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Isso foi o que todo mundo viu. Uma 
boa análise dessa luta mostra que ela con-
tém as técnicas, as artimanhas e a filosofia 
de combate que Anderson vem apurando 
desde os 8 anos de idade, quando come-
çou a praticar capoeira. É assim que vem 
derrubando seus adversários. O arsenal 
ajuda o lutador, hoje com 37 anos, a se dar 
bem naquilo que ele chama de "momento 
mágico". "Esse momento existe em toda 
luta. É quando você se vê numa situação 
em que sabe que a partir dali vencerá ou 
não o combate." Foi isso o que aconteceu 
quando Sonnen caiu sozinho. Para quem 
assistia ao confronto, os lentos passos da-
dos por Anderson antes da joelhada que 
marcou o começo do fim não passaram 
de "marra". Ele ri e diz que não foi nada 
disso. "Eu tinha de usar aqueles poucos 
segundos para pensar no que fazer. Passei 

para recomeçar. O juiz deu o sinal. Depois 
de um toma lá dá cá, Sonnen girou para 
golpear Anderson. Perdeu o equilíbrio e 
foi ao chão. O brasileiro andou devagar na 
direção do adversário. Deu uma joelhada. 
Desferiu um soco. Outro. Mais um. Sonnen 
voltou a ficar em pé, mas levou tanta bor-
doada que caiu pela segunda vez. Quando 
a coisa ficou feia para o americano, o juiz 
parou a luta. O cinturão dos pesos mé-
dios estava garantido. Foi a 15a vitória de 
Anderson no UFC, o Ultímate Fighting 
Championship. 

LUTADOR ANDERSON 
Silva precisou de ape-
nas 6 minutos e 55 se-
gundos para nocaute-
ar o americano Chael 
Sonnen no dia 7 de ju-

lho deste ano. Quem assistiu à luta ficou 
estupefato. O combate começou tenso para 
o nosso lado. Sonnen derrubou Anderson, 
já no primeiro round. No curto intervalo 
que antecedeu o início do segundo assalto, 
o brasileiro foi até o corner, trocou algu-
mas palavras com o técnico e se aprumou 
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precisa praticar com alguém que simule o 
estilo à perfeição e o obrigue a criar meios 
de evitar a queda. Se o adversário gosta da 
luta em pé - caso de Anderson -, deve-se 
treinar justamente o contrário: um modo 
de levá-lo ao chão. O segredo é sempre 
conduzir o concorrente para o terreno 
onde ele se sente menos confortável e 
onde você poderá dominá-lo. 

Fica evidente, então, a importância 
de esquadrinhar cada golpe, cada passo, 
cada trejeito do adversário nas lutas an-
teriores. Esse trabalho Anderson deixa 
para seus treinadores. Ele prefere assis-
tir a si mesmo em ação. Faz isso incon-
táveis vezes. "Acho que aprendo muito 
mais olhando os meus erros do que os 
dos outros." Ele grava todos os treinos e 
promove uma espécie de sessão de cinema 
em casa com os preparadores físicos e 
fisioterapeutas. Juntos, veem quais mo-
vimentos devem ser aprimorados. Além 
de aprender a admitir e corrigir erros, 
Anderson precisou aceitar que a dor faria 
parte do seu cotidiano. "Costumo dizer 
que se você chega no dia da luta sem dor, 
então é melhor abrir o olho, porque com 
certeza não treinou direito." 

A rotina de treinamento vai além 
do extenuante esforço corporal. Spider 
não tem um psicólogo na equipe por-
que diz que sabe trabalhar sozinho sua 
mente. Quando o estresse chega a níveis 
preocupantes, ele medita. Fica uma, duas 
horas num quarto fazendo exercícios res-
piratórios e refletindo. Também gosta de 
consultar seu livro de cabeceira, A Arte 
da Guerra, do chinês Sun Tzu. A obra, que 
virou moda no mundo dos negócios, é um 
tratado militar escrito no século 4 antes 
de Cristo. Traz ensinamentos sobre como 
ganhar uma batalha e frases como: "prati-
ca as artes marciais, calcula a força de teus 
adversários, faz com que percam o ânimo 
e a direção, de maneira que ainda estando 
intacto o exército inimigo, fique imprestá-
vel: isto é ganhar sem violência". 

os primeiros rounds estudando o Sonnen. 
Era a hora de derrubá-lo." 

Anderson treina pesado para não 
deixar o momento mágico escapar. A pre-
paração para uma luta dura quatro meses. 
No primeiro mês, período de adaptação, 
ele pratica quatro vezes ao dia. Uma hora 
pela manhã, duas horas depois do almoço, 
uma hora e meia à tarde e mais uma hora 
e meia à noite. São aulas e simulações de 
diversas artes marciais: caratê, jiu-jítsu, 
taekwondo, muay thai. Também faz mus-
culação, nada, corre e pedala, apesar de 
achar esses dois últimos esportes "meio 
chatos". No segundo mês, a rotina fica um 
pouco mais enxuta e nem por isso mais 
fácil. O treino da tarde sai da escala, mas 
agora Anderson aumenta a intensidade 
dos movimentos. Os exercícios passam 
a ser cronometrados e ele precisa usar 
força máxima em cada aula. O corpo do 
Spider, apelido que ganhou depois que 
entrou no octógono com uma camiseta 
do super-herói, reflete sua dura rotina 
de exercícios. De calça de sarja e camisa 
de mangas curtas xadrez, modelito es-
colhido para receber a equipe de Época 
NEGOCIOS, ele parece apenas um cara 
alto (mede l,88m). Só isso. Mas basta cru-
zar os braços sob o peito para que a gente 
perceba de onde vem a potência dos seus 
socos. E bíceps para dar e vender. 

TODOS POR UM 

Na trajetória rumo ao octógono, An-
derson não dá um passo sozinho. 

Está sempre acompanhado de uma equipe 
de pelo menos dez profissionais: médicos, 
fisioterapeutas, treinadores e sparrings. 
Esses últimos são os dublês de seus ad-
versários. Os caras que encaram Anderson 
diariamente e que, assim como ele, preci-
sam ser flexíveis e adaptáveis. O lutador 
explica: a tática da luta muda de acordo 
com o adversário. Se seu próximo oponen-
te é especialista em wrestling, modalidade 
na qual se luta muito mais no chão, ele A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.



Ganhar sem violência é algo impos-
sível no tipo de luta que Anderson pratica. 
E possível, no entanto, ser ético. Nem tudo 
o que é permitido deve ser feito. "Quando 
eu lutava no Pride (modalidade que ante-
cedeu o UFC), chutar ou pisar a cabeça 
de um adversário quando ele já estava 
no chão era permitido", diz Anderson. 
"Mas a pessoa está indefesa, fazer isso é 
desnecessário." Há formas mais nobres 
de bater um concorrente. 

VISÃO EXTERNA 

Se apelar está fora de cogitacão, quando 
as coisas complicam dentro do ringue, 

o jeito é recorrer ao pessoal do corner -
treinadores e amigos que ficam no canto do 
octógono para recebê-lo entre um round e 
outro. São poucos e preciosos segundos de 
conversa. "Já ganhei luta com a conversa 
de corner", diz Anderson. As palavras do 
amigo e lutador Rafael "Feijão" Caval-
cante fizeram a diferença no confronto 
com Sonnen. "Ele disse: 'Anderson, você 
caiu e já viu que é só defender as que-
das, porque ele não tem mais o que fazer. 
Agora que esquentou, entra lá e finaliza'." 
Pode parecer um bate-papo banal, mas fez 
toda a diferença. Nesse caso, serviu para 
dar confiança a Anderson. Em outros, a 
observação externa é fundamental para 
captar falhas do adversário. "Eles dizem 
coisas como: 'O cara tem um cacoete, abai-
xa sempre a mão direita e deixa a guarda 
aberta'. Sozinho, com a adrenalina a mil, 
é difícil enxergar esses detalhes." 

E quando nem a conversa de corner, 
nem as centenas de horas de treino pare-
cem funcionar e a derrota é iminente? O 
negócio é nunca pensar que o confronto 

está perdido. Há sempre uma saída. "Ja-
mais penso que vou perder." Nem mesmo 
quando está no chão, prensado pelo adver-
sário? Nem nessa hora. "Se passar pela mi-
nha cabeça que o cara vai me vencer, então 
eu já perdi." Isso não significa, porém, que 

o lutador pode ser prepotente. Ele deve ser 
otimista e realista ao mesmo tempo. An-
derson se policia para não acreditar que é 
melhor do que o oponente. Por isso, confia 
que a vitória será sua, mas se permite ter 
medo de perder. Sim, o Spider tem medo. 
Esse sentimento, se bem aproveitado, pode 
ser um trunfo. "O bombeiro que não tem 
medo, acaba queimado. O salva-vidas que 
não tem medo, morre afogado. Se você 
souber controlar o medo, ele te permite 
fazer coisas que parecem impossíveis." 
Alguém aí tem coragem de duvidar? ® 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 6, n. 67, p. 131-134, set. 2012.




