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Este é um livro assinado por um personagem fictício, o 
suposto ex-jogador e atual apresentador/empresário de 
atletas Craque Daniel. Trata-se de um exercício criativo de 
imaginar como seria um livro de autoajuda idealizado por esse 
ser abjeto. Portanto, para desfrutar dessa leitura é essencial 
compreender seu caráter ficcional. Inclusive, não ser capaz 
de identificar ironia pode ser sintoma de demência; se for o 
seu caso, procure ajuda médica, você pode estar sendo vítima 
de alguma doença neurodegenerativa.





Dedico este livro à minha equipe: ao Repórter Edvaldo e sua 
incansável busca pela notícia, mesmo quando as luzes do 
estádio e da esperança já se apagaram, mas ele segue firme, 
sem ter como voltar para casa; e principalmente ao Professor 
Cerginho da Pereira Nunes, que com seu pensamento raso e 
opiniões sem sentido me ajuda a conduzir, de alguma maneira, 
o programa Falha de Cobertura em sua inabalável caminhada 
jornalística de alta periculosidade e baixa escolaridade. Difícil 
dizer o que eu acho sobre a minha equipe. Eu não acho nada.
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Craque Daniel, sem medo da verdade

Ex-marido, pai biológico, ex-atleta, apresentador, empresário 
esportivo e, principalmente, inocentado de todas as acusa-
ções feitas contra ele, Craque Daniel nos presenteia com este 
livro recheado da sabedoria que acumulou nos gramados e 
nos bastidores do futebol. Entretanto, trata-se de uma sabe-
doria ampla, não voltada para o esporte, mas para o quase 
insuportável peso que é simplesmente existir.

E é justamente por ter se criado no hostil meio esportivo, 
onde ninguém é amigo de ninguém, que Craque Daniel nos 
brinda com tanta força e mágoa em suas palavras quanto em 
sua mágica perna esquerda de quando atuava, antes da trágica 
fisgada na panturrilha que o cortou da Copa quando tentava 
subir num ônibus em 1990. Mesmo em se tratando do criador 
do voleio rasteiro, que jamais reverteu um arremesso lateral 
e pouquíssimas vezes foi flagrado em exames diversos (seja 
antidoping, bafômetro ou paternidade), arrisco dizer que 
Craque Daniel chega em seu auge aqui neste livro que você 
tem em mãos.
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Quem tem o privilégio de acompanhar a velocidade 
de seus pensamentos e de sua caneta no programa Falha de 
Cobertura sabe que a verdade é de alta periculosidade. E quem 
testemunha a grandiosidade com que abraça intelectualmente 
o desfavorecido Professor Cerginho, desde que se conhece-
ram num torneio de detentos até os dias de hoje, sabe que não 
foi nem nunca será o bom senso a deter o ímpeto da verdade 
trazida por esse craque da retórica e da vida. Sem dúvida, 
Craque Daniel possui um dos corpos e discursos motivacio-
nais mais desejados do Brasil hoje.

Assinado: Craque Daniel

Toda a paradoxalidade do voleio rasteiro™,  movimento criado 
e patenteado por Craque Daniel nos gramados.







P R E F Á C I O

“Eu tenho um sonho.
Mas o Craque Daniel me 

proibiu de sonhar.”

Cerginho da Pereira Nunes













comodismo, 
individualismo e felicidade

I N T R O D U Ç Ã O

“Todos têm direito a  
opinião, desde que não seja 

uma opinião patética.”

Craque Daniel aconselhando  
o Professor Cerginho
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A humilde proposta deste livro é demonstrar através de 26 
toques para o bem-estar eterno e absoluto que a felicidade 
não só é possível como é a sua obrigação. 

“QUEM ESTÁ INFELIZ ENTRISTECE OS OUTROS À SUA VOLTA 

E, PORTANTO, DEVE SER COMBATIDO COM FELICIDADE.”

É bem verdade que quem está feliz também tende a entris-
tecer os outros à sua volta, mas este é um livro sustentado 
pelos dois principais pilares da felicidade, o comodismo e 
o individualismo. Uma publicação baseada puramente na 
minha opinião, com diversas correntes de pensamentos, 
todas minhas, e por isso cada capítulo abre com uma cita-
ção minha, assinada por mim, porque são minhas. 

Os 26 toques deste livro o conduzirão ao bem-estar 
imediato, o único possível, já que tudo que é trabalhoso não 
combina com felicidade. O chamado “toque” é menos que 
um conselho (e, como já é sabido, o ato de aconselhar já está 
totalmente ultrapassado na sociedade) e um pouco mais que o 
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desprezo, portanto a forma mais ágil e moderna de contribuir 
com a evolução do próximo, para quem ainda tem esse fetiche 
de contribuir com o próximo. 

São trazidos aqui também os benefícios da apatia, do 
conformismo, do egoísmo, do pessimismo, do rancor, da 
indiferença, da ignorância, da mesquinharia, da mentira  
e da breguice.

O auge sempre dura menos que a busca e a decadência. 
A felicidade está, portanto, na simplificação, na existência 
banal, sem aspirações e expectativas, com um grau mínimo 
de surpresas e desilusões. Normalmente separado da felici-
dade por um “se”, o indivíduo segue eternamente adiando 
seu bem-estar, pois seria feliz “se” fosse rico, “se” fosse belo, 
“se” não estivesse soterrado com a família por lixo hospitalar 
após um terremoto seguido de um terrível acidente automo-
bilístico, quando na verdade se seguisse este livro nada disso 
teria importância. 

A finalidade primeira e última deste livro é, sem pré- 
-requisitos, revelar a sua vocação para a felicidade enterrada 
sob camadas de autocensura e pressão social. Um processo 
que convive em perfeita harmonia com a nossa amiga inércia, 
a doce inércia, pois exige uma acomodação interna, não um 
movimento, já que movimento é busca, busca é desejo, desejo 
é falta e falta é infelicidade.




