Resumo de A Teoria do Bambu
Ping Fu sabe o que significa ser operária de fábrica e presa política num
país cuja Revolução Cultural quis eliminar todas as pessoas que tinham
instrução. Sabe o que é ser espancada e estuprada apenas por fazer
parte de uma família rica.
Sabe o que é ser deportada para outro continente, sem dinheiro, família
ou amigos, e começar uma nova vida como faxineira e garçonete. Por
outro lado, Ping Fu também sabe o que é ser CEO de uma grande
empresa de tecnologia, e ser eleita Empresária do Ano.
Sabe como é ser amiga e mentora de um dos maiores programadores de
software de que se tem notícia. Sabe o que é dar palestras para multidões
e conselhos ao presidente dos Estados Unidos.
Essa é a história de Ping Fu, a história de uma vida em dois mundos.
Nascida às vésperas da Revolução Cultural da China, Ping Fu foi
separada de sua família aos oito anos.
Cresceu em meio a ritos de humilhação praticados pela Guarda Vermelha
de Mao, e aos 25 anos foi forçada a deixar seu país natal para buscar
uma nova vida nos Estados Unidos.
Falando apenas três palavras em inglês e seguindo os ensinamentos
taoistas aprendidos na infância, Ping Fu chegou aos Estados Unidos e
menos de dez anos depois já era uma empresária bem-sucedida.
Aos 38 anos fundou a Geomagic, empresa que é hoje a maior
fornecedora de softwares 3D para a criação de modelos digitais de
objetos reais. A teoria do bambu é o relato de uma jornada quase
inacreditável.
Um verdadeiro tributo à coragem de uma mulher em face da crueldade e
uma valiosa lição sobre o poder da resiliência. “Nesse testemunho
excepcional sobre a resiliência do corpo humano, Ping Fu nos leva a uma
viagem comovente e inspiradora.” - Publishers Weekly
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