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Dedicado aos mais fiéis companheiros de quadra
Fernando, Edson, Jader e Evandro

Sem vocês, todas as histórias desse livro não seriam
possíveis Obrigado pelo companheirismo, amizade,

irmandade e amor.
 

Da mesma forma dedico à professora Sônia, não só
pelo voto de confiança que teve comigo e com o Jader,
mas por me acompanhar em um dos momentos mais

difíceis da minha vida em que tive que abandonar uma
das coisas que mais amava fazer, jogar basquete.





INTRODUÇÃO
 

ANTES DE TUDO, o basquete me ensinou algo do qual jamais
vou esquecer, é uma das sensações mais incríveis que alguém
pode sonhar ou viver (recomendo que você a tenha no
mínimo essa mesma sensação uma vez na vida, e depois de a
ter se esforce para continuar sentindo, porque é viciante), o
basquete me ensinou a ser um VENCEDOR, é algo tão
indescritível levantar um troféu e ostentar uma medalha no
peito que fiquei completamente viciado, e mais de vinte anos
depois ainda continuo viciado nessa sensação, buscando
diariamente algo ou alguém que me faça senti-la, e isso é uma
dívida de amor que tenho com esse esporte e espero jamais
perder de vista. Esse vício se alastrou por todas as áreas da
minha vida.

Quando eu tinha treze anos de idade (em 1996), minha vida
até aquele momento era um emaranhado confuso em todos
os aspectos possíveis e imagináveis, meus pais estavam
separados há muitos anos sem a menor chance de
reconciliação (graças à Deus, pois sei que ambos foram felizes 



em seus novos relacionamentos), estava sendo criado pela
minha avó materna (o que foi uma das experiências mais
incríveis que posso ter vivido pela pessoa maravilhosa que ela
foi em minha vida, se ela não foi a mais importante, está no
top três), era um adolescente obeso (afinal, criado pela avó, dá
nisso), um fracasso como atleta em qualquer esporte que se
possa imaginar (vou ser sincero, eu realmente não me
esforçava para ser alguém destacado), não tinha nenhuma
garota afim de mim (afinal, quem vai gostar de fracassados?),
em fim, era um jovem problemático, com uma vida sem sal e
não tinha perspectiva alguma de futuro ou que de alguma
forma fosse melhorar do nada, dá para piorar? 

Eu descobri que sempre dava para piorar mais um pouquinho
se tentasse (e eu tentava).
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UM DIA CONVERSANDO com um amigo, o nome dele não
lembro, só lembro do apelido, Buiú. 

Cheguei nele e disse: 

-  E aí, Buiú, passou na peneira? 

-  Passei em todos os esportes (futebol de salão, futebol de
campo, vôlei, handball e basquete, além dos esportes
individuais como natação, corrida, salto em distância etc). 

Engoli seco e me senti verdadeiramente frustrado (ainda mais
do que a minha própria existência já me obrigava ser), eu não
tinha passado em absolutamente NADA, afinal, era obeso,
mimado, metido, arrogante e sem talento para nenhum
esporte, pela primeira vez na vida me senti um lixo como ser
humano, que não valia nada, o único esporte que eu era
realmente bom era Taco, mas seria muito difícil ter uma
brincadeira de rua como esporte olímpico. 



Isso foi na segunda Quinta Série (pois repeti de ano e tive que
ser transferido de escola), quando estudava na escola Nair
Rochi Marchetti.

NA CIDADE de Campo Limpo Paulista tiveram algumas
mudanças nas escolas e os alunos da Nair Rochi Marchetti
foram espalhados para diversas escolas, fui transferido para o
Georgina Helena Fortarel. 

Por eu ser um jovem razoavelmente alto para a minha idade
(herança genética dos Zimichut’s além da cabeça e pé grande),
alguns amigos da sexta série (Edson e Fernando mais 



basquete, eu tinha PERFIL – disseram eles.

Na verdade, eu só tinha altura, mas como nem isso eles
tinham, percebi que tinha alguma vantagem nisso e decidi
jogar com eles e realmente tinha algum talento para a coisa.  

Pela primeira vez na vida eu tinha talento para alguma coisa...
  
Até que eu não era tão inútil assim.... 

Foi então que uma revolução começou em minha vida.





CAPÍTULO 1
 

PROVAVELMENTE se me perguntarem qual foi a melhor série
escolar da minha vida, indiscutivelmente direi que foi a Sexta-
Série na Escola Georgina Helena Fortarel, no Bairro Parque
Internacional em Campo Limpo Paulista, ouso dizer que minha
vida – assim como a vida de muitos alunos daquela sala em
especial – definitivamente começaram naquele ano. 

Com a mudança de escola, decidi tomar uma atitude com
relação ao meu peso, e naquelas férias havia perdido vinte e
cinco quilos (isso mesmo, você não está lendo errado, foram
25 Kg perdidos entre dezembro de 1995 até o final de janeiro
de 1996). Queria que aquele ano fosse tudo o que 1995 não
foi, afinal, tinha tido um dos piores anos da minha vida, era
obeso, apanhava dos alunos mais velhos da escola quase que
diariamente, nenhuma garota se interessava por mim, não
tinha talento para quase nada além de arranjar confusão e
sair sempre na pior, eu não me achava azarado porque me
achava o próprio azar em pessoa. 

A REVOLUÇÃO
1996

 



Fórmula para o sucesso na perda de peso, jogar futebol de
rua o dia todo e nadar muito, lógico que o fator crescimento
ajudou muito, e na parte alimentar, praticamente só tomei
sopa de feijão com macarrão feito pela minha avó Fernanda.

Só voltando um pouco na história para exemplificar uma das
coisas erradas que fiz enquanto estudava na Escola Nair Rochi
Marchetti (1994 à 1995), uma vez furtaram meu estojo de
canetas e a diretora pouco ligou para o meu caso, decidi então
que furtaria todos os estojos possíveis, e assim o fiz, até o dia
em que meu parceiro de crime, José, me denunciar para a
diretora, encerrando assim um ciclo de maldades com as
pessoas por me sentir o pior dos seres já pisados sobre a face
da Terra, óbvio que ninguém nunca tinha conseguido me
pegar, pois pensava meticulosamente em tudo que fazia, eram
planos miraculosamente pensados em cada detalhe, então
hoje em dia vejo que era uma pessoa que tinha um talento
nato para estratégias, mas era muito influenciado elas
amizades e sempre escolhia os parceiros errados para as
trambicagens em geral. 

Anteriormente a isso, eu já tinha sido convidado a me retirar
do SESI por mau comportamento, a Dona Mariângela tinha
sido muito enfática com minha mãe sobre mim, ou eu saía da
escola numa boa ou, se fosse continuar, teria que passar por
um psicólogo, pois não dava mais para aguentar todas as
coisas que eu fazia, e venhamos e convenhamos, uma diretora
chegar nesse nível, é porque eu tinha aprontado muita coisa
(e realmente o fiz).

Só para exemplificar algumas coisas, bati no guarda da escola,
num garoto que tentou defende-lo e depois em sua mãe,
numa sequência frenética de fatos, urinei em uns quinze
alunos para cortar fila no banheiro, baixei o mastro da
bandeira por não me deixarem hasteá-la etc.



Como aluno em si nunca liguei para notas altas, afinal, você
tirar um 5,0 e 10,0 no Brasil é a mesma coisa, então já era de
se esperar que eu não me dedicasse tanto assim aos estudos,
apesar de ser muito bom em matérias específicas como
português, história e educação artística. 

QUANDO CHEGUEI na sala de aula na Sexta Série na nova
escola, quase ninguém da antiga escola me reconheceu, as
pessoas olharam para mim maravilhadas, outras desconfiadas,
e alguns enfim me conheceram, em especial o Jader, pois
jogávamos futebol juntos na escola Nair Rochi Marchetti e ele
realmente ficou feliz por ver tal mudança para melhor, o que
era bom, pois o Jader era “o cara”, jogava bem todos os
esportes, saia com todas as garotas mais bonitas, às vezes
duas ou mais ao mesmo tempo, as meninas faziam a matéria
para ele, lavavam sua camisa e a traziam perfumadinha no dia
seguinte, enfim, ele era tudo aquilo que gostaríamos de ser. 



Comecei a jogar todos os dias com o Fernando, Edson, Jader e
o Evandro, esse era o nosso time e com eles comecei uma
história de muitas vitórias, conquistas, reconhecimento,
aprendizado, amizade e liderança.

A PRIMEIRA COISA que tive que aprender foi a ser dedicado, se
eu queria ser destacado precisava ser dedicado àquilo com
tudo o que há em mim, e com isso vieram os incansáveis
treinos, literalmente eu dormia com a bola. Ia para a escola
batendo bola, treinando jogadas, vivia e respirava basquete,
nos momentos de descanso eram dedicados a jogar vídeo
game e assistir aos jogos pela TV, em especial, Michael Jordan,
o melhor jogador da época, posteriormente veio o Kobe
Bryant e o Alen Iverson que acabaram moldando nosso tipo
de jogo. 

Queria começar pelo mais difícil para mim naquele momento,
pois até então não tinha encontrado nada que me motivasse a
ser uma pessoa diferente do que eu era, sendo assim,
continuava a mesma pessoa sem obter resultados diferentes,
e isso fez toda a diferença no que me tornei como pessoa. 

A dedicação em um esporte me fez ser realizado em outros
esportes, como no futebol, por exemplo, jogar com o Jader me
fez ser melhor do que eu era, ele motivava a todos a jogarmos
melhor porque ele era realmente bom, tinha um encanto
natural que contagiava as pessoas ao seu redor e isso acabou
passando para cada um de nós, pois quando não estávamos
jogando basquete, estávamos jogando futebol, e o melhor de
tudo, jogando bem e encantando as pessoas do lado de fora
que torciam por nós.
 

DEDICAÇÃO
 



É engraçado hoje em dia analisar as coisas de fora, pois jogar
outros esportes me completou no basquete, pois no handball
aprendi a cair e tive muita noção de espaço e usar a força para
potencializar as jogadas, no vôlei aprendi a enganar os
adversários com o corpo, já que jogava de levantador, e
futuramente acabei sendo atacante, no futebol aprendi a usar
muito mais o meu corpo e ter uma visão 360 graus do
ambiente, o que no basquete é essencial, e isso só vim a
descobrir que Michael Jordan, Kobe Bryant, Magic Johnson,
Scottie Pipen entre outros tinham isso de forma natural, por
isso se destacavam tanto.

Quando encontrei o que era bom foi a motivação exata que
eu precisava para mudar minhas atitudes destrutivas, por ser
filho único de pais separados eu achava que a vida tinha sido
injusta muito comigo, que Deus não existia e esse tipo de
coisa, então cresci um garoto rebelde, que fazia de tudo para
chamar a atenção de tudo e todos, mas tudo o que fiz foi
destruir minha imagem perante as pessoas, e a coisa mais fácil
do mundo é você destruir a si mesmo.

Waren Buffet diz algo interessante sobre isso: 

“É preciso vinte anos para construir uma reputação, mas
apenas cinco minutos para destruí-la...” 

Esse livro foi escrito exatamente vinte anos após meu primeiro
encontro com o Basquete, e tem muitas pessoas que ainda
hoje em dia em Campo Limpo Paulista que quando encontro
perguntam se ainda jogo e outras me desafiam para um
contra, o que mostra que a tese realmente funciona.



CERQUE-S E DE PESSOAS
QUE TÊM OS MESMOS
OBJETIVOS QUE VOCÊ

 

PELA PRIMEIRA VEZ na vida eu sabia o que era estar cercado
de pessoas que queriam verdadeiramente estar ao meu lado
e vencerem na vida junto comigo, o que me fez ficar ainda
mais motivado e obcecado pelo esporte, pois uma longa
jornada ao lado de pessoas que têm os mesmos objetivos que
você fica muito mais fácil a jornada. 

O basquete me ensinou o outro lado da amizade verdadeira,
pois até então nem isso a vida tinha me proporcionado, ou
pelo menos, não tinha forçado para que me proporcionasse.
Jogar com pessoas tão especiais fez com que tivéssemos uma
unidade dentro e fora de quadra, saíamos juntos,
estudávamos juntos, cabulávamos aulas juntos, nos
ferrávamos juntos também quando íamos para a diretoria, era
quase impossível não estarmos juntos onde quer que fosse, o
Jader talvez fosse um pouco mais distante pelo fato de estar
anos-luz à nossa frente no quesito mulher, o que por um lado
andar conosco era meio que queimar seu filme de bom vivant,
mas isso nunca abalou a sua imagem quando estava conosco
na quadra, muito pelo contrário, nos esforçávamos sempre
que ele estava junto para sermos reconhecidos como iguais a
ele, o que em muitos aspectos deu muito certo, tanto que
nossa amizade existe até hoje.

Eu e o Fernando ainda fizemos faculdade juntos e chegamos a
disputar o campeonato universitário de futebol e fomos
padrinhos de casamento um do outro, mesmo eu sendo 



protestante e ele católico, acabei recebendo autorização
especial da diocese de Jundiaí para estar em um momento tão
especial.

O Edson foi ainda mais marcante, pois seu irmão, Luciano
(Boguinha), que também jogava basquete conosco, acabou
morrendo atropelado e fui escolhido pela família para
representa-lo no casamento da Silvinha, sua irmã, o que foi
uma das maiores honras que recebi, além de ser escolhido
pela sua mãe para falar em seu velório, pois o diácono da
paróquia em que frequentavam começou a ler um livrinho e
deixou toda a cerimônia ainda mais triste do que era, o que fiz
foi exatamente o contrário, pois conhecendo o Luciano como
conhecia, sua alegria e entusiasmo, jamais aceitaria um velório
sem deixar algo de especial.

Ainda sobre o Edson, assistíamos fitas de VHS em sua casa
para treinarmos as jogadas e ensaiávamos as jogadas do Kobe
e do Iverson em sua sala que tinha a altura de dois metros,
sua família nunca se importou com isso, muito pelo contrário,
quanto mais aparecia por lá, mais era recebido como um filho
mais novo por eles, e isso acontece até hoje.

Por mais que cada um tenha seguido seu próprio caminho, o
laço que criamos nessa época acabou se tornando eterno,
uma amizade que transcende o sangue, nos fazendo irmãos
de sangue por causa das batalhas que disputamos juntos, não
importava se ganhávamos ou perdíamos, o importante era
jogarmos juntos, estamos juntos e acima de tudo, sermos o
que quer que queríamos ser juntos. 

O legal é que todos nós morávamos em bairros carentes,
tínhamos histórias relativamente parecidas, eu e o Fer
tínhamos pais separados e éramos criados pelas avós, o
Edson, Jader e Evandro até tinham seus pais juntos, porém se
sensibilizavam conosco e compartilhavam de nossas dores e
frustrações assim como compartilhávamos as deles
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RECONHECIMENTO
 

PRAPIDAMENTE começamos a ser as pessoas mais conhecidas
e descoladas da escola, foi mais ou menos como nos filmes
colegiais americanos, os caras do basquete descolados, com
jaquetas bacanas e tal, segurando a bola de basquete
enquanto andávamos pelo corredor, em especial porque
éramos os únicos alunos a ter nossos nomes escritos nas
camisas da escola, o meu ficou “ZIMITH”, a junção de ZIMI-chut
+ smiTH (Steve Smith, jogador do Miami Heat, Atlanta Hawks
etc), afinal, se deixasse Zimichut, todo mundo viria e me
chutaria como sempre faziam nas escolas anteriores com a
piadinha sempre pronta: Zimichut? Vira que te dou um chute... 
Se era para começar um novo ano (uma vida nova), nada
melhor do que um novo nome também, e foi exatamente o
que meus anos dourados começaram a ser. 

A ideia inicial foi minha e do Jader em colocarmos os nomes
nas camisas por puro marketing, e como os americanos
usavam os sobrenomes, o meu ficava muito ruim na época,
demorou muito para eu aprender a gostar dele. 

Com o novo corpo 25Kg mais magro e esbelto, um novo nome
legal e um dos atletas mais conhecidos e talentosos da escola,
não demorou para vir então, finalmente, tudo aquilo que eu
sonhava, ser uma das pessoas mais descoladas da escola.  
 
Foi o verdadeiro sonho americano.



IDENTIDADE
 

PARECE ATÉ BABOSEIRA falar isso hoje em dia, mas para um
jovem frustrado como eu era é preciso primeiramente
recuperar a identidade. Ninguém vence na vida sendo uma
pessoa problemática, resmungona, difícil de se relacionar, sem
talento algum etc, e isso era minha especialidade, mas ter as
pessoas certas e andar no caminho certo fez com que eu
desenvolvesse minha melhor versão, aquele cara legal e
talentoso sempre esteve ali dentro de mim esperando o
momento certo para sair e fazer a diferença na vida das
pessoas, e sair daquele casulo foi uma das maiores dádivas
que Deus me concedeu em vida. 



O bacana de tudo isso é saber que quando você encontra sua
melhor versão, todas as pessoas ao seu redor acabam sendo
beneficiado, influenciados e motivados, o que gera uma
corrente do bem, as pessoas começam a querer ser como
você é, fazer o que você faz e o melhor de tudo, dão o melhor
de si por você também. 

Quando isso aconteceu, é claro que demorou um pouco para
me acostumar e administrar isso, pois comecei a exigir das
pessoas sempre o seu melhor porque era exatamente isso
que eu estava dando, mas depois de um tempo percebi que
as pessoas darem o seu melhor por você, às vezes, é uma
questão de tempo e intimidade, dentro de quadra era fácil,
pois tínhamos quase uma vida monástica juntos, era o mais
puro sentido de irmandade que se possa imaginar, pois
jogávamos vídeo game, namorávamos, saíamos para balada,
estudávamos, tomávamos refrigerante, café da manhã, almoço
e janta, tudo juntos. 

O principal para encontrar meu verdadeiro eu foi ouvir meus
companheiros, enquanto eu melhorava, a equipe melhorava,
evidentemente eles se beneficiavam disso, da mesma forma
que eu me beneficiava de seus crescimentos como pessoa.





A PRIMEIRA 
DERROTA

 

É MUITO FÁCIL falar em vitórias, medalhas, glória, sonhos,
status, mulheres etc, mas algo que me marcou, talvez mais do
que todas as minhas primeiras conquistas foi minha primeira
grande derrota, aquilo doeu demais em mim, e provavelmente
foi o grande fator motivacional para chegar onde cheguei
como pessoa, não apenas como jogador, afinal, não fui muito
longe como jogador, mas nem por isso o que vivi dentro das
quadras deixou de ser especial e marcante. 

Todo mundo falava do time do “Bem Loko” (Leandro Loureiro),
até o dia em que chegou a hora da verdade (jogar contra eles).
Até então eu me achava o melhor jogador do mundo (apenas
abaixo de Jordan, mas ainda tinha minhas dúvidas), minha
arrogância estava em níveis estratosféricos, mas logo na
primeira jogada, o Edson errou o chute de três pontos e eu
pensei em pegar o rebote, mas antes mesmo de pensar em
pegar a bola, só deu tempo de olhar o Dênis subir, o pé dele já
estava na altura do meu peito, nunca tinha visto em toda a
minha vida alguém pular tanto assim, só não sabia que a surra
estava apenas começando, afinal, esse lance era apenas os
primeiros dez segundos de jogo. 

O jogo terminou quando o Dênis enterrou a bola e desceu
com o aro na mão para completar a maior humilhação pública
que já vivi em minha vida, sem ter reação, expectativa, nem
para chorar dava.
 



Particularmente não me lembro quanto o jogo terminou, mas
se eu voltasse no tempo e visse o placar, deveria ter sido pelo
menos uns 60 pontos de diferença, ou mais, era a primeira vez
que alguém me mostrava que eu precisava treinar
incomparavelmente mais se quisesse jogar um pouco pelo
menos para enfrentar pessoas que realmente jogavam e eram
tão talentosas quanto eu.

Naquele dia descobri porque talento individual não faz tanto a
diferença assim sem o talento de fazer a coletividade um
multiplicador do talento individual de cada um, querendo ou
não, o jogador não joga por ele, mas pelo time, e o time faz
dele o destaque. 

É importante ressaltar que a derrota fez com que eu aceitasse
um fato importante, que apesar de ter encontrado um bom
motivo para lutar pela vida, eu ainda era fraco, inexperiente e
sem foco, porque falo de foco, porque quando se está em
uma equipe e apenas olha o próprio umbigo, está muito cego,
e eu era cego quando se tratava de equipe, era filho único,
mimado, criado pela avó que fazia tudo por mim e tinha esse
mesmo pensamento com a equipe, eu e o Edson sempre
lutávamos para sermos os cestinhas, então ficava com a
mente cauterizada que todos tinham que me servir, e em uma
equipe pensar assim é perigoso, primeiro tenho que pensar
na equipe: 

Quem está em melhores condições para marcar?

Com a vitória da equipe, eu era beneficiado também, eu era
parte da equipe, não era a equipe, pois sempre fui péssimo
em esportes individuais, mas quando aprendi o espírito de
equipe, isso moldou todo o meu ser.



JOGOS ESCOLARES
 

COMO QUALQUER escola, teve a peneira e eu, o Evandro e o
Fernando estávamos dentro da equipe Mirim, o Jader e o
Edson estavam na equipe Juvenil, aquele campeonato foi um
sonho, pois um dos meus grandes desejos era jogar no
ginásio Nenezão em Campola, com as arquibancadas lotadas,
e viver aquilo foi algo indescritível. 

Chegamos até a final sem problemas, onde joguei contra
minha antiga escola, SESI e contra a equipe do meu amigo
pessoal, professor Mané. 

Perdemos por dois pontos de diferença, não vou entrar em
questão sobre a arbitragem que foi completamente favorável
à equipe do SESI, acho que desmerece a história e a conquista 



de minha primeira medalha, ser campeão seria a cereja do
bolo, mas ter uma medalha no peito foi uma conquista que é
difícil descrever, naquele momento em diante eu estava entre
os melhores e aquela medalha mostrava que treinar valia à
pena.

Minha história no basquete estava apenas começando. 

Porque digo que ser campeão às vezes não é tudo, pois no
livro Suor transformado em Ouro, do Bernardinho, ele deixou
bem claro quando começou a treinar a seleção brasileira de
vôlei que a meta era estarem sempre no pódio, às vezes
seriam os campões, em outras não, mas nem por isso
deixariam de estar entre os melhores, apesar de não saber
disso ainda na época, meu foco era sempre esse, estar entre
os melhores, somente assim daria para saber se o meu
esforço estava valendo à pena, e percebi que estava.



É PRECISO LUTAR
PELO QUE QUER SER

 

TALVEZ O PIOR inimigo que se encontre por aí é a cultura,
mudar a cultura de algo já existente é muito complicado, mas
não é impossível. 

Como em qualquer lugar do Brasil, o esporte que se jogava
mais era o futsal, e tínhamos que chegar mais cedo se
quiséssemos jogar, o que não era regra, pois percebendo que
fazíamos isso, o pessoal do futebol também começou a chegar
cedo e diversas vezes brigávamos pela quadra. 

Lembro como se fosse hoje a última em que o Jader nem
sabia o que estava acontecendo, o pau quebrando solto e ele
chegou na voadora no meio de três que estavam me
cercando, até que os ânimos se acalmaram e decidimos da
forma mais democrática, uma partida de basquete e uma de
futebol, se ficasse empatado em uma vitória para cada,
jogaríamos uma segunda partida de futebol, quem ganhasse
jogava na quadra.

Nossa arma secreta era o talento do Jader, mas eu sabia
chutar e bater, o Edson e o Fernando se mostraram bons
jogadores também, ganhamos nos dois esportes tendo assim
o direito de jogarmos sempre que estivéssemos na quadra.





A ESTRATÉGIA CERTA
GERA OS RESULTADOS
CERTOS

 

NOSSO TIME era conhecido por ser o mais baixo,
praticamente um time de cinco armadores (se formos falar de
altura, eu que era o mais alto tinha 1,82 na época), porém, nós
sabíamos que essa diferença era nossa arma secreta, pois
usávamos uma estratégia completamente diferente do que as
demais equipes usavam.

Essa estratégia era praticamente o que o técnico da Holanda,
Rinus Michael, fez na Copa do Mundo de 1974, onde os
jogadores não tinham posições fixas (tática conhecida como
“Carrossel Holandês”), só que moldada para o basquete. 

Essa tática fazia com que as cabeças dos nossos marcadores
dessem um nó, uma hora eu armava, outra infiltrava, depois
arremessava de três, pegava rebote e por aí vai, o interessante
é que até mesmo o Fernando (o mais baixo de nós) conseguia
exercer a função de pivô com maestria, tudo isso porque nós
tínhamos uma estratégia e estávamos treinados para que ela
desse certo.

Porém, esse tipo de tática é preciso muito, mas muito treino e
uma preparação física acima da média, pois invertíamos as
posições o tempo todo. Por um período (normalmente no
início do jogo) a marcação dos adversários até dava certo,
porém, depois de um tempo correndo o tempo todo para lá e
para cá as pessoas abriam a brecha e entrávamos com tudo.



Nós tínhamos tudo para darmos errado no basquete, porém,
usamos nossa diferença para fazer a diferença. Não
estávamos preocupados se éramos os mais baixos, nossa
alegria era jogar bem, treinar o máximo para chegar no jogo e
fazer diferente do que todos faziam.



CAPÍTULO 2
 

AO CHEGAR na sétima série, fui transferido para o noturno, só
que na região em que eu estava tendo muitos assaltos a
estudantes, por isso decidi mudar de escola já que não tinha
vaga no período diurno, e assim cheguei ao Victor Geraldo
Simonsen, no Jardim Europa para o tempo mais produtivo e
inesperado de toda a minha vida. 

Quando cheguei ao Victor, ninguém (absolutamente ninguém)
curtia jogar basquete, os poucos que gostavam ficavam na
escuridão jogando futebol ou vôlei, pois o esporte que
predominava era o futsal, em segundo empatados o vôlei e o
handball. 

Ao chegar na sala de aula, todo mundo notou meu tênis de
basquete, claro, mais pelo tamanho do que pelo esporte em
si, o que gerou logo de cara meu apelido de “Pézão”, o mesmo
apelido do meu pai durante a adolescência, porém o dele foi
por ter dado um chute na porta da viatura da polícia, quando 
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o prenderam o delegado perguntou qual era a prova material
de que ele tinha chutado e o policial disse:  

- Olha o tamanho desse pé, e olha a porta da viatura, quem
tem um pé desse tamanho para fazer isso? 

Claro que meu pai foi absolvido, tinha muitas pessoas que
calçavam 43 por aí. 

Posterior ao apelido dado pelo David/Pastel, todos notaram a
bola de basquete, o que era praxe, todos os lugares que eu ia,
lá estava minha fiel companheira bola da Wilson, presente de
aniversário dado pela minha mãe no ano anterior. 

Quando li a história do Magic Johnson, ele disse que mesmo
quando ia ao mercadinho da esquina, ia batendo bola para
melhorar cada dia mais, ter sempre mais intimidade com o
que mais gostava de fazer, jogar basquete, e foi exatamente o
que fiz naqueles anos. 

Todos os intervalos de aula, lá estava eu na quadra treinando,
o que começou a chamar a atenção de muita gente, e isso me
ensinou que ver algo nada motivador pelo que você gosta não
quer dizer nada, você pode ensinar as pessoas a gostarem
também, e foi exatamente isso o que aconteceu,
principalmente depois de dois reforços de peso terem
chegado, os irmãos Jader e o Alex (Mark’s).



LIDERANÇA
 

QUANDO A PROFESSORA de educação física, Sônia, percebeu
que tinha uma pepita de ouro pronta para ser transformada
em uma bela joia, permitiu que eu e o Jader treinássemos as
seis equipes (pré-mirim, mirim e juvenil, masculino e feminino)
de basquete para os Jogos Escolares daquele ano.
 
O Jader, é claro, ficou com as equipes femininas e eu com as
equipes masculinas, como ele já não poderia mais jogar pois
tinha avançado na idade e eu tinha subido uma categoria, não



conseguimos disputar juntos, mas nada impediu de tê-lo no
banco de reservas me ajudando da melhor forma que pode.

A experiência de treinar equipes fez com que rapidamente eu
me tornasse um líder, é lógico que eu precisava ser moldado e
muito, pois não aceitava opinião dos outros, tanto que uma
vez joguei a bola no rosto do Alex por não sentar e ouvir as
orientações que iria fazer à equipe. Tudo se resumia em sair
na porrada e depois estávamos nos abraçando novamente. 

Mas vou dar um exemplo de liderança positiva que aconteceu
comigo, que foi o caso do Rodrigo Boca, que tinha sido detido
pela polícia por pichação e ninguém na escola queria ficar
perto dele.

Mas um dia ele estava andando de skate enquanto assistia
timidamente ao nosso treino e o convidei a treinar conosco,
ele topou, ensinamos os primeiros passos e em poucos anos
se tornou o primeiro e um dos únicos a se profissionalizar da
nossa turma, ele realmente jogava muito bem, depois de um
tempo acabou se envolvendo com drogas e teve de ser
cortado da sua equipe. 

Naqueles anos era o auge do Chicago Bulls comandado por
Jordan, Pippen e Rodman, porém um time em especial antes
deles tinha me chamado a atenção, o Detroit Pistons, também
conhecidos como “Os Bad Boys”. Esse time simplesmente
tinha despachado por três temporadas seguidas nos play-offs
o time do Jordan, que posteriormente foi considerada uma
das melhores de todos os tempos. Não só tinham esse feito
no currículo, como também tinham vencido os Lakers de
Magic Johnson e Kareen Abdull-Jabbar e os Celtics de Larry
Bird, se eu queria aprender a liderar, tinha que ser com os
melhores, e Isaiah Thomas, Joe Dumars, Denis Rodman e cia
demonstravam seriamente serem os candidatos perfeitos a
serem os meus professores, e foram.



Por dois fatores especiais os escolhi:

1º) SUA FORÇA ESTAVA NO CONJUNTO; 
 
ISSO MESMO, não era um time de um jogador só, como
acontecia com o Bulls antes de Pipen chegar, eram uma
equipe no mais amplo conceito da palavra, todos tinham uma
função importante e valorizavam isso ao extremo. 
 



2º) TINHAM PERSONALIDADE; 
 
O NOME BAD BOYS veio de dois relatos em especial, Denis
Rodman sempre polêmico disse que Larry Bird não jogava lá
essas coisas (o que particularmente concordo, não
desmerecendo seus três títulos, só não era uma referência
para mim, o que acabou sendo depois que estudei sua
biografia) e toda a equipe concordou com o que ele falara, e
posteriormente disse também que se eles não venciam no
jogo, venciam na porrada, de um jeito ou de outro eram
vencedores. 

Isso mostrou em um primeiro momento que vencer
campeonatos era consequência de uma postura, posso
perder um jogo (posso e acontece), posso aceitar ser um
derrotado por causa das minhas atitudes? (definitivamente
não).

Quando li 11 anéis de Phil Jackson, Paxson disse algo muito
interessante sobre o time tricampeão, Bulls, que eles
adoravam vencer. Foi exatamente assim que me senti quanto
ao basquete. 

Perder para o time do Bem Loko foi cruel, mas a questão foi
nossa atitude de ver pessoas que jogavam bem melhor do
que nós e murcharmos diante disso em vez de crescermos e
lutarmos como homens, como falei anteriormente, o esporte
não se resume em somente vencer, mas dar o melhor de si. 

Não ganhar um jogo faz parte de qualquer esporte ou parte
da vida, não jogar como um campeão é completamente
diferente, é simplesmente inaceitável.



ATITUDE É TUDO
 

QUANDO FIZERAM a quadra externa em Campola, tinha um
rapaz que o apelido dele era Raça, sinceramente, ele era ruim
jogando, não tinha habilidade alguma que o diferenciasse de
um amador meia-boca, não sabia arremessar, era até meio
esquisito jogando, mas era sempre o primeiro a ser escolhido
pelas equipes, porque? Porque jogava como um campeão,
nunca o vi desistindo de uma jogada, marcava os adversários
como um leão caçava incansavelmente sua presa. 

Isso me fez entender que quem tem postura de campeão
pode ser treinado para jogar como campeão, pois em um jogo
não dá para fazer corpo mole, ser um expectador, é preciso
lutar, ter atitude, foi isso que entendi o que os Bad Boys
queriam dizer, não importa o resultado numérico, não importa
o adversário... o que importa é lutar, e lutar para vencer, pois o
resultado numérico final de uma partida não mostra quem é
campeão, suas atitudes sim. 



Só um adendo sobre eles, simplesmente despacharam o time
dos Bulls que são considerados um dos melhores times de
todos os tempos, por três anos seguidos, na própria biografia
do Jordan relata momentos em que gerou dúvidas se eles
sempre papariam neles, mas o Jordan teve que mudar para os
resultados mudarem, e como vemos na história, seus seis
anéis de campeão dizem que valeu à pena mudar de postura.



A REVANCHE - 
PARTE 1

 

COMO ERA ESPERADO, fizemos a nossa revanche contra o
time do Bem Loko no ginásio de Várzea Paulista, e quer saber
a realidade, o fim do primeiro tempo era 52 a 02 para eles, os
caras eram monstros, tinham mais um jogador de peso, o
Marquinhos de 02,05m de altura, que na primeira jogada
enfiou o dedo na minha bunda e disse: 

- Nunca subestime alguém pelo tamanho, eu jogo para vencer,
e não se esqueça, isso o juiz não vê. 

Fomos para o banco de reservas durante o tempo de
descanso, completamente derrotados, tínhamos treinado
tanto para viver aquela humilhação, mas olhamos um para o
outro e decidimos jogar como o Detroit, poderíamos perder
no jogo, mas não na porrada. 

Perdemos o jogo por dois pontos de diferença, mas ganhei
nas dedadas contra o Marquinhos. 

Esse jogo eu tenho como um abrir de águas em minha vida,
moldou quem eu sou hoje em dia, um vencedor, alguém que
se supera, que sempre acredita que dá para virar o jogo
indiferente do placar, se eles conseguiram fazer 50 pontos
porque não conseguiríamos também, e foi exatamente o que
aconteceu.



DEPOIS DESSA PARTIDA, o time do Bem Loko foi convidado a
jogar em uma equipe da Parmalat em Jundiaí e nos convidou
para fazermos parte dela como seus reservas, e no primeiro
treino ganhei a disputa de 21 de todos eles, o que acabou
chamando a atenção do técnico sobre meus arremessos. 
Realmente jogar com eles me fez melhorar e muito, pois ter
alguém para dizer onde você está errando e o que fazer para
melhorar foi essencial para eu entender que não sabia tudo e
mesmo depois de muito tempo não viria a saber.

PARMALAT
 



No Dream Team, Michael Jordan treinou muito e pediu ajuda
para um dos treinadores para que melhorasse seus
arremessos, não era uma questão de ser o melhor, mas de
buscar a excelência antes de tudo. 

Ficamos treinando com eles por aproximadamente seis
meses.



ENFIM CHEGARA o momento da decisão, de ser alguém
diferenciado, o líder que sempre almejei ser diante de uma
equipe, e durante os jogos interclasses foi exatamente o que
aconteceu. 

Que eu montaria a equipe de basquete isso já era esperado e
inquestionável, que eu tinha melhorado consideravelmente no
futebol também, minha postura tinha mudado radicalmente,
só que na hora de escolherem a equipe me deixaram de fora,
o Leandro disse: 

- Pezão, se quiser jogar, monta seu time. 

Aquilo me deixou irado, na verdade, me deixou puto da vida, e
foi exatamente o que fiz, peguei quem queria jogar, a raspa da
raspa e montamos nossa equipe, eu só tinha uma estratégia
em mente: 

Se não ganhamos no jogo, ganhamos na porrada... 

E foi exatamente o que fizemos. 

Ganhamos todos os jogos até chegarmos às finais de 2x1,
1x0... montei uma estratégia de jogo que chamei 4x1, o goleiro
e os outros três jogadores na defesa e eu no ataque, de onde
pegava a bola chutava, me aproveitando que tinha um potente
chute de direita e um razoável chute de esquerda, e por ter
treinado tanto basquete para ser ala esquerda, acabei
desenvolvendo mais meu lado esquerdo do que o direito, 
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tanto que um dia o Capitão Garnica durante um jogo de vôlei
falou: 

-  Zimichut, você é canhoto ou destro? 

-  Sou ambidestro comandante. 

Todos caíram na gargalhada (inclusive ele, sendo a única vez
que o vi sem reação diante de algo). 

Perdemos na final para o mega time do Buiú, mas não
perdemos feio também, foi um jogaço, mas era inegável que
eles jogaram melhor que nós e mereceram o título, além de
saberem dar porrada também, mas nesse quesito não
venceram.

No basquete a coisa não foi diferente, chegamos à final e
jogamos contra o time do Jader, ganhamos apertado mas
ganhamos, a estratégia era bem parecida... 

Joga pra mim que me viro...



O PAI DO RAFAEL Rita era árbitro e basquete profissional e ao
nos ver jogando nos convidou para fazermos um teste no time
do Tietê, fomos fazer o teste, apesar de passarmos não
voltamos mais, tivemos uma sensação coletiva que aquilo não
era para nós e decidimos não nos federar para não podermos
jogar os Jogos Escolares que já estava chegando.

TIETÊ
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ENFIM CHEGARA minha grande oportunidade de mostrar o
resultado dos meus treinos diante de toda a cidade, e
realmente fomos gigantes em quadra. 

Falando em gigante, quando chegamos para enfrentarmos a
escola do Mario, tinha um garoto de mais de um metro e
noventa de altura, a primeira coisa que toda a equipe fez foi
reparar na altura dele e começar a querer desistir do jogo. 

Realmente olhar para aquele garoto me fez sentir a mesma
sensação de Davi ao enfrentar o Golias, mas como já tinha
enfrentado alguém maior, não estava tão preocupado, e outra,
eu era o líder e eles esperavam que eu tomasse a iniciativa. 

- Deixa que eu o marco. 





Todos pareceram aliviados, eu nem liguei muito para ser
sincero, na minha cabeça eu só tinha um adversário à altura,
Leonardo Loureiro, irmão do Bem Loko, o melhor jogador da
região. 

A primeira coisa que precisava fazer era acabar com ele em
uma única jogada, realmente acabar com a visão de que sua
altura era tudo, e foi uma das jogadas mais espetaculares da
minha vida. 

Esperei como um leão espreita sua presa, e quando ele foi
arremessar, pulei como nunca havia pulado e lhe dei um toco
que parecia uma cortada de vôlei cravando a bola no chão,
mas para ser mais exato, cortei a bola nos integrantes do
banco de reservas deles, jogando-os todos ao chão, e em
seguida dei meu grito mais alto: 

-  Aqui nãooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!! 

Toda a torcida ficou enlouquecida.  

Quem passou a marcá-lo daquele momento em diante foi o
Alex que não contente em ter dado um toco, afundou a bola
em seu rosto.

Ganhamos de lavada.

Ou seja, o que era para ser uma derrota mesmo antes de
começar o jogo se tornou o fator principal daquela equipe
vencedora, pelo simples fato de uma pessoa tomar a iniciativa
de paralisar o que estava paralisando a todos.



NESSA ÉPOCA A SÔNIA TROCOU O JADER por outro rapaz
como assistente (Nicolau) que teve a ideia brilhante de montar
uma estratégia assim: 

-Zimith, você fica no banco de reservas, deixamos os caras
jogarem e quando você entrar no segundo tempo acaba com
o jogo... 

Falei: 

-  Nem pensar... vou acabar com o jogo no primeiro tempo e
massacrar no segundo...  

E foi o que fizemos até chegarmos às finais novamente contra
o SESI.



DESSA VEZ EU REALMENTE ME IRRITEI com a arbitragem, em
especial com o Laércio, que era o treinador da equipe de
basquete de Campo Limpo Paulista, os caras do SESI me
massacraram de dar porrada naquele jogo, até que em um
momento me derrubaram e mesmo assim continuei batendo
bola deitado, driblando os três marcadores e discutindo com o
Laércio, até que o xinguei: 

- Seu desgraçado, apita direito essa porra!!! 

Ele deu falta técnica para o SESI e me advertiu, foram os dois
pontos que fizeram a diferença para a nossa derrota. 

Mais uma vez medalha de prata... 

Ganhei medalha de ouro como técnico com as equipes pré-
mirim e Mirim, mas não era a mesma coisa. 

Essa lição foi uma das mais doloridas de todas que aprendi
com o basquete, uma burrada exclusivamente minha
prejudicou toda a equipe e nos fez perder o campeonato tão
sonhado por todos, não só perder o campeonato como me
impedir também de participar da equipe da cidade,
consequentemente, dos Jogos Regionais, por ele ser o técnico
usou o que eu disse para me barrar na equipe (e com toda a
razão), afinal, quem precisa de um garoto mimado, mal-
educado e sem rédeas em sua equipe?

Além de perder o jogo tive que ficar alguns dias com o nariz
doendo devido a pancada que levei, ou seja, xinguei o juiz,
recebemos falta técnica, meu nariz quase quebrou para nada.



ESSE CAMPEONATO FOI IMPORTANTE para eu amadurecer
como pessoa e não me deixar ser influenciado por fatores
externos, indiferente se existe favorecimento ou não, minha
função não era ser juiz de valores morais e nem mesmo
ofender o Laércio, fiz e hoje em dia me arrependo
amargamente de tê-lo feito (tempos depois pedi desculpas
pelo que disse, ele aceitou as desculpas entendendo o calor
do momento no jogo, mas mesmo assim não entrei para a
equipe da cidade) eu tinha que vencer em quadra, tinha
talento para aquilo, estava treinado, só que deixei meu gênio
falar mais alto. 

AUTOCONTROLE
 



Ter autocontrole é essencial na carreira de todo vencedor,
pois o primeiro passo para derrotar alguém é em sua mente,
nós chamamos de entrar na mente da pessoa, ela começa a
nos ver como um gigante e fica receosa de dar o melhor de si
por achar que não vale a pena. 

Falando em entrar na mente, o que virou uma marca
registrada minha foi exatamente isso, durante os jogos, tenho
a incrível arte de cutucar pontos físicos e psicológicos de meus
adversários que os desestruturam, facilitando assim minhas
vitórias, primeiro a mente e depois as cestas.



COM A PERDA dos jogos escolares mais uma vez na final para
o SESI, focamos no grande campeonato que tínhamos pela
frente, os Jogos Escolares Regionais, como combinado, fiquei
como técnico da equipe Mirim e Capitão da equipe Juvenil
Masculina. 

Hoje em dia vejo que em minha equipe a liderança não
chegou a ser tão respeitada assim quanto eu pensava, pois no
primeiro jogo perdemos por insistência do Alex e o Rafael
quererem jogar sozinhos, por mais que eu falasse não
mudavam sua postura e estratégia de equipe, eu e o Pardal
tivemos que jogar praticamente sozinhos em prol do time,
porém não foi suficiente para vencermos a João Aprilante, que
jogava em cima do nosso erro, mais especificamente dos erros
do Alex e do Rafael. 

Nesse jogo fiz a jogava mais bonita da minha vida, pois ao
perceberem que eu era o melhor jogador do time, e que o
Alex e o Rafael estavam perdendo a bola sozinhos, deixaram
três marcadores em mim, e em uma das jogadas os deixei no
chão e chutei de três fazendo um Air Ball. 

O segundo Jogo foi no Ginásio do SESÃO em Jundiaí, já não
tínhamos mais condições de sermos campeões, mas
lutávamos pela Prata, e foi um jogo desigual da nossa parte,
estava tão enfurecido pela derrota que nem deixei o Alex e o
Rafael pegarem na bola, aquele dia é o tipo de jogo que tudo
dá certo, todas as cestas caíram, fiz mais de quarenta pontos,
foi um show e conquistamos merecidamente a prata, o que já
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estava ficando chato em jogos oficiais, sempre o segundo
lugar, ou como diria Nelson Piquet:  

O segundo lugar é o primeiro perdedor...

Com os garotos da equipe mirim foi diferente, eles ouviram
todas as minhas orientações e ganharam o campeonato de
lavada desde o começo, essa medalha eu fiz de chaveiro e um
dia na balada perdi, era a mais bonita e importante da minha
coleção.



CAPÍTULO 3
 

A OITAVA-SÉRIE foi marcada como o ano em que mais me
destaquei em todos os sentidos na escola, não somente como
atleta, mas como desenhista e escritor, foi nesse ano que
comecei a tocar violão e escrever música, além de estudar
sério para trabalhar como desenhista e roteirista na Marvel
Comics, o que por culpa do Jader acabou não se
concretizando, pois ele começou a namorar uma garota e fez
com que adiasse muitos sonhos. 

A MONTANHA-RUSSA
1998

 



DIFERENTEMENTE do ano anterior, naquele ano passei a
integrar a equipe principal da sala de futsal e basquete, claro,
levamos o ouro nas duas modalidades, mas sobre o basquete
aconteceu algo extremamente interessante. 

No dia do campeonato de basquete estava com muita febre,
mas estava com muita gana de jogar e joguei, minha
inspiração foi, lógico, Michael Jordan. Eu tinha visto uma
reportagem sobre ele que tinha jogado com o pé quebrado,
se ele jogou com o pé quebrado porque eu não jogaria com
febre, e foi o que fiz.  

INTERCLASSES
 



A cada intervalo entre os jogos, descansava e até dormia,
quando era a hora de jogarmos, entrava com tudo,
sinceramente, acho que nunca joguei tão bem em toda a
minha vida até aquele momento.



Ao nos ver jogando pediu para jogar conosco, e claro, eu me
achando o astro da escola comecei a fazer firula para me
mostrar, levei uma surra tão grande dentro de sua
simplicidade de jogar que acabei moldando meu jeito de ser
por causa disso, lógico, ele nunca precisou falar do porquê ter
me dado aquela lição, mas hoje sei que jamais deixaria um
pirralho de quinze anos me vencer, por mais que jogasse, eu
ainda não tinha a experiência e a malandragem que somente
a idade avançada nos permite ter, e isso você verá nos
capítulos seguintes, que cada jogo uma lição diferente.

NUNCA SE ACHE O
MELHOR SEM SER O
MELHOR

 

O LEGAL de escola pública é que os professores sempre
mudam, e trazem gratas surpresas, uma delas foi um
professor que realmente entendia do que falava.  



RESPONSABILIDADE
SOCIAL

 

POR MAIS QUE nenhuma pessoa daquela geração tenha
jogado na NBA, Seleção Brasileira e tal, acredito
veementemente que construímos um futuro para muitos ali,
obviamente que por ser o meu lado da história não dá para
detalhar como o basquete impactou sobre a vida de cada um,
mas posso dizer sobre a vida de um específico, que é o
Rodrigo Boca, que havia passado por problemas de pichação
de paredes e um dia vendo-o andando de skate na escola o
convidei a jogar basquete conosco e foi o que chegou mais
longe de todos nós, se federando e jogando
profissionalmente, infelizmente por causa das drogas teve que
abandonar o esporte, mas conseguimos através do basquete
mostrar novas possibilidades a muitos garotos que tinham
tudo para se perderem na vida e encontraram uma razão.



O IMPORTANTE É
VENCER

 

AO CONTRÁRIO do que muitos dizem, até infamemente, o
importante de tudo é vencer, a moral nos ensina como vencer
da forma correta. 

O esporte é muito bom para descobrir que você é
verdadeiramente, e nessa época parecia sempre que eu ia ter
um ataque do coração de tanto que queria vencer, dois fatos
dos quais me envergonho muito são muito parecidos, pois
uma vez dando preleção aos mais novos, o Alex queria a bola
para ficar arremessando e brincando, o que na minha visão
iria atrapalhar os mais novos de se concentrarem, após alguns
nãos, joguei a bola no rosto do Alex, o que gerou um mal-estar
entre a gente, e depois de uns dias fiz a mesma coisa com o
José Edson.

Quando falamos em vitória, a única que importa é aquela que
não deixa dúvidas sobre a sua autenticidade, por mais que eu
fosse o melhor jogador, como líder em algumas vezes deixei a
desejar, deixei de tratar as pessoas de forma decente, de
motivá-las a serem e jogarem como eu, em vez de humilhá-las,
a partir do momento em que preciso pisar nelas para mostrar-
me superior, o derrotado foi eu.

Acho importante colocar isso aqui, pois isso fiz porque estava
dentro de mim tudo o que tinha passado com minha família, 



era assim que era tratado, mas hoje eu entendo que preciso
vencer o mal que me fizeram para poder oferecer o bem que
esperam que eu faça.

A maior vitória que tive na vida é vencer minha preguiça, meu
destino, o que minha família achava que eu era por meu
próprio esforço, e isso só fui conseguir após minha conversão,
que realmente fez com que priorizasse minhas atitudes e
controlasse minhas ações, por exemplo, se via que em uma
dividida de bola poderia machucar alguém, simplesmente
tirava o pé, a minha vitória era minhas ações e não o placar, e
isso fez com que eu subisse um novo patamar em minha
liderança.

JOGOS ESCOLARES
 

eAQUELE ERA o momento da decisão, era meu último ano
como atleta nos Jogos Escolares, depois daquele campeonato
eu tinha me decidido fazer as peneiras e me federar para ser
jogador profissional, então seria o tudo ou nada. 

Analisando as outras equipes, só tinha uma que estava páreo
para nós, a do Romag, que jogavam conosco e era a equipe do
Laércio. Cocobongo, Melão e cia jogavam muito bem e eram
nossos amigos, então quem ganhasse comemoraríamos
juntos. 

Esse ano fiz igual ao Buiú, fiz peneira para todos os esportes e
passei em todos, demorou quatro anos, mas realizei o sonho
de ser “o cara”. 



Decidi pelo basquete (é lógico) e handball, além de atletismo,
do qual disputei revezamento 4x100, natação, salto em altura
e salto em distância, levei a prata no revezamento e fiz o pior
tempo na história da natação, pois entrei somente para a
escola não perder pontos. 

O que fiz foi lendário, atravessei a piscina por debaixo d’água e
voltei metade de costas e metade nadando cachorrinho, no
meio da piscina fiquei de animador da torcida que gritava... 

Zimith... Zimith... 

Quando estava chegando o Laércio, (que ironicamente era o
mesmo que eu tinha xingado na final do ano anterior) era o
meu contador de tempo disse de forma sarcástica: 

- Vai que dá tempo... (Acredito que a dívida pela minha ofensa
tenha sido paga nesse dia).

Quando terminou as disputas individuais começaram então as
coletivas, só não imaginava que estava começando meu pior
pesadelo.



MEU PRIMEIRO jogo era de handball, coincidência ou não,
contra o SESI, meu algoz de dois anos nas finais. 

Antes de começar o jogo, cumprimentei o Mané, e alguns
“amigos” da época em que estudei lá, um deles disse que iria
me quebrar para não jogar basquete, pois éramos os favoritos
a ganharmos junto com o Romag. No primeiro lance roubei a
rola e iniciei um contra-ataque, o ala me segurou no mata-leão
e o outro me levantou com o rapaz nas costas e me jogou no
chão, desmaiei por uns três segundos devido ao impacto no
meu joelho direito. Acordei gritando de dor e o Adriano achou
que eu estava fazendo manha, depois de alguns minutos ele
percebeu que era sério. 

A professora Sônia me acompanhou no hospital e tive que
tirar umas cinco fotos (raio-x) do joelho até acertar a
radiografia, o que rendeu a piada que meu joelho não era
fotogênico. 

Resumo da ópera, trinquei o fêmur em duas partes, além de
ficar engessado 40 dias, mais outros 40 dias que fisioterapia. 
Nosso time venceu a partida de handball, mas perdeu logo em
seguida.

NO BASQUETE A HISTÓRIA FOI DIFERENTE, de cara pegamos o
Romag que massacrou nosso time que estava ainda
impactado com minha recém-saída completamente
inesperada, o máximo que fizeram foi uma de três e o Alex
que tentou enterrar, errou e ficou pendurado no aro. 

 O Romag foi o Campeão do basquete Juvenil como era
esperado.  

Fui campeão como técnico da equipe mirim, do qual um dos
atletas me deu a medalha como gratidão por todo
treinamento com eles e pelo que havia acontecido comigo. 





Quando teve o encerramento dos Jogos, fui homenageado
como o melhor atleta dos últimos três anos e recebi uma
medalha de honra, sou o único jogador na história dos jogos
escolares de Campo Limpo Paulista a ser agraciado com essa
honraria.



A REVANCHE
PARTE III

 

UMA VEZ POR ANO fazíamos um campeonato entre nossas
equipes e naquele ano bem especial chegamos à final contra,
nada mais, nada menos, o time do Bem Loko, minha rivalidade
contra o Leonardo Loureiro já estava no auge e aquele jogo foi
muito especial, talvez para ambas as partes. 

Se me dissessem que jogamos perfeitamente, não duvidaria,
aquele foi o tipo de dia que tudo dá certo, ao começar pela
marcação, dei quatro tocos no Leonardo, é algo que se me
falassem que eu faria, certamente duvidaria por causa de sua
qualidade técnica incomparavelmente superior à minha, não
só isso, fiz duas jogadas memoráveis que realmente só deram
certo naquele dia, quiçá, de todos que jogavam conosco.

Vencemos por um ponto de diferença e como gratificação,
ganhamos a medalha mais
bonita da nossa coleção.



NO BASQUETE não existe empate, então é preciso doutrinar
sua mente nos dois aspectos da vida, ou você vence, ou perde,
só que, para quem treina duro, a vitória é consequência do
seu esforço, indiferente do adversário, mais ou menos a
história da água e a rocha, pela lógica a água jamais fere a
rocha, à não ser pelo fato dela ficar dia-após-dia tentando, não
é no primeiro e nem no segundo, demora muitos anos até
conseguir seu objetivo. 

Muita gente não sabe que o talento na verdade é apenas um
facilitador de objetivos, porém, é possível obter os mesmos
resultados treinando muito e com a inteligência para
encontrar formas de bloquear o talento do adversário.

NADA É
IMPOSSÍVEL

 





CAPÍTULO 4
 

COM O ACONTECIDO do joelho, tomei uma decisão radical, da
qual algumas vezes me arrependo e em outras acredito ter
tido muita coragem em começar a vida do zero, foi parar de
treinar e poder recuperar o joelho naturalmente para não ter
que operar, meu medo era operar e nunca mais poder andar
normalmente, o que de certa forma deu certo, porém, nunca
irei saber o que é vestir a camisa da seleção e nem como é
disputar uma partida da NBA. 

Minha vida depois desses anos malucos de tantos treinos me
rendeu a habilidade extraordinária de dar certo tudo o que
fazia, meu complexo de inferioridade estava curado, então
comecei uma banda de Rock com o Fernando e estava
tentando ser um desenhista e roteirista na Marvel Comics. 

O ANO DA 
       ESTRATÉGIA 100%

1999-2001

 



Chegando ao colegial, muitas coisas mudaram, e como todo
líder tive que me adaptar às mudanças, uma delas foi que as
pessoas já não eram mais as mesmas, e nem nossos
relacionamentos. 

Tive que mudar de escola devido à uma atitude dos meus ex-
companheiros que começaram a fumar e beber, e assim
mudaram suas formas de agir. 

Teve um dia em especial que eles começaram a fumar na sala
de aula e colocaram fogo no armário, o que é lógico, fui a
única pessoa a intervir, o que me rendeu uma bela quase
briga contra nove alunos ao mesmo tempo, como ninguém
tomou partido do meu lado com medo dos nove baderneiros,
decidi que era hora de mudar de escola e respirar novos ares,
o que se mostrou a melhor coisa.



JOGOS
INTERCLASSES

 

SINCERAMENTE, eu encarei aquele campeonato como a minha
despedida das quadras, e tínhamos um mega time, tanto que
foi chamado de “Os Rolos Compressores”, pois nossas
partidas eram 56x4, 48x2 etc., foi um verdadeiro massacre até
chegarmos à final contra o time do Fernando e do Evandro,
que chegaram tímidos às finais, mas ainda eram dois
jogadores perigosos.

O que tinha dado certo durante todo o campeonato para nós
não tinha dado certo no primeiro tempo daquele jogo, e o que
tinha sido um campeonato tímido da parte deles, viraram
leões na final. 

Por bronca de mim mesmo decidi sair e por um minuto pensei
na estratégia para virar o jogo, pedi para voltar e deu certo,
acertei duas de três pontos seguidas (o que nunca tinha
acontecido comigo, pois era péssimo nos arremessos de três)
e roubamos três saídas de bolas sem levarmos nenhum ponto
nesse ínterim, tudo ok, voltamos para jogo novamente, mas
dessa vez para ganharmos, e ganhamos. 

O Fernando até hoje acha que os juízes roubaram para o
nosso time, mas a verdade é que não teve nenhuma
maracutaia, entramos em quadra, jogamos e ganhamos, não
desmerecendo nossa vitória e nem o time do Fernando que
jogou muito bem, mas qualquer uma das duas equipes
merecia por aquele jogo, porém, a sorte acabou ficando ao
nosso lado.



CONTRA O
MARK’S E FAEL

 

UM DIA JOGANDO basquete na quadra externa de Campola, o
Alex e o Rafa me intimou para jogarmos contra, o Tiago (irmão
do Jader e Alex) estava ali no momento e aceitamos jogarmos
dois contra dois. 

A realidade do momento era essa, o Fael e o Mark’s estavam
em um nível profissional, literalmente, eles se desenvolveram
muito jogando And One, porém, eu também tinha me
desenvolvido muito intelectualmente, o que se mostrou uma
arma mortal. 



Óbvio que rolaram muitas provocações, mas eu e o Tiago
jogamos quieto e fizemos bem o pouco que sabíamos, não
jogamos a bola debaixo das pernas deles, não enterramos,
não firulamos, era passe aqui, passe ali, quando eles abriam
espaço arremessávamos, o que normalmente convertíamos,
não entramos no joguinho deles, ao contrário, fizemos o
nosso jogo e ganhamos. 

O óbvio aconteceu, eles querer uma revanche, mas como lição
não demos, e isso eles terão que aguentar o resto de suas
vidas, perderam para dois oponentes indiscutivelmente mais
fracos e menos preparados, porém, éramos dois adversários
inteligentes e que soubemos fazer nosso jogo simples se
sobressair ao talento deles.



DIFERENTEMENTE, aceitei o um contra um, não tinha porque
recusar, afinal, éramos dois amigos disputando.

Realmente perdi no mano-a-mano, foi 3x2 em cinco partidas
de 21 pontos, mas aquilo me mostrou que indiferente deles
serem bem mais preparados, a estratégia é fundamental e
sempre sobressai contra talento, não que talento não faça a
diferença, faz, porém ela pode ser minada a qualquer
momento.

CONTRA O
MARK’S 

 



O FATOR PRINCIPAL das minhas vitórias sempre foi a
simplicidade, diferentemente do Alex, nunca treinava para
enterrar, mas treinava para acertar arremessos e bandejas,
meu foco sempre foi vencer, se vencesse com jogadas bonitas,
era mérito nosso, mas como dizia Kobe Bryant: Arremesso
bonito é arremesso certo... 

Desde o começo tive que moldar meu jeito de jogar para uma
forma simples e objetiva, até mesmo pelo fato de muitas
pessoas jogarem melhor do que eu, eles podiam se dar ao
luxo de ficarem firulando, mas eu não, tinha que levar à sério o
que fazia dentro de quadra, e se acetar uma bandeja simples
ganhava o jogo, era isso que iria fazer.

O FATO DE SER simples não quer dizer que seja fácil, e muitas
vezes quando se tem talento, acaba sendo natural que você
acabe fazendo algo mais rebuscado do que simples, e ao
analisar as jogadas de Karl Malone, segundo mais cestinha da
NBA de todos os tempos, à frente de nomes como Jordan e
Bryant, você percebe o quanto é essencial ser simples para
que possa ser objetivo.

ARROZ COM
FEIJÃO

 



CAPÍTULO 5
 

EM 2010 entrei para a Polícia Militar do Estado de São Paulo
como Soldado e vivi muitos anos de muitas alegrias e tristezas,
mas pesando na balança, as alegrias foram
incomparavelmente maiores, afinal, comecei a trabalhar três
meses após ter me casado com a Ana e com o salário da PM
realizei muitos sonhos, inclusive o de voltar a jogar basquete. 

         O ANO DA GLÓRIA          
                        2011

 



VOU SER SINCERO, NÃO ESPERAVA DISPUTAR nenhum
campeonato depois do colegial, durante a faculdade disputei
Futebol, mas não fomos muito longe (apesar de ter feito 6 gols
no primeiro jogo), e já estava parado no basquete à quase dez
anos, com exceção de um jogo aqui outro ali, não tinha feito
nada demais, mas quando soube dos Jogos de Integração foi
coisa de outro mundo, ganhei três medalhas, uma de Ouro
(vôlei), uma de Prata (Cabo de Guerra) e a terceira, a medalha
da qual tenho mais orgulho na minha história, uma de Bronze,
a única de terceiro lugar na minha coleção de medalhas,
porém, essa foi especial. 

JOGOS DE
INTEGRAÇÃO

 



Comprei bola e um tênis para jogar e fiz a peneira, passei e fui
separado para ser um dos titulares, até mesmo porque não
tinha lá tantos alas esquerdos, mas no caso eu realmente
joguei bem, porém o técnico disse que eu precisava ser
menos “fominha” e interagir mais com a equipe, e ele estava
realmente certo, e meu treino foi focado nisso, e treinei com o
mesmo afinco de anos anteriores.
 
Durante a preparação, jogamos contra a 3ª cia, não vou dizer
que aquilo foi um jogo propriamente dito, foi um ringue onde
apanhamos e muito (porque estávamos encarando o jogo
como uma forma amiga), eu, logo na primeira jogada já sai de
quadra tendo levado uma joelhada na virilha, eles foram
impiedosos conosco, ganharam no jogo e na porrada, mas
principalmente na porrada, o que doeu mais ainda.



O PRIMEIRO JOGO DO CAMPEONATO foi contra nossos
eternos rivais, 4ª cia Shivunki, poderíamos perder qualquer
jogo, menos aquele, toda a cia jamais nos perdoariam, e o que
era temido por nós estava acontecendo por total falta de
entrosamento, eu mesmo só tinha convertido uma cesta de
três, fora isso parecia que eu não existia para com a equipe,
ninguém tocava a bola para mim, todas as jogadas eram
realizadas pela direita, quando estávamos no intervalo, o
tenente não tinha muito o que falar, foi então que entrei em
cena e disse:

- Joga para mim que vou resolver e assumo qualquer
responsabilidade se perdermos. 

Como não tinha estratégia melhor, encaramos aquilo, afinal,
passamos o primeiro tempo inteiro jogando pela direita que
tudo o que o adversário esperava é que continuássemos a
fazer a mesma coisa. 

Acabei com o jogo, não só virei o placar, como abrimos uma
vantagem considerável, o adversário não sabia o que fazer,
colocaram dois para me marcar, então o time ficou com bem
mais espaço para jogar também pela direita que começou a
funcionar e continuar a abrir vantagem sobre eles.  

Saímos de quadra como heróis. 

Ficamos esperando o resultado da 1ª e 5ª cia, se tivéssemos
um resultado melhor estaríamos direto na final, mas não foi o
que aconteceu, tivemos que disputar as semifinais contra a 3ª
cia, mas dessa vez estávamos preparados para a porrada, e foi
o que aconteceu. 



No primeiro tempo ganhei um apelido de toda a torcida, “Bola
Espírita”, não sabia que já estava rolando esse apelido por
causa do jogo passado, mas naquele primeiro tempo
aconteceu de tudo, fiz mais de 30 pontos, as duas torcidas
foram expulsas, o pau comeu solto dentro de quadra, mas
dessa vez não fomos tão inocentes como da primeira vez, ali
era uma arena e era preciso lutar.

No segundo tempo foi um pouco diferente, a sorte já não
estava tão ao nosso lado assim e eles viraram, como a derrota
era iminente, chegou a hora da nossa tão esperada vingança,
pois por mais que eles tentassem nos bater, prevíamos suas
investidas e pau neles, a quadra virou um campo de guerra,
não só no sentido de pancadaria, mas de garra também, todos
os oficiais disseram que aquele foi o jogo mais disputado na
história dos jogos, eu mesmo, quando acabou o jogo comecei
a chorar, porém a torcida me pegou e me carregou até o pátio
gritando meu nome, não ganhamos o campeonato, mas não
perdemos na vontade de ganhar e fomos tratados como
campeões por todos, desde o capitão da cia, quanto pelos
demais, até o sargento Luciano pediu para que eu cantasse o
grito de guerra da cia para nos lembrarmos que resultado
nenhum mostrava que tínhamos perdido, pois jogamos como
campeões e fomos tratados como tal.
 
Na final fui convidado para sentar no banco de reservas da 3ª
cia pelo capitão do time deles, ele foi simplesmente o melhor
jogador contra quem joguei em toda a minha vida. Depois
disso ele me convidou para integrar a equipe da ESSd nos
jogos da Polícia Militar, porém fui transferido e acabei não
disputando.



COM O TEMPO você percebe que o ser humano não é lá
muito adepto às mudanças, porém, para mudar resultados
não existe outro remédio, é preciso mudar e assumir as
consequências disso.

Ter me tornado militar foi uma das maiores experiências que
tive na vida e isso acabou moldando o que fiz dentro de
quadra, pois tive que me adaptar ao clima da equipe e assumir
em conjunto se algo dá certo ou se algo não dá certo, ali, pela
primeira vez não era a estrela, era uma peça fundamental da
equipe, fazia coisas que os demais não faziam, que era
arremessar de três, jogar na ala esquerda e ser um defensor
voraz, o que sempre foi minha marca registrada, tocos e
roubadas de bola.

O que tive que fazer foi mudar minha mente do eu, para o
nós, o que foi essencial para a equipe, pois por mais que
estivéssemos atrás no placar, em nenhum momento tive a
síndrome de estrelismo que tinha na época de adolescente, e
isso foi primordial para o sucesso da equipe como um todo, e
isso acabou repercutindo na torcida toda.

Uma das coisas que mais me intrigava era o Sargento Alves
que vivia no meu pé, mas quando ele me viu jogando e
comemorando cada cesta apontando para ele fazendo um
bigode com o dedo indicador em sua homenagem, gerou um
respeito mútuo pelo fato de estar honrando a camisa com
minha atitude, talvez fosse isso que ele esperava, me ver
honrando o nome do que ele defendia tanto, e ver pessoas
defendendo também com tanto amor a camisa, gera um
respeito no espírito.

SE NÃO ESTIVER 
DANDO CERTO, MUDE

 





CAPÍTULO 6
 

COMO BOA PARTE dos brasileiros, 2015 foi um ano
financeiramente difícil, eu mesmo fiquei sem salário por dois
meses devido a um erro do Banco do Brasil, do qual elevou
meu stress nas estrelas, entrei em depressão e até cheguei a
ter complicações sexuais o que ligou meu alerta, tem algo
muito ruim acontecendo com meu corpo. 

A verdade dos fatos: quando me formei na Polícia, engordei
trinta quilos, cheguei aos incríveis 115 kg, meus joelhos doíam
demais, as costas já não estava mais aguentando de dor,
minha vida tinha virado um inferno, até que resolvi mudar
tudo. 

 O ANO DAS VITÓRIAS  
                 PESSOAIS                  

 2015

 



Troquei de banco e consegui um empréstimo e quitei quase
tudo que estava devendo, só isso já tinha tudo para dar um ar
de melhoras, mas meu sobrepeso estava lá e decidi mudar,
perdi 15 kg inicialmente, fiquei seis meses oscilando entre 101
e 105, até que dezembro de 2015 comecei um novo ciclo e
alcancei 95 kg, lá se foram 20 kg, mas ainda faltavam 15.  

Além de perder vinte quilos, minha vida melhorou
consideravelmente em todos os aspectos, o que gerou muitas
histórias motivacionais pela minha experiência de superação
pelo esporte, o basquete me ensinou a ser vencedor, e não
era uma medalha que me dizia isso, eram minhas atitudes. 



UMA DAS MINHAS QUEIXAS ERA QUE ONDE EU MORAVA não
tinha uma tabela de basquete para me exercitar, até que um
dia fui passear no clube Lions com meu filho, Théo, e de
repente, lá estavam três quadras restauradas com tabela de
basquete, o que eram desculpas, Deus mostrou que eu não
tinha desculpa para voltar a me exercitar, se era uma tabela
que eu precisava, lá estavam elas. 

Uma vez por semana fazia meio-expediente, eu escolhia fazer
meu meio de manhã para que pudesse treinar basquete, e
assim fiz meu retorno ao mundo do basquete, o que acabou
motivando muitos da nossa galera das antigas. 

UMA DAS DERROTAS mais causticantes foi exatamente no
Lions, porém, a ressurreição foi nas mesmas proporções.

CLUBE LIONS
 



COMEÇAMOS PRIMEIRAMENTE eu e o Willian, sobrinho do
meu pai, e depois começou uma galera, e realmente uma
turma que jogava muito bem, uns profissionais e outros, como
eu, apenas por curtição, e um desses jogos perdemos o
primeiro jogo bem disputado, na verdade foi uma virada
histórica que levamos, depois perdemos de 21x0, nunca em
minha vida tinha perdido tão vergonhosamente, o que me fez
levantar a poeira e vencemos por 3x2 num sufocante e
extenuante jogo que quase desmaiei de tanto esforço. 

Esse foi o mais escandaloso, porém, tiveram muitos jogos mais
ou menos nesse nível de superação que tive que enfrentar
com eles, pois tinham caras que jogavam demais, eram
melhores arremessadores de 3 do que eu, tinham mais
habilidades, tinham mais impulsão, então tive que usar minha
arma secreta, que talvez eles não tinham, criatividade +
Liderança + estratégia + simplicidade, o que fez com que fosse
diferenciado entre eles, pois todos gostavam de jogar comigo
por causa destas características.

Tive que enfrentar um inimigo que todo jogador uma hora
enfrenta, a idade.

21X0
 



QUANDO TRABALHEI na CAEP (Cia de Ações Especiais de
Polícia), o melhor líder que tive foi meu comandante, Capitão
Garnica, que era um aficionado por esportes coletivos,
entendia de todos, especialmente de vôlei, o que fazia todos
jogares e me ensinou e motivou a ser um atacante melhor.

Porém em um desses dias pediu para jogarmos contra, ele e
um tenente e eu e mais um soldado.

Até aí você não vai achar nada demais, desde que seja militar e
saiba que um oficial ganhe o jogo desde que queira ganhar
caso veja que você está se aparecendo demais, então tive que
usar a inteligência para ganhar sem que eles usassem dos
artifícios de suas patentes para isso.

Primeiro deixei o jogo rolar e tendo sempre o controle do
placar, não o marcava muito forte, deixava-os arremessar, o
que nem sempre convertiam, mas os meus arremessos quase
sempre eram fatais, também não dei toco em nenhum deles e
não usei minha técnica letal, ficava tirando sarro, o que não
seria nem louco.

Ganhei de 21x18, o que gerou muitos elogios por ter sido um
jogo pegado, tete-a-tete, oportunidade para todos, o que foi
muito bom, pois essa tática usei após ler um livro do John C.
Maxwell, quando ele disse que dois líderes se diferenciavam
por sua abordagem, pois um as pessoas o viam como muito
inteligente e o outro fazia as pessoas se sentirem mais
inteligentes.

O que fiz foi exatamente isso, óbvio que jogava melhor, mas fiz
com que achassem que jogavam melhor.

ACEITE SEMPRE O DESAFIO,
MAS SAIBA COMO GANHAR

 



UM JOGO em especial, que na verdade não teve lá nada de tão
fantástico, apesar de uma lição especial, estava jogando
sozinho e um rapaz de uns dezoito anos pediu para jogar
comigo, a princípio jogamos vinte e um e depois pediu para
tirarmos um racha. 

Primeira coisa que tive que encarar na verdade foi a realidade,
eu não tinha mais o pique que tinha há quinze/vinte anos
atrás, eu era o que as pessoas chamam agora de tiozinho, isso
até gerou uma piada no local do meu trabalho, pois um garoto
sempre olha para uma mulher de 35 anos como “coroa”, e de
repente, você tem 35 anos de idade e continua olhando para
uma mulher de 35 e ainda a chama de coroa, porém, você é o
coroa também. 

O que não imaginava era que o garoto viria com tudo e num
ritmo difícil de acompanhar, primeiro por causa do sol e,
segundo porque não era mais jovenzinho cheio de energia
que fui antigamente, precisei fazê-lo entrar no meu ritmo,
alternando entre bandejas e, o que virou minha marca depois
que voltei a jogar, arremessos de três pontos. 

Ganhei os três jogos, mas é óbvio que tinha ficado com o
pulmão quase saindo pela boca, mas foi bacana ver que em
um jogo mano-a-mano, com alguém que em tese está em uma
condição física incomparavelmente melhor do que a sua, se
você tem foco na vitória, entende seus limites e sabe usar a
estratégia certa a seu favor, consegue vencer obstáculos
grandes em sua vida.

NÃO ACHAR QUE AINDA É
UM JOVENZINHO

 



QUANDO VOLTEI a treinar para emagrecer, o peso me deu um
pouco mais de força, o que me ajudou nos treinos de
arremesso de três pontos, pois meu jeito de jogar
antigamente era muito baseado em infiltrações e velocidade, e
isso não tinha mais.

Ficava mais de duas horas treinando, até que tive uma ideia,
assistir alguns vídeos do Stephen Curry arremessando e
aprender o jeito certo de arremessar de três, o que funcionou
perfeitamente, pois meu arremesso era mais na sorte que no
treino correto, quando comecei realizar da forma certa, minha
mira estava correta e só faltava a força correta, depois de
algumas semanas chegava a acertar seis arremessos seguidos.
Isso me ensinou que ao treinar da forma certa, você executa
corretamente o que se deseja, tudo é uma questão de treinar
o que se quer para quando for obrigado a usar, saiba o que
fazer sem depender da sorte, e isso acabou sendo meu slogan
quando jogava e acertava alguns lances de três e a pessoa
falava que tinha sido sorte:

- Não existe sorte quando você treina para obter tal resultado.

SE VOCÊ NÃO É O MESMO,
PRECISA MUDAR
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