a grande soma de dinheiro que sua família recebera
do serviço de ação social nos anos anteriores.15 Louis, porém, não era nenhum santo, e, como muitas pessoas em situação semelhante, posteriormente enfrentou problemas financeiros. No entanto, ele é lembrado não
apenas por suas conquistas sem paralelo no pugilismo, mas também pela
disposição em servir aos outros, graças à humildade que tinha.
Retornando à minha tese: estou sugerindo neste livro que a
humildade, quando entendida corretamente, tem marcado a vida
da maioria das pessoas influentes e inspiradoras na História, sejam
elas figuras religiosas, como Buda e Jesus, ativistas sociais, como
William Wilberforce, Mahatma Gandhi e Nelson Mandela, ou alguns
dos “mais notáveis CEOs do século”,16 descritos na pesquisa de Jim
Collins: Darwin E. Smith, da Kimberly-Clark; Colman Mockler, da
Gillette; e Ken Iverson, da Nucor, a empresa gigante do aço.
Deixando de lado esses homens de sucesso extraordinário, eu
argumento que algumas das pessoas mais influentes de nossos dias
exercem poder com humildade. Isso certamente se aplica a pessoas
15
16

Disponível em: <www.pbs.org/wgbh/amex/fight/peopleevents/p_louis.html>.
Collins, Good to Great, p. 28.
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que conheci. Penso no meu obscuro professor do quinto ano, o sr.
Bingham. Ele não era nenhuma “figura de autoridade” na escola —
muitos professores eram mais espalhafatosos, mais divertidos e mais
assustadores que ele — mas, por algum motivo, eu ainda tenho pensamentos agradáveis a respeito daquele tom de voz gentil e paternal
e de sua paciência infinita comigo: um menino destruidor de 11 anos.
Há também meu bom amigo, o professor Bruce Robinson, da
Universidade do Oeste da Austrália, uma autoridade internacional em
doenças respiratórias. Em casa e entre amigos, ele é extremamente
simples. Sente-se mais feliz em reclinar-se no sofá, de bermudas e
com um copo de cerveja na mão, querendo saber o que as pessoas
pensam da vida (principalmente se não fazem parte de seu círculo
erudito de classe média) do que em se apresentar diante de médicos
do mundo inteiro, para informar aos colegas as últimas descobertas
de sua equipe de pesquisas. Conforme disse recentemente a alguns
amigos durante um jantar festivo, ele é uma das poucas pessoas da
minha vida com opiniões quase tão convincentes quanto as minhas!
A influência exercida com humildade é o tema principal deste livro.
Quero deixar bem claro que não estou dizendo que a humildade
transforma automaticamente alguém em uma pessoa magnífica. Um
grande número de pessoas humildes consegue apenas ter alguns relacionamentos profundos e difíceis (o que, chego a pensar, deve ser o
verdadeiro teste do sucesso na vida). Nem estou dizendo que você não
atingirá “o último degrau da escada” sem humildade. Todos nós conhecemos pessoas de grande sucesso que parecem perfeitamente felizes
por manter uma distância objetiva dessa virtude. Estou dizendo que a
humildade aperfeiçoa as pessoas comuns e transforma os grandes em
maiores ainda. Quer você seja um João ou uma Maria comum tentando
fazer diferença em sua vizinhança, quer seja presidente de uma grande
empresa, técnico de futebol, comandante militar, professor ou pai ou
mãe entusiasmado por melhorar seu impacto sobre as pessoas sob sua
responsabilidade, meu objetivo é convencê-lo a respeito da lógica, da
beleza e dos benefícios da antiga virtude da humilitas.

