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Prólogo

Muitas pessoas acham que vivo chutando cabeças pela rua, 
discutindo e brigando com todo mundo. Não sou assim. Posso 
garantir que não sou assim. Talvez elas se deixem levar pela minha 
imagem de agressivo em campo. Isso faz parte do meu caráter. O 
mesmo que me ajudou a construir a carreira da qual me orgulho 
tanto.

No ano passado, conversando com Eri, minha esposa, e com 
Matías Aldao, meu empresário, surgiu a ideia de escrever um livro. 
Afinal, como está se aproximando minha aposentadoria como jo-
gador de futebol, queria deixar uma mensagem, um legado, e mos-
trar quem é aquela pessoa que entra em campo com os colegas para 
fazer o melhor por sua equipe, mas também a pessoa que depois 
vai para casa carregando a mochila. Em minha opinião, o torcedor 
conhece seus jogadores pelo que vê nos estádios e pelo que decla-
ram nas entrevistas, mas não os conhece a fundo, não sabe qual é 
realmente sua essência.

Neste livro, procuro refletir sobre isso: quem sou eu, por que 
faço o que faço, quais são os valores que recebi de família e que 
me norteiam até hoje, o que existe por trás do D’Alessandro joga-
dor. Poderia enumerar resumidamente tais valores: perseve rança, 
para não desanimar diante das adversidades quando, na infância, 
não me escalavam nas divisões inferiores do River. Convicção, para 
confiar no meu modo de jogar, que está no sangue, e não desistir 
dele, apesar dos pontapés e das circunstân cias. Resistência: não 
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guardar nada, ser sincero, fugir da falsidade que há no ambiente, 
mesmo que as consequências sejam desagradáveis. Profissionalis-
mo: cuidar-se ao máximo nesse esporte maravilhoso, porque mi-
lhões de pessoas gostariam de estar em nosso lugar; respeitar o que 
fazemos, o clube que nos contrata e o público que nos prestigia.

Nesta trajetória pela minha vida não faltarão recordações 
minuciosas de tardes felizes e de outras nem tanto. Haverá recapi-
tulações de jogos, campeonatos, emoções, companheiros, treinado-
res, adversários, conceitos e ainda alguns dissabores fora de campo 
que, espero, sirvam de alerta a muitos jovens iniciantes. É preciso 
saber escolher as pessoas que nos rodeiam e ficar sempre atentos 
para evitar desentendimentos. Eu sofri muito por causa disso. 

Não serei original se disser que minha família é o grande 
pilar em que me sustento. Mas é a mais pura verdade. Minha mu-
lher, meus pais, meus filhos, meu irmão, minha avó, que já faleceu 
e da qual sinto tanta saudade, meus amigos. Todos eles se manifes-
tam aqui e dão seu depoimento. Para mim, é uma surpresa: estou 
lendo-os com o livro nas mãos. Espero que ninguém tenha me 
criticado demais! Não são os únicos: também há testemunhos de 
treinadores e amigos. 

Ainda não marquei o dia em que vou me afastar dos gra-
mados, mas não vai demorar, sem dúvida. Estou feliz com esta 
trajetória de mais de vinte anos na primeira divisão e de quase 35 
anos no total, se contabilizarmos meus primeiros jogos de baby 
fútbol.* Quero agradecer a todos os clubes em que joguei, à sele-
ção do meu país, aos colegas, adversários, treinadores, roupei ros, 
associados, colaboradores e dirigentes. Não haveria espaço no livro 
para citar cada um, mas saibam que sua presença foi fundamental 
neste belo, e por vezes sinuoso, caminho que construí ao longo 
dos anos.

*O baby fútbol, ou futebol infantil, é um esporte derivado do futebol, semelhante ao futsal, 
muito praticado na Argentina, no Uruguai e no Chile. É chamado de “baby” devido à 
idade dos atletas, ao número de jogadores, ao tamanho da quadra e da bola. (N.T.) 
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Não tenho nada a reclamar da minha carreira, embora deva 
admitir que minha grande frustração foi não ter podido jogar uma 
Copa do Mundo por meu país: por incrível que pareça, perdi essa 
oportunidade em 2010, quando me elegeram o melhor jogador 
da América Latina. Vocês lerão adiante minha opinião sobre isso.

Jamais imaginei que teria sucesso no Brasil, país pentacam-
peão mundial, com sua enorme habilidade no jogo e a rivalidade 
histórica que existe com a Argentina. Tampouco que acabaria or-
ganizando jogos beneficentes, ações sociais, além de ser nomea-
do cidadão honorário de Porto Alegre e embaixador do Instituto 
do Câncer Infantil na América Latina. São homenagens que me 
enchem de orgulho e me obrigam intimamente a redobrar meu 
compromisso.

Embora ainda falte algum tempo, já estou me preparando 
para a aposentadoria. Sou treinador formado e gosto muito de dar 
palestras, como venho fazendo desde o ano passado. Também po-
deria ser diretor esportivo e me dedicar à criação de projetos, mas 
ainda não sei bem que rumo tomar. Pretendo viajar um pouco com 
a família e assistir a alguns treinos na Europa. Mas sinto uma profun-
da tristeza ao saber que deixarei de fazer o que tanto gosto e que fiz 
durante toda a minha vida. Nos últimos meses, chorei mais de uma 
vez ao conversar sobre o futuro com minha mulher. Assim, do nada, 
vem o pranto. E eu o deixo fluir.

Ao ler o livro, vocês entenderão por que todos os membros 
da família D’Alessandro são tão sensíveis e choram facilmente. Es-
pero que apreciem e aproveitem a leitura, assim como desfrutei 
meus anos de futebol e também a oportunidade de relatá-los nes-
tas páginas.


