Felipe Mojave

COLUNA Nacional

Humano, Demasiado Humano
Explorando o lado pessoal

C

omo se sabe, é muito comum vermos jogadores profissionais de poker e
aspirantes se preocupando apenas com fatores intrínsecos ao jogo, como
estudo, por exemplo. Muitas vezes nos esquecemos de elementos externos
que influenciam bastante e que têm tanta importância quanto os internos.
Pensando nisso, criei uma teoria
chamada ELP – Explorando o Lado
Pessoal. Consiste em dois exercícios
muito simples, que vou mostrar adiante,
que dizem respeito a dois pontos de
vista:
I – Por que você não está explorando
suas melhores qualidades pessoais ou
profissionais (em outras áreas) para se
beneficiar no poker?
II – Por que você não melhora ou
adquire outras qualidades pessoais

que lhe capacitem a ser um jogador de
poker melhor?
Nesse primeiro quesito, é fácil entender que, se alguém tiver conhecimento sobre um assunto relevante dentro de determinada área profissional,
ou possuir uma característica pessoal
marcante que tenha a ver com o poker,
já terá uma enorme vantagem, certo?
Claro que sim. São poucos os jogadores
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Fatores conceituais: Veio de
família simples. Teve disciplina
militar.
Qualidades pessoais: Tranquilo. Focado. Seletivo.
Qualidades específicas em outras áreas: Sempre foi atleta.
Queria ser jogador profissional de tênis. Quase deixou o poker
para se tornar jogador de golfe.
Hobbies e estilo de vida: Muito ligado à família. Mantém uma
rotina saudável de alimentação. Pratica exercícios físicos.
Curiosidades: Começou a jogar poker com 11 anos em casa com os
amigos. Durante seus dois primeiros anos no jogo (entre 18 e 20),
quando começou a frequentar o cassino da sua cidade natal, perdia
consistentemente. A partir do momento que resolveu levar o jogo a
sério, tornou-se um dos maiores vencedores da atualidade.

que aplicam isso ao poker, sem contar
uma imensa quantidade de pessoas que
nunca parou para pensar nisso. Se você
é uma delas, não se preocupe, chegou
a hora de começar a desenvolver isso.
Agora entra o segundo quesito. Se você
já faz isso ou faz automaticamente, está
na hora de reforçar essa prática.
Vamos imaginar dois personagens
hipotéticos: a) João, músico que
aprendeu a jogar poker, prestará muito
mais atenção e captará informações
muito mais rápido do que outros
jogadores do mesmo nível; b) Márcio,
profissional do mercado financeiro,
terá muito mais facilidade pra tomar
decisões baseadas na matemática e
possuirá uma noção maior do padrão
de apostas dos adversários a fim de
identificar blefes e apostas pelo valor.
Partindo do pressuposto que ambos
estão no mesmo nível dos adversários,
tudo me leva a crer que eles terão uma
clara vantagem nas mesas. Eu poderia
citar muitos outros exemplos, inclusive
focando na parte disciplinar, que contribui
muito para o desenvolvimento no poker,
sobretudo no início de tudo. Quanto
ao segundo quesito, fica fácil perceber
que, ao encontrar uma interseção entre
as habilidades que você domina e o
conhecimento de poker, seu jogo vai
atingir um nível bem mais elevado.
Há um exercício bem interessante nesse sentido. Escolha
seu jogador de poker favorito e enumere as principais qualidades dele no
jogo. Agora faça o mesmo, dessa vez analisando o lado pessoal e o
histórico
profissional, bem como fatores que pesem no
conceito sobre ele
(quantos forem
necessários), inclusive hobbies

Qualidades no poker: Mestre na análise de jogadas. Perfil muito
limpo. Difícil de ler. Especialista em várias modalidades de
poker.
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e passatempos dele. Construa uma
ficha como a do exemplo.
Depois de analisar todas essas
informações, fica fácil entender por
que ele é um grande vencedor nos cash
games – e também é possível identificar
seus pontos fracos. Agora é a sua vez
de fazer esse exercício com seu ídolo
no poker e compará-lo com outro ídolo
seu em outra área (pode ser qualquer
pessoa, desde Ayrton Senna até alguém
da sua família, por exemplo). O Google
vai lhe ajudar a encontrar boa parte
das informações de que você precisa.
Depois faça consigo mesmo.
Separe os três resultados e comece
a analisar e cruzar os dados: você vai
ver que o resultado desse exercício é
extraordinário e passará a entender
melhor a razão por que as pessoas se
tornaram o que são hoje em dia, bem
como quais pontos você mesmo precisa
desenvolver ou explorar mais no poker.
Essa é uma dica muito importante

CardPlayerbrasil.com

[...] você vai ver que o resultado
desse exercício é extraordinário e
passará a entender melhor a razão por
que as pessoas se tornaram o que são
hoje em dia, bem como quais pontos
você mesmo precisa desenvolver ou
explorar mais no poker
para todos os jogadores que queiram
levar o poker a sério. Os fatos que você
percebe depois desse exercício são
muito importantes no sentido de lhe
ajudar a entender que os resultados no
poker estão relacionados a quão bom
“profissional” você é, e não a quão bom
“jogador de poker” você é.
Quem quiser comentar sobre
esse exercício, basta me enviar uma

mensagem no Twitter @FelipeMojave.
Vale a pena acessar também o Twitter
@PartyBrasil e o blog partypokerbrasil.
com para ficar por dentro das novidades
que rolam no PartyPoker. Grande abraço! ♠
Felipe Mojave é um dos principais
nomes do poker brasileiro e embaixador do Party Poker para a América
Latina.
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