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Desde pequenas, as mulheres são 

ensinadas a não correr riscos. A ter 

cuidado para não se machucarem. 

A fazer apenas as atividades nas 

quais sabem que vão se sair bem. 

Enquanto isso, os meninos apren-

dem a explorar, a jogar duro, a ir mais 

alto com o balanço, a subir até o topo 

nos brinquedos de escalar – e a cair 

enquanto tentam.

Em outras palavras, os meninos são 

criados para serem corajosos, e as 

meninas são criadas para serem 

perfeitas. 

Mas não tem que ser assim. Em 

Corajosa sim, perfeita não, Reshma 

Saujani mostra como acabar com a 

necessidade de perfeição e se re-

conectar, de modo autêntico, com 

a coragem. 

Com base em centenas de entre-

vistas, em histórias de pessoas que 

transformam o mundo e na própria 

jornada, a autora oferece uma sé-

rie de ensinamentos que ajudarão 

você a se empoderar e ir em busca 

do que realmente quer.

“Reshma é uma amiga destemida sempre ao seu lado, encorajando-a 

em tudo o que faz. Se você tem medo do fracasso e precisa de apoio, 

este livro é para você.” – Marie Claire

ESCREVI ESTE LIVRO porque a busca da perfeição me limitou du-

rante muito tempo. Aos 33 anos, fi nalmente aprendi a ser corajosa na 

vida profi ssional, o que também me ensinou a ser corajosa na vida 

pessoal. Desde então, venho exercitando o músculo da coragem to-

dos os dias. 

Quando deixamos para trás a sofrida necessidade de perfeição, encon-

tramos liberdade, alegria e todas as coisas boas que queremos na vida.

Não podemos mais desistir antes mesmo de tentar. Porque, quando 

fugimos de tudo o que representa desafi o, fi camos presas em um es-

tado de inércia e insatisfação que destrói nossa alma. Persistimos em 

relacionamentos que nos fazem sofrer, em um meio social que nos 

puxa para baixo ou em uma carreira que nos deixa infelizes. 

Ter medo de tentar algo novo, de cometer erros e talvez até de pare-

cer um pouco tolas leva a um monte de talento brilhante desperdiçado, 

ambições reprimidas e arrependimento.

E se disséssemos simplesmente “Dane-se! Vou dizer o que passar pela 

minha cabeça, mesmo que ninguém goste... ou me candidatar àquela 

tarefa que parece irrealizável... ou mudar minha vida como sempre 

sonhei em segredo, sem me preocupar com o resultado”? 

Como seria nossa vida?
Reshma Saujani

RESHMA SAUJANI é fundadora e 

CEO da Girls Who Code (GWC), 

organização sem fi ns lucrativos de-

dicada a aumentar o número de mu-

lheres na área de tecnologia. For-

mada pela Universidade de Illinois, 

pe la Kennedy School of Govern-

ment de Harvard e pela Facul dade 

de Direito de Yale, começou sua 

carreira como advogada e ativista. 

Em 2010, surgiu na cena política 

como a primeira mulher indo-ame-

ricana a concorrer a uma vaga no 

Congresso dos Estados Unidos. 

Reshma foi escolhida uma das Maio-

res Líderes Mundiais pela revista 

Fortune, Inovadora do Ano pela 

WSJ Maga zine e uma das mulheres 

mais poderosas que está mudando 

o mundo pela Forbes. Atua na She 

Should Run, cuja missão é aumen-

tar a quantidade de mulheres que 

ocupam car gos na liderança públi-

ca. Sua palestra TED, que inspirou 

este livro, já foi assistida por 4 mi-

lhões de pessoas.

Ela mora em Nova York com o ma-

rido, Nihal, o fi lho, Shaan, e o bul-

dogue Stanley.
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