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PREFÁCIO

Por Howard Lederer e Annie Duke
Nós dois já conhecemos Phil Gordon há muitos anos. Sabíamos
que era um homem muito inteligente, pois é preciso ter uma
mente brilhante para se tornar um mago da internet quando se
é um adolescente que acabou de terminar a faculdade. Nós o
conhecemos como finalista do campeonato mundial de pôquer,
o World Series of Poker (WSOP), como campeão do torneio mundial de pôquer, o World Poker Tour (WPT) e como o criterioso
apresentador do programa do canal Bravo (Sony, no Brasil), Celebrity Poker Showdown (CPS). Éramos amigos, mas só quando nos
entregou o manuscrito, soubemos que ele é capaz de escrever
um ótimo livro a respeito de pôquer.
O que Phil está oferecendo aqui, para você, caro leitor, é uma
possibilidade única no mundo da literatura a respeito de pôquer.
Outros livros oferecem uma base importante e imprescindível
que vai ajudá-lo a entender as estatísticas e as probabilidades que

fazem parte do jogo. Esses livros também oferecem um conselho estratégico mais geral e diagramas das mãos iniciais. Phil,
também, oferece tudo isso para vocês. Mas ele deu mais um
passo e elevou o padrão: apresenta um estudo sobre os processos mentais e o raciocínio de um grande jogador.
Os livros sobre as bases do pôquer devem ser devorados.
Ninguém jamais se tornou um grande jogador sem uma compreensão básica da teoria das probabilidades e da teoria do jogo.
Devore toda essa informação. Reflita a respeito e tire conclusões.
Este livro, contudo, deve ser bebido lentamente como um
bom vinho e saboreado como uma boa refeição. Leia com vagar.
Vá sem pressa, para poder entender e apreciar de verdade o que
Phil está dizendo. Não existe outro livro no mercado que leve o
leitor a conhecer a mente de um grande jogador, de um modo
tão profundo e incisivo.
No início, aprendemos rapidamente, que todos os conselhos do
mundo, baseados na regra geral, apenas nos levarão até certo ponto
do jogo. O que realmente nos trouxe até este ponto, foi simplesmente conversar entre nós, e com profissionais, sobre situações e mãos
que havíamos jogado. Para se tornar um grande jogador, é preciso
abrir a mente para o raciocínio dos grandes pensadores e jogadores.
É preciso estar sempre disposto a considerar as opiniões das outras
pessoas sobre por que e como jogar uma determinada mão.
O pôquer é um jogo de informações incompletas — tomadas de
decisão corretas dependem de muitos, muitos fatores. Jogar de
modo perfeito é algo que nunca se consegue. Como jogadores, a
única coisa que podemos fazer é nos esforçarmos para tomar as
melhores decisões que pudermos, sob circunstâncias incertas, sempre tendo em mente o objetivo da seqüência de jogadas perfeitas.
O que nos mantêm vivos e sempre melhorando, como jogadores, é o questionamento constante do que fazemos e de como
tomamos as decisões. O Livro Verde do Pôquer, de Phil Gordon, é
um guia do pensamento crítico que vai fazer de você um jogador
cada vez melhor. Em vez de oferecer conselhos estratégicos
genéricos e áridos, ele revela como ele pensa. No fim, você pode
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rejeitar algumas das conclusões, por não serem do seu estilo.
Mas é exatamente isso que Phil quer que você faça. Ele oferece
aqui uma visão profunda do modo como ele joga e pensa. Ele
não vai lhe dizer como deve jogar. Esperamos que você incorpore ao seu jogo um pouco do que ele faz, porque sabemos que é
brilhante, na maior parte das coisas que faz.
Mas até os princípios que você rejeitar vão torná-lo um jogador
melhor. Este livro vai deixar claro que tudo o que você faz na mesa
de pôquer precisa ter um motivo, um processo bem amadurecido
por trás de cada jogada. Se você rejeitar uma estratégia deste livro,
esperamos que a rejeite por um bom motivo. (Você já deve ter
rejeitado ou aceitado algum outro conselho estratégico de outros
livros de pôquer ou de outros jogadores). Depois de ler este livro,
você terá uma compreensão mais profunda dos motivos que o
levaram a tomar determinada decisão e terá uma consciência mais
sofisticada dos processos de pensamento mais difíceis do seu jogo.
Portanto, leia este livro sem pressa. Leia-o mais do que uma
vez. Conforme for melhorando, reveja sempre o que Phil tem a
dizer, porque, cada vez que você o fizer, vai aprender algo novo.
Jogamos pôquer há muito tempo e chegamos a um nível mais
alto. E, mesmo assim, o nosso jogo e o nosso raciocínio melhoraram ainda mais depois de ler este livro. Agradecemos a você,
Phil, por abrir o seu jogo de um modo tão honesto e acessível.
Consideramos que este livro já se tornou um clássico e é
imprescindível para qualquer estudante sério do jogo. É uma leitura que fará de todos, jogadores melhores.

LEMBRETE
O pôquer é um jogo maravilhoso que pode proporcionar muita satisfação, mas existem pessoas que acabam se tornando viciadas. Se
você conhece algum jogador compulsivo, sugira que ele procure a
JA (Jogadores Anônimos) imediatamente e peça ajuda.
Jogar a dinheiro não é permitido em alguns países, inclusive no Brasil.

Prefácio
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A sorte favorece a mente preparada.
LOUIS PASTEUR
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INTRODUÇÃO

Hold’em Sem Limite é um jogo muito duro. Essa é a notícia
ruim. Mas aqui vai a boa notícia: você pode aprender. Como eu
sei que pode? Porque eu não fui sempre um jogador vitorioso,
aprendi a ganhar. Se eu pude passar de “café com leite” a
campeão do torneio mundial de pôquer, o World Poker Tour
(WPT), não há dúvidas de que outros também podem.
Os maiores jogadores de pôquer do mundo têm cinco
qualidades.
1.

2.
3.
4.

São agressivos, invariavelmente. O pôquer agressivo é o
pôquer vencedor. Eles pressionam os oponentes apostando e aumentando as apostas.
São pacientes. Esperam que apareçam situações vantajosas na mesa.
São corajosos. Não precisam ter a melhor mão possível
para apostar, pagar para ver, ou aumentar a aposta.
São observadores. Observam os adversários, em cada mão.

5.

Estão sempre trabalhando no próprio jogo e sempre
querem ser melhores. Discutem o jogo com outros
jogadores. Eles treinam. Lêem livros sobre pôquer.
Analisam as próprias jogadas e trabalham para consertar as falhas que tenham surgido.

Essas cinco qualidades formam a base necessária para
alguém ser um bom jogador e vencedor. As primeiras quatro
qualidades, você pode aprender e desenvolver. A quinta qualidade você já tem: comprou este livro, portanto, está procurando
melhorar seu jogo.
Há muitos modos de ganhar o jogo. Neste livro, pretendo
descrever exatamente o meu jeito de jogar. Você pode discordar
de muitas jogadas que recomendo aqui. Ótimo. Não quero que
você veja este livro como um guia definitivo de como jogar, mas
que ele sirva para estimular reflexões a respeito do jogo.
Em resumo, as páginas a seguir mostram, do melhor modo
possível, como eu jogo o Texas Hold’em Sem Limite. Não sou o
melhor jogador do mundo, mas sou um jogador vitorioso e
ganho jogando exatamente com o estilo que é descrito aqui.
Ao longo da minha especialização em pôquer, li quase todos
os livros sobre o assunto. Devo muito aos autores de pôquer que
vieram antes de mim, Sklansky, Brunson, Cloutier, McEvoy, Malmuth, Cooke, Harrington e Caro. Sem o trabalho deles, hoje, eu
não seria o jogador que sou. Devo a esses autores a maior parte
do que sei sobre o jogo.
Harvey Penick, comprovadamente, o maior professor de
golfe que já existiu, escreveu um grande livro, O pequeno livro
vermelho de Harvey Penick, no qual ele registrou as suas idéias e
as suas considerações a respeito do jogo do golfe. Nem mesmo
uma única vez ele declara que o seu, seja o único modo de jogar.
Eu me inspirei no livro de Penick, na sua abordagem franca,
para ensinar um jogo muito difícil.
Leia este livro com tranqüilidade, sem pressa. Não importa
se vai absorver todo o conteúdo ou não, porque você terá de jogar
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milhares de mãos, contra todo o tipo de adversário, antes de realmente entender as malícias do jogo. Não tenha pressa. O seu
fundo monetário não será construído da noite para o dia. Faça-o
crescer lentamente. Haverá contratempos, derrotas. Haverá
maus momentos. Mas haverá momentos de alegria infinita, conforme o seu jogo for melhorando.

Introdução
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