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sicopata Americano. O apelido dá a dimensão do quão durão 
pode ser o lutador americano Stephan Bonnar, 35 anos, 
quando solto dentro do octógono do Ultimate Fighting 

Championship (UFC), maior evento de M M A do planeta. No sábado 13, 
para o seu azar, ele teve de dividir o espaço no UFC Rio 3 com o maior 
atleta da história da modalidade, o brasileiro Anderson Silva. Aos 37 anos, 
invicto no torneio desde 2006, Anderson foi escalado às pressas e teve 
pouco mais de um mês para se preparar. Mesmo assim, ganhou a luta no 
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primeiro round, depois de derrubar o 
americano com uma joelhada no tronco 
e nocauteá-lo com uma sequência de 
socos. Não foi, porém, a sua explosão 
muscular que surpreendeu quem assis
tia à luta. O brasileiro deu um show de 
autoconfiança, uma competência emo
cional própria de quem é dotado de 
autoconhecimento e pleno domínio do 
campo no qual atua. 

Isso ficou claro quando, antes de ele 
liquidar o oponente, baixou a guarda, 
encostou o corpo na grade e pediu que 
Bonnar o golpeasse. Entre uma esquiva 
e outra, Anderson levou socos no rosto, 
mas seguiu com a mesma tática. Com o 
Psicopata Americano a um braço de 
distância, encontrou brecha, ainda, 
para, no meio da luta, dizer "calma, 
calma" ao seu treinador, que, desespe
rado, gritava para ele não agir daquela 
maneira. O campeão, porém, não esta
va se exibindo ou caçoando do oponen
te. O que se viu ali foi uma demonstra
ção de sabedoria. "Se fosse uma atitude 
egoica, Anderson iria se dar mal. Mas 
ele sabia o que estava fazendo. E a auto
confiança surgiu - como sempre ocorre 
- em um contexto que o sujeito domi
na", afirma a professora de neurologia 
Denise Menezes, da Pontifícia Univer
sidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 
uma especialista em neurologia e medi
cina mente-corpo. 

Essa habilidade mental não foi cons
truída com socos em saco de areia ou 
levantamento de peso. A autoconfiança 
é uma condição que as pessoas desen
volvem ao longo da sua história. A 
avaliação das experiências vividas e de 
metas factíveis traçadas em um plano 
são o ponto de partida. "Na medida em 
que uma pessoa passa a ter vitórias na 

vida, mesmo que modestas, ela se sente 
reforçada a buscar algo maior", explica 
a psicóloga do esporte Katia Rubio, da 
Universidade de São Paulo (USP). "Foi 
nesse processo que Anderson se tornou 
cada vez mais confiante a ponto de sua 
postura ser tida, inclusive, como uma 
pré-vitória sobre adversários suscetíveis 
a uma imagem predeterminada." 

A vida de Anderson não foi fácil. Aos 
4 anos, deixou São Paulo e foi morar 
com os tios, em Curitiba, porque seus 
pais não tinham condições de criá-lo. Lá, 
treinava boxe tailandês sem deixar de 
cumprir suas obrigações como atendente 
de uma rede de f ast-f ood, onde trabalhou 
por sete anos. Do seu tio, um ex-policial, 
não se esquece do jeito como ele o enca
rava. É um exemplo clássico de alguém 
que aprendeu com a vida. Esse processo, 
segundo a professora Henriette Tognet-
ti Morato, do Departamento de Psico
logia da Aprendizagem, Desenvolvi

mento e Personalidade da USP, poten
cializa a possibilidade de a autoconfian
ça surgir. Hoje, Anderson diz perceber 
no olhar do adversário quando esse t i 
tubeia. "Sempre falo para ele: 'Se não 
sabe de onde veio e onde está, não sabe 
para onde está indo"', conta Ramon 
Lemos, treinador de Anderson. Apesar 
de ser uma condição psíquica, a auto
confiança pode produzir respostas fisio
lógicas que deixam o indivíduo ainda 
mais seguro e hábil, de acordo com o 
psicobiólogo Ricardo Monezi, pesquisa
dor do Instituto de Medicina Compor
tamental da Universidade Federal de São 
Paulo. Anderson tem sua própria ava
liação, que pode servir de bússola para 
os outros. "Acredito que a autoconfian
ça vem de você acreditar em si mesmo 
acima de tudo", disse o lutador à ISTOÉ. 
"E de muito treino." 
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Text Box
Fonte: IstoÉ, São Paulo, ano 36, n. 2241, p. 70-71, 24 out. 2012.




