
DE VOLTA ÀS COMPETIÇÕES: MEU (RE)INÍCIO NO KETTLEBELL SPORT 

Não é regra, porém a maioria dos estudantes e profissionais de Educação Física entram 

na área por alguma afinidade esportiva ou por praticar algum esporte. Não fui diferente. Entrei 

por gostar e por jogar basquete nas categorias de base de alguns clubes de São Paulo. 

 Devido a alguns problemas com um dos técnicos que tive na curta “carreira” de atleta, 

parei de competir antes mesmo de iniciar minha graduação. Durante o percurso acadêmico 

acabei voltando a praticar o basquete universitário, sem o mesmo tesão de antes e sem o 

comprometimento necessário devido à correria dos estudos.  

 Os anos se passaram e já tinha desistido completamente de voltar ao ambiente 

competitivo, achava que não era para mim, que a idade já não ajudava, não tinha tempo e 

principalmente, esporte coletivo dependia de outros... enfim, dava realmente por encerrado 

meu “ciclo” de atleta. 

 Trabalho com kettlebell desde 2011 e amo o que faço, mas sentia falta do ambiente 

competitivo. Quem já foi, ou ainda é atleta, sabe como é gostoso esse clima de competição!  

No final do ano de 2015, aos 45 do segundo tempo, precisamente nos dias 19 e 20 de 

dezembro, junto com meu grande amigo Márcio Takayama, resolvemos fazer um curso de 

Kettlebell Sport. Ambos vivenciamos competições no passado (ele no judô e eu no basquete), e 

tínhamos vontade de retornar. 

Kettlebell Sport não é coletivo, dependíamos apenas de nós, tínhamos a ferramenta 

(não adequada, mas dava pra iniciar); por que não? Começava aí nossa paixão pelo esporte. 

 Conheci o Claudio Novelli pela primeira vez. Cheguei receoso, vinha de uma linha de 

treinamento com kettelbell totalmente diferente daquilo que vivenciara até então. Bastou 

apenas um final de semana para reacender a vontade de competir! 

 Quem conhece o Kettlebell Sport sabe do que estou falando! Criou-se uma corrente do 

bem dentro do esporte, vivenciando ao lado de pessoas maravilhosas o dia a dia do Kettlebell 

Sport. 

 Ganhei um técnico, um mentor, um irmão que a vida colocou no meu caminho. Reacendi 

a vontade de competir! Contra quem? Contra a minha mente, contra a minha concentração, 

contra o meu foco. 

Óbvio que existe a vontade de vencer, óbvio que existe seu oponente de categoria, mas 

a vontade de se superar, de fazer o eu melhor supera qualquer concorrência externa. 

 Sigo competindo, entre altos e baixos, cirurgias e retorno (tema para um próximo 

texto...), desânimo e resgate da auto-estima. Sou eternamente grato ao Claudio e à KGB por 

reacender e me fazer reviver esses momentos! 

 

Vida longa ao kettlebell Sport e chaleiras pra cima! 


