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PREFÁCIO

Foto: Stanley Krippner e André Percia
Palestra na J. F. Kennedy University,
Orinda, Califórnia. Maio de 2002

Os Índios Pueblos do Novo México contam a história do coiote que,
entre todos os animais, é o mais sagaz e capaz de aprender novos truques.
Parece que o coiote se encontrou com o coelho que demonstrou uma habilida-
de maravilhosa. O coelho conseguia fazer seus olhos voarem de sua cabeça,
aterrizarem num local próximo e depois trazê-los de volta para si. O coiote
implorou para que o coelho lhe ensinasse o intrigante truque, que depois de
muita insistência concordou, alertando-o, porém que só fizesse o mesmo três
vezes por dia. Não demorou muito para que o coiote começasse a se exibir com
sua nova habilidade. Um dia, no entanto, ele se esqueceu do aviso do coelho e,
depois de se exibir pela quarta vez, seus olhos não retornaram.

O coiote perambulou cego até que o rato se compadeceu e deu a ele um
de seus próprios olhos, que era muito pequeno, sendo difícil enxergar. O búfa-
lo também foi simpático oferecendo ao coiote um de seus olhos, apesar de o
dele ser grande e, devido à enorme quantidade de luz que entrava, também
dificultar a visão. Seu desafio passou, então, a ser o de equilibrar sua habilidade
de usar o olho linear, estreito e focado do rato ao mesmo tempo em que tinha
de usar a visão global do búfalo. Uma vez tendo conseguido dominar essa
tarefa, tornou-se um trapaceiro ainda melhor do que antes de sua desgraça.

“MENTE FOCADA” E “MENTE HOLOFOTE”

Allan Watts, o filósofo que popularizou a filosofia oriental nos Es-
tados Unidos explorou os “poderes da mente humana”. Ao que o Pueblo
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chamou de “olho de rato”, Watts se referiu como “Mente Focada”, e usou
o termo “Mente Holofote” para descrever o “olho de búfalo”. Quando a
mente age focada, estreitando-se numa tarefa a ser cumprida com pouca
preocupação com o contexto, passado ou impacto futuro, a mente focada
é a base do pensamento cuidadoso, descrição detalhada, técnica artística e
disciplina intelectual. Mas o preço a se pagar por seu uso é a falha em
perceber as relações entre pedaços e unidades pequenas. Nós não podemos
examinar cada “bit” possível de informação, por isso só notamos os mais
significantes para fins pré-selecionados, tal como, por exemplo, nosso de-
senvolvimento social ou financeiro. Essa focalização estreita exclui a possi-
bilidade de se abrir para surpresas e experiências extraordinárias que nos
acometem sem que sejam previsíveis.

Quando a mente age como um “holofote”, o “quadro total” é vis-
lumbrado, são considerados aspectos do passado e possibilidades futuras, e
os detalhes de uma atividade são secundários em relação à totalidade do
evento. O “holofote” expõe relações ignoradas e traz à luz detalhes não
considerados, porque nesse momento estamos olhando para coisas ao in-
vés de procurar por elas. Beleza intensa e êxtase prazeroso são mais facil-
mente revelados aos sentidos que não estão sendo procurados ou filtrados.
Nossos sentidos não são músculos. Forçá-los acarreta a diminuição de sua
eficiência. De acordo com Watts, a “Mente Holofote” relaciona-se a gran-
des religiões mundiais como o Taoísmo, Budismo, Hinduismo e alguns
aspectos do Cristianismo, Judaísmo e Islamismo.

Em seu livro “O Atleta Interior”, R.M. Nideffer usa o termo “foco
estreito” e “foco largo”(o qual André Percia também aborda no presente
trabalho) para descrever essas duas formas pelas quais a mente de um atleta
pode direcionar atenção (Nideffer,1977). Um jogador de golfe pode achar
um foco estreito mais útil, ao passo que um jogador na defesa de um time
de futebol talvez prefira o foco largo. Esportistas ansiosos com seu desem-
penho são aconselhados a estreitarem seu foco na tarefa que têm em mãos,
enquanto sua equipe mais confiante possa se sair melhor alargando o foco,
para que se obtenha informações úteis sobre seus adversários, o ambiente
em que a competição está acontecendo e o comportamento do público,
dos juízes ou o que mais possa contribuir para com os objetivos esperados.

Foco estreito, (“Mente Focada”) e foco largo (“Mente Holofote”)
podem ser direcionados para o exterior ou o interior do atleta, ou seja, na
percepção de sensações e sentimentos corporais ou de variáveis ambientais.
Há lições práticas para aprendermos com essa categorização da atenção:
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1 – O foco estreito interno é excelente para aprender a se tornar
sensível ao próprio corpo. É o tipo de atenção requerida para se centrar e se
acalmar, para ensaiar uma habilidade específica ou para “se levantar”.

2 – O foco estreito externo é necessário no momento em que se
precisa de uma resposta. Sua atenção precisa ser estreitada e focalizada ex-
ternamente para uma argumentação ou debate, para reagir aos movimen-
tos de um adversário ou para tomar de volta uma bola.

3 – O foco largo interno é mais bem usado para a análise de situações
esportivas mais complexas, para antever possíveis competições, para anteci-
par eventos futuros (Exemplo, 1 ou 2 intervalos no Hockey), ou – em times
esportivos – para compreender como seus movimentos vão complementar
os movimentos do resto de sua equipe. Imagens mentais têm um papel-
chave no foco largo interno, assim como intuições e “seguir palpites”.

4 – O foco largo externo é mais útil para a compreensão do padrão
“gestáltico” de um evento esportivo específico através do uso de seus senti-
dos. Pode ser utilizado para coletar importantes dicas sobre movimentos
de quaisquer oponentes e para observar o padrão global potencial de com-
petições.

Para complementar, o foco interno pode ser “dissociado” ou “pre-
sente”. Se dissociado, o foco do atleta não estará na tarefa que tem a cum-
prir. No caso de uma dor, pode se concentrar em uma atividade prazerosa.
Numa corrida ou numa prova de natação, a atenção pode ser direcionada
para o objetivo final. Se, por outro lado, o foco interno é presente, seu foco
está no “aqui” e no “agora”. No caso da dor, o esportista se dá conta dela.
Na corrida ou piscina, os competidores notam cada passo ou braçada. Al-
gumas pessoas alegam que há momentos em que o foco dissociado funcio-
na melhor para elas, ao passo que outros dizem estar em seus melhores
momentos quando estão completamente presentes.

Além disso, o foco interno presente pode tomar a forma de uma
sensação ou forma simbólica. Na sensação, a atenção é focalizada no pro-
cesso físico de alguém – a respiração entrando e saindo dos pulmões, os
movimentos das pernas e braços durante uma corrida, o domínio que al-
guém tem numa partida de basquete ou golfe. No caso simbólico, a aten-
ção é focada em palavras ou imagens que representam processos físicos,
sentimentos ou pensamentos. O atleta pode ficar repetindo uma frase como
“Mais rápido, mais rápido, mais rápido!” ou uma afirmação como “Minha
mente e corpo estão trabalhando juntos em perfeita coordenação”. Ou
uma imagem pode ganhar o foco da atenção, quando o jóquei imagina que
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o cavalo tem asas, ou quando o alpinista fantasia que seus pés e mãos são
“imãs” que grudam na montanha.

Foco interno ausente também pode ser de orientação para sensação
ou símbolo. Um sentindo dor pode colocar seu corpo em “controle remo-
to” ao recordar-se de uma refeição deliciosa, uma noite de amor ou um dia
na praia – todos são exemplos de sensações. Ou pode se utilizar símbolos
visualizando um vácuo no final da piscina que o puxa para lá com seu
“poderoso poder de sucção” para que consiga cumprir seu objetivo. Ade-
mais, ainda pode imaginar seus pais ou amigos gritando palavras de incen-
tivo do outro lado da piscina.

Assim como os xamãs norte americanos falavam das “quatro dire-
ções” e “quatro ventos”, seu foco tem “quatro direções”. Pode ser estreito
ou largo, interno ou externo, presente ou dissociado, substancial ou sim-
bólico. Pense nos seus últimos treinamentos ou competições esportivas.
Como você descreveria sua atenção com base nessas quatro dimensões?
Você permaneceu constante ou flutuou por elas? Em caso afirmativo, a
mudança do foco ajudou seu desempenho?

Ao entender como funciona seu foco de atenção, você pode melho-
rar seu desempenho e seu poder esportivo!

MOTIVAÇÃO

Os Índios do Alabama e dos riachos contam uma história sobre o
beija-flor ter sido desafiado por uma garça para uma corrida até o oceano.
Superconfiante, o beija-flor partiu adiante durante o dia, mas parou a noite
para dormir. A garça, no entanto, entusiasticamente voou sem dormir e, na
noite final da corrida, determinada a não despertar o beija-flor, subiu para
grande altitude. Desta forma, a garça chegou ao oceano primeiro, ganhando
o direito de habitar as terras pantanosas para sempre. A lição dessa fábula é
que “vencer” é tanto um exercício de motivação quanto de técnica.

O domínio da atenção e de outras habilidades mentais é importan-
te para o esportista. Mas, mais importante é a motivação interior, indepen-
dentemente de ser profissional ou amador. Dorcas Susan Butt, em seu li-
vro “Psychology of Sport” vai mais adiante ao afirmar que, no nível mais
básico, a motivação esportiva representa o desejo de expressar energia cor-
poral assertivamente para viver uma vida saudável e dominar seus desafios.

Acreditamos que a intensa motivação floresce dessas profundas ur-
gências emocionais, como a luta pela sobrevivência, a vontade de vencer e o
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desejo de atingir excelentes níveis nas funções. Cada atleta motiva-se de for-
ma diferente, mas a motivação estrutural age como um “fio dourado” que
permeia os altos níveis de desempenho nos esportes. Uma vez em contato
com esse “fio dourado”, você será capaz de definir suas metas e propostas,
saber o que quer do esporte e aprender como trazer tudo isso à realidade.

Motivação pode ser de natureza biológica, social ou psicológica. O
nível biológico relaciona-se aos componentes físicos da motivação – o su-
primento de “energia vital” que o atleta tem à sua disposição durante um
evento ou desempenho esportivo. Exemplos seriam: o esforço primal que
pessoas fazem para sobreviver e a inclinação básica para vencer. Atletas
sempre falam em “sentirem-se vivos” ou “colocar para fora boa energia”. O
nível social representa as atitudes e sentimentos que o esportista nutre em
relação a outros em um empreendimento esportivo, tanto num evento es-
pecífico quanto num evento na comunidade esportiva. Exemplos seriam o
ponto de vista que atletas têm de seus companheiros de equipe, treinado-
res, outros atletas, dirigentes esportivos, fãs e familiares. O nível psicológi-
co representa os meios pelos quais o esforço se distribui pelo estilo da per-
sonalidade do atleta. Se o esportista tem tipo “agressivo”, sua energia vital
será direcionada para auto-expressões assertivas contra outras pessoas ou
coisas. Se o esportista é do tipo “conquistador”, sua energia será canalizada
para sua interação efetiva com o ambiente e com outras pessoas, para atin-
gir metas, propostas e marcações específicas. Se a pessoa é do tipo de perso-
nalidade “conflitada”, há motivos mistos. O desejo de sucesso pode entrar
em conflito com o desejo de falhar. Muitas vezes esse conflito bloqueia os
esforços dos atletas, mas em outras vezes, pode de fato ajudar especialmen-
te se os esforços opostos estão temporariamente resolvidos no momento
em que entram num campo competitivo (Butt, 1987, pp. 5-6).

Metas sociais e psicológicas sempre se sobrepõem. Alguns atletas
são basicamente competitivos e querem derrotar adversários em competi-
ções para serem os “número 1” emergindo triunfantes e vitoriosos. Outros
são mais cooperativos e gostam de se sentirem parte de um grupo num
esforço comum. Alguns esportes demandam certas predisposições e tem-
peramentos. Jóqueis de sucesso são sempre pequenos, jogadores de Rugby
são sempre grandes. Para muitos esportes, entre 70% e 90% do desempe-
nho é determinado pela constituição física, ficando apenas 30% para pre-
paração psicológica e sorte (Eysenck, Nias, & Cox, 1982, pp. 1-56).

Motivação pode ser vivenciada antecipadamente com o que os psi-
cólogos chamam de “recompensas internas”. Como exemplos, temos a satis-
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fação pessoal com o desempenho ou com o placar alcançado pelo time, o
prazer corporal ao experimentar um desempenho de grandeza superior e o
deleite estético em ter realizado o desempenho num estilo belo, com maestria
ou envolto em mistérios. Mas motivação pode também depender de “re-
compensas externas”, como por exemplo, remuneração, presentes, equipa-
mentos gratuitos, aplausos e prestígio social, adulação e status sexual que
sempre acompanham campeões esportivos em nossa sociedade. Recompen-
sas internas são geralmente mais eficazes em longos períodos de tempo, mas
se recompensas externas são especialmente importantes para você, admita
simplesmente o fato e permita que elas estimulem seu melhor desempenho.

Quando motivação e atenção trabalham juntas, o poder esportivo do
atleta enriquece. Michael Mahoney, um psicólogo esportivo de ponta nos
Estados Unidos, uma vez conduziu um estudo envolvendo 30 levantadores
de peso olímpicos. Usando um dinamômetro manual, ele e um colega medi-
ram a base de força de cada atleta. Mahoney então pediu aos levantadores de
peso que contassem regressivamente por grupos de 7 num mostrador digital
com quatro algarismos. Essa tarefa não mudou significativamente suas
performances, mas demonstrou que o foco interno, em si, é insuficiente para
mudar o desempenho. Finalmente, metade dos levantadores foi solicitada a
se “elevar” psicologicamente antes de sua terceira tentativa de levantamento
de peso. A outra metade recebeu a solicitação de continuar a contar regressi-
vamente. O primeiro grupo demonstrou uma melhora dramática de seu
desempenho. Quando foram perguntados sobre o que fizeram, relataram o
uso de afirmações (tais como “eu posso levantar esse peso facilmente”), ima-
gens (nas quais eles “viram” a si mesmos levantando os pesos antes que de
fato tentassem), estreitamento do foco (banindo de suas mentes todos os
outros pensamentos da mente, focando só no levantamento de peso) e
autogeração de excitação (onde se conectaram com suas emoções e dispara-
ram sua motivação para fazer o melhor). Esse experimento foi curto e sim-
ples, no entanto mostrou resultados que claramente apontaram para a habi-
lidade de controle da atenção e de emoções para melhorar a performances
dos levantadores (Mahoney, 1984, pp. 11-27).

Mas... autocontrole é sempre a melhor estratégia para o esportista?
Há atletas e artistas marciais capazes de desempenhos consistentes de uma
forma “leve” cujas habilidades parecem fluir como se fossem “libera-
das” tão logo tentam? Alguns atletas insistem que eles têm um melhor
desempenho se “vão no fluxo”, do que tentando analisar e controlar o que
fazem.
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Não há respostas fáceis para essa questão. Talvez aqueles que “vão
no fluxo” tenham descoberto inconscientemente o tipo certo de habilida-
des emocionais e de atenção que os permitem atingir grande desempenho.
Desde que seus sistemas funcionem, outros podem se sentir relutantes em
criticá-los. No entanto, muitos treinadores e mais do que uns punhados de
atletas observaram que existem fraquezas inerentes mesmo nesses momen-
tos de “ir no fluxo”. Esse tipo de atleta geralmente vivencia grande dificul-
dade quando, por alguma razão, para de “fluir” chegando a uma partida
perdida ou a um prolongado afastamento. Eles não possuem nenhuma
estratégia para se recompor, e suas respostas típicas são “esperarei até que
algo de bom aconteça”, ou se entregam a superstições (usando um certo
tipo de roupa ou amuleto). Essas técnicas podem funcionar se o esportista
tem uma forte crença nessas coisas. Mas acreditamos que um entendimen-
to dos princípios básicos sobre o desempenho tem melhores resultados.

Robert J. Rotella e Deidre Connelly, dois psicólogos esportivos, sugerem
que seria melhor “fluir” quando atletas estão vencendo, quando têm “placar quente”
e quando estão recebendo apoio de seus treinadores, companheiros de equipe e
de fãs. Para eles, esportistas devem ter um repertório de estratégias de autocontrole
quando começam a não “fluir”, perder com regularidade e se sentirem
desencorajados (Rotella, & Connelly, 1984, pp. 102-112). Nós sugerimos que
estratégias de autocontrole não sejam separadas da “fluência”. Ademais, discipli-
nas orientais urgem a prática de meditação passiva, meditação em movimento e
meditação mental para trazerem a “fluência” da vida para as pessoas.

Nós sugerimos que o “fluir” da vida consista de ambos: “correntes” e
“ondas”. A onda é sempre presente – é sua força de vida, sua energia potencial
e seu padrão existencial diário. A corrente é seu comprometimento, sua deter-
minação e motivação e – finalmente – seu desempenho, atividade e comporta-
mento. Algumas vezes vai parecer como se a “corrente” está “fluindo” ao seu
favor quando você faz muitas cestas no basquete, atinge objetivos e faz muitos
pontos. Em outros momentos, terá a sensação de que a corrente “parou” – ou
que está contra você. Nessas ocasiões, aconselhamos que pare, reflita e adote
uma estratégia. Talvez sinta que deva esperar e acreditar que o bloqueio de seu
progresso é temporário. Ou talvez deva saltar rumo ao fundo do rio, buscando
por uma corrente mais profunda que possa lhe dar uma carona. Ou talvez
imagine deixar o “fluir” descansar por um tempo e subir rio acima ou descer
rio abaixo, o que lhe pareça mais favorável para sua reentrada no processo.

Se você tem problema em se identificar com a metáfora do “fluir”,
talvez prefira algo mais incandescente. Alguns atletas agem como um flash.
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A “forma livre” de seus desempenhos deixa os espectadores atônitos e evo-
ca inveja em seus competidores. Outros atletas podem ser comparados a
uma lâmpada elétrica. Eles podem não ter a velocidade do “flash” ou ter o
mesmo brilho, mas sabem como “acender suas luzes” e mantê-las por lon-
gos períodos de tempo. Seus “apagões luminosos” disparam suas “lâmpa-
das luminosas” como falta de espontaneidade e excitação, enquanto as “lâm-
padas” podem criticar os “apagões” por sua dependência em relação ao
acaso. Mais uma vez, tanto as “lâmpadas” quanto os “apagões” têm quali-
dades favoráveis. O desafio para a “lâmpada” é saber como se acender e
para os “apagões”, saber como se inflamar. Esses são assuntos que vão ao
centro da motivação, inspiração, crença, dedicação, pensamentos e senti-
mentos humanos (Weinberg, 1999).

Na virada do outro século, o Filósofo e Psicólogo Willian James obser-
vou que o primeiro e mais importante fator no início de qualquer projeto é a
crença da pessoa no projeto. Sem crença, só haverá espaço para falha e medio-
cridade. Este livro foi escrito para dar a vocês, leitores, poderes para buscarem
caminhos que lhes permitam alcançar o desdobramento do grande poder no
mundo do esporte. Algumas das sugestões irão canalizar sua atenção para seu
mundo interior ao passo que outras o farão para o exterior. Você será levado a
deslizar entre as mentes focada e holofote e até mesmo saberá como combiná-
las. Aprenderá o poder dos símbolos da linguagem e das representações men-
tais de situações diversas que afetam o universo esportivo, assim como as pos-
sibilidades tanto de estar presente quanto de dissociar-se... mas a força de suas
metas deve estar na base dessas habilidades a serem desenvolvidas até seu po-
tencial pleno, que ajudará a definir e dinamizar sua trajetória atlética.

André Percia de Carvalho é, em minha opinião, o psicólogo ideal
para desenvolver esses conceitos e aplicá-los à prática esportiva contempo-
rânea. Seu trabalho como conferencista motivacional, consultor
organizacional e psicólogo clínico com atuação internacional dá a ele gran-
des insights sobre variáveis psicofisiológicas de auto-regulação. O corpo e a
mente do homem se tornam uma unidade para o atleta, tanto amador
quanto profissional. A expertise do Dr. André Percia de Carvalho pode ser
observada em cada capítulo desse destacado livro.

Stanley Krippner, Ph.D.
Professor of Psychology
Saybrook Graduate School
San Francisco, California, U.S.A.
Página Internet: http://www.stanleykrippner.com
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1

INICIANDO A JORNADA PARA O
SUCESSO NA PRÁTICA ESPORTIVA

O esporte é a celebração das potencialidades do corpo humano. As
coordenações de movimentos, de funções corporais, de foco e de motiva-
ção criam ídolos e heróis em todo o mundo: Pelé chamou tanto ou mais
atenção que o Presidente da República nos jornais Ingleses no final dos
anos 90 viajando com a comitiva enquanto era Ministro dos Esportes;
Ayrton Senna continua sendo símbolo e referência de mobilização nacio-
nal dez anos depois de sua morte e as pessoas ainda se emocionam quando
ouvem a “música do Senna” que a Rede Globo associou às suas muitas
vitórias; Romário, Maradona, André Agassi, Gustavo Kuerten, Zico e ou-
tros são capazes de causar reboliços e juntar multidões. Poderíamos escre-
ver páginas e páginas com incontáveis exemplos.

Competições esportivas despertam emoções intensas e diversificadas
no grande público. Eventos esportivos como a Copa do Mundo e Jogos
Olímpicos, além de outros, levam milhões de pessoas para frente dos apa-
relhos de televisão, mudando rotinas, hábitos e fascinando.

Atletas viram ídolos, passando a se tornar imediatamente modelos
para jovens. O sucesso de Guga no tênis fez crescer absurdamente o inte-
resse e a demanda por aulas e treinamentos do esporte em todo o Brasil,
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por exemplo. Nesta perspectiva, esses “guerreiros” acabam cumprindo uma
importante função social, integrando, aproximando, e causando reflexões
no grande público. Mas esses “astros” precisam, entre outras coisas, apren-
der a administrar suas emoções, frustrações, expectativas, metas, etc. As-
sim como seus admiradores que, por influência escolhem se dedicar ao
esporte, sejam amadores ou profissionais. Gerenciar esse aspecto de suas
vidas é um treinamento tão complexo quanto o condicionamento físico
que têm de fazer, e é o que separa o campeão dos demais...

Então, nos lembramos de muitas cenas do esporte brasileiro, onde
profissionais capazes, competentes e preparados se deixam levar pelo “ner-
vosismo” e pela “pressão” de determinadas competições, cometendo erros
inexplicáveis, dignos de “amadores”: erram aquele pênalti que jamais per-
deriam, correm abaixo de suas médias, erram aquele saque que fariam de
olhos vendados, etc.

Muitos de nós já nos questionamos: será que eles não têm controle
sobre suas emoções? Pois é, tanto treino, tantas habilidades desenvolvidas,
e no momento em que mais precisavam usá-las, momento esse que poderia
definir uma medalha de ouro, uma Copa, um torneio, uma carreira...foram
pegos de surpresa. O emocional os “seqüestrou”, como diria Daniel
Colleman, autor de “Inteligência Emocional”.

Na esfera do esporte amador, quantas pessoas conhecemos que que-
rem, racionalmente, freqüentar uma academia, praticar modalidades es-
portivas ou dedicar-se a qualquer atividade que exija uma disponibilidade
física, mas não conseguem ir adiante no seu objetivo, vindo a desistir de-
pois de alguns meses (se é que chegam a tudo isso)?

Este trabalho foi escrito para lembrar que atletas profissionais e
amadores podem desafiar a qualquer momento o “mapa mental” que for-
maram ao longo de sua vida, o qual provavelmente está servindo ainda de
referência para que, por exemplo, escolham continuar atribuindo um sig-
nificado negativo aos desafios com o qual se deparam, chamando de “medo”
a percepção de que precisam melhorar sua prática ou administrar melhor
algum aspecto de sua rotina, chamar de “pressão”, a percepção da impor-
tância para eles e para sua torcida da luta por uma vitória e assim por
diante.

Além serem livres para recriar o “significado” sobre si mesmos e
sobre as referências e padrões com os quais estão envolvidos, podem desa-
fiar as reações que produzem, pois também são livres para ampliar e diver-
sificar suas escolhas. Sendo assim, podem aumentar dramaticamente as
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chances de afetar positivamente seu desempenho, independente de que
tipos de resultado estão obtendo.

O presente trabalho tem por objetivo prover conhecimento prático
e estratégias psicológicas que são amplamente utilizadas por pessoas de
sucesso em várias áreas – inclusive na área esportiva, ajudando indivíduos
e equipes que buscam não só o sucesso na prática esportiva, em competi-
ções amadoras ou profissionais, como também aqueles que desejam ter
“força de vontade” para permanecerem engajados em sua academia, corri-
da, natação, caminhada, dança do salão, tênis, etc. tendo por objetivo a
saúde, o lazer e/ou a estética.

O poder das estratégias ensinadas neste livro vai muito além da
esfera esportiva, podendo ser adaptadas também para qualquer ramo ou
setor da vida de uma pessoa que exija melhoria do desempenho, como a
vida pessoal e profissional, bastando que, para isso que sejam realizadas
tendo-se em mente os objetivos específicos em questão.

Além do mais, o sucesso no esporte pode – e deve – ser visto tam-
bém como uma metáfora e um “trampolim” para o sucesso pessoal geral,
pois as competências e habilidades de autogerenciamento desenvolvidas
neste trabalho podem ser utilizados para inúmeras áreas em que pessoas
precisam de sucesso.
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DEPOIMENTO PESSOAL

André, antes de utilizar as técnicas e a metodologia de trabalho descritas
neste livro e seis meses depois. Apesar de ter contado com profissionais,
o desenvolvimento da determinação psicológica, o foco e as metas foram
essenciais para a conquista dos resultados.

Há alguns anos eu pesava 112 Kg. Nem os meus 1,87m já davam
conta de esconder o excesso de peso. Além disso, minha vida era sedentária.
Trabalhava muito, mas me movimentava bem pouco. A idéia de praticar es-
portes era atrativa, lógica e correta do ponto de vista racional, mas não conse-
guia colocá-la em prática. Queria uma “mágica” que me “secasse”, mas nunca
pensava em mudar meu padrão de alimentação. Por isso perdia alguns poucos
quilos mas os recuperava logo em seguida. Chegou a um ponto de não acreditar
mais na possibilidade de mudança.

Com meu estudo nesta área, compreendi que essa mudança era possí-
vel e que deveria ser um processo, e que o primeiro passo seria mudar o signi-
ficado das coisas na minha mente. Precisei me amar mais que nunca, mudar
meu foco.

Meu primeiro passo concreto foi procurar um médico para mudar mi-
nha alimentação, e descobri que poderia comer muitas coisas de que gostava
muitas vezes por dia e ao mesmo tempo emagrecer.

O segundo passo foi escolher que esporte eu gostaria de praticar. Muitas
coisas me interessavam, mas descobri que a rotina e a dedicação de algumas
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delas não se adequavam ao meu estilo de vida, minha disponibilidade física,
de tempo, etc. Decidi fazer um trabalho aeróbico para perder peso e musculação
para fortalecer meu corpo.

Ao fim de quatro meses, cheguei aos 83 quilos já tendo aumentado
consideravelmente minha massa muscular. Minha aparência melhorou fazen-
do com que me parecesse bem mais jovem do que a média das pessoas de minha
idade, a nutrição balanceada mudou para melhor minha pele, meu cabelo,
unhas e meu exame de sangue nunca havia ficado tão equilibrado. Minha
auto-estima melhorou, meus resultados iniciais me motivavam a me manter
engajado no processo cada vez com mais dedicação e compromisso.

As mudanças foram tão grandes que quando pessoas que não me conhe-
ciam antes viram fotos e vídeos meus, achavam, num primeiro momento, que
se tratava de outra pessoa.

E estavam “certos”... Eu era “outra pessoa”...

Hoje, anos depois, mantenho aproximadamente o mesmo peso, tenho
um estilo de vida mais saudável e tenho uma rotina esportiva que me dão
muito prazer e satisfação. É gostoso cultivar isso.

As pessoas me perguntam “qual o segredo da minha mudança”, e eu
digo: não foi a dieta nem os exercícios em si. Conheci pessoas que fizeram dietas
mas engordaram outra vez, e pessoas que fazem exercícios físicos que parecem
não surtir efeito. Foi a decisão, a determinação para mudar aspectos do meu
velho “estilo de vida” e permanecer no “novo padrão”. Construí um forte e
poderoso significado para minha mudança. A todo momento estava claro em
minha mente o que eu queria, porque eu queria, o que tinha de fazer e vislum-
brava os resultados que almejava, tornando-me antecipadamente consciente
prazer e a satisfação que colheria em todas as áreas da minha vida.

Na minha caminhada pessoal, observei muitos casos de pessoas que ten-
tavam diversas formas de praticar esportes sem conseguir resultados, ao passo
que comecei a me interessar também pelo estilo de vida de atletas profissionais
que conseguiam e mantinham excelentes resultados de desempenho físico por
muitos anos, e reuni materiais que resultaram neste estudo sobre o domínio da
mente afetando a performance esportiva.
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O QUE QUERO – ESPECIFICAMENTE - COM O
MUNDO DOS ESPORTES?

O segredo de liberar seu verdadeiro poder é estabelecer objetivos
suficientemente empolgantes para inspirar sua criatividade e acen-
der sua paixão.”

Anthony Robbins

O nosso cérebro sempre trabalhará melhor para nos ajudar a conse-
guir aquilo o que queremos para nossas vidas quando somos claros e obje-
tivos com respeito ao que nos propomos, graças ao Sistema Reticular.

O que – especificamente - você quer para si com os esportes? Manter
a forma? Perder peso? Aliviar o estresse gerado pelo mundo em que vive-
mos? Participar de competições esportivas amadoras? Tornar-se um atleta
de elite? Otimizar seu desempenho que já é satisfatório?

Todas são alternativas válidas e possíveis, e para que tenha sucesso
em seu objetivo, você precisará não só usar o instrumental necessário para
seu objetivo (aparelhos, equipamentos, local adequado para a prática ou
treinamento, alimentação, horas de dedicação, etc.) como também se
estruturar emocionalmente. Muitos tentam perder peso, praticar um es-
porte ou competir, mas poucos são os que conseguem construir um ambiente e
um estado que os condicionará a um padrão de resultados constantes.

Vamos iniciar seu processo de autogerenciamento de seu desempenho
esportivo com um workshop:

WORKSHOP

1 - Pense em quatro coisas que quer para sua vida. Sugiro que sejam
duas coisas específicas para sua prática esportiva, e duas para sua
vida pessoal/profissional. Escreva numa folha de papel como se
elas estivessem acontecendo no presente... “Eu tenho grande sa-
tisfação em freqüentar a academia (prática específica) X vezes por
semana, o que torna minha vida melhor e mais saudável”, “eu sou
uma pessoa mais magra e em maior harmonia comigo mesmo”.
Eu finalizo o projeto Y com criatividade, inteligência e elegância”.
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2 -Escreva de forma simples, objetiva, clara e no presente.
3 - Dobre em seguida o papel e coloque dentro de sua bolsa ou

carteira.
4 - No mínimo uma vez por dia (eu pessoalmente recomendo três),

pegue o papel com a sua mão esquerda e repita para si mesmo
vinte e uma vezes algo como “Esta realidade está cada dia mais
presente na minha vida, e sou grato ao Universo por isso”. Depois
de um mês, queime o papel.

Esse procedimento dá o significado lingüístico perfeito que
influencia e motiva a mente para a importância e seriedade deste pro-
cesso, e tem grandes chances de funcionar porque nós damos um
comando claro e específico para o cérebro que dispara o Sistema
Reticular, que aumenta a percepção daquilo o que focamos e ofusca
temporariamente aquilo o que não foi determinado. Ao mesmo tem-
po, acessamos fantásticos recursos da mente que vão além do nosso
controle consciente. Procedendo desta forma você aumentará signifi-
cativamente suas chances de conseguir o que deseja.

Todos desejam resultados. Poucos sabem que para atingir esse objetivo
precisarão, entre outras coisas, organizar e estruturar um ambiente psicológico
favorável. Desses poucos, quase ninguém sabe que tal ambiente é acessível a
todos que, paralelo aos treinos, buscam seu desenvolvimento pessoal. Tal qual
o condicionamento físico, é perfeitamente possível fazer um “condicionamen-
to mental” ou autogerenciamento para nosso melhor desempenho esportivo.

UM NOVO SIGNIFICADO PARA O
“PRAZER” E PARA A “DOR”

O seu cérebro tenderá a fixar sua atenção naquilo o que você pensa
que lhe trará satisfação, ao mesmo tempo em que tenderá a afastar tudo o
que pensa que lhe trará dor e insatisfação. Estudos mostram que o poder de
afastamento daquilo o que pensamos que “dói” ou causa desprazer é muito
maior do que a o poder de fixação daquilo o que nos causa prazer!

Tudo parece muito bonito, mas... e se, por circunstâncias de uma
assimilação ou aprendizagem inadequadas aprendemos a sentir desprazer
ou dor com relação a algo que nos faria bem e prazer ou satisfação em
manter algo que nos faz mal?
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Alguns aprendem a sentir prazer em comer mais do que deveriam,
ou a sentir prazer ao se intoxicarem com cigarros ou drogas, ou em arranjar
desculpas para faltar treinos, ao passo em que podem também sentir
desprazer quando pensam em reverter o processo. Mesmo que racional-
mente compreendam que deveriam desejar o contrário...

Este livro foi escrito porque o autor compreende que mudanças,
para serem eficazes, precisam muito mais do que a “compreensão racional”
por parte de quem quer mudar.

WORKSHOP

1- Você deve listar tudo o que lhe causa prazer e desprazer com sua
prática esportiva.

2- Você deve separar, em seguida, aprendizagens e assimilações (ou
condicionamentos físicos anteriores) impróprios ou inadequados
daquilo o que causa desprazer e precisa ser apenas melhorado ou
ajustado. Por exemplo: “Desprazer de treinar”: será que tem de
mudar algo na rotina ou nos equipamentos que usa, para o desprazer
desaparecer, ou será que ele acontece porque houve uma associa-
ção mental por conta de uma derrota ou limitação do passado?

3- Você deve verificar se o que lhe causa prazer com relação ao es-
porte é adequado. Ainda usando o exemplo anterior, Se sente
prazer em faltar ou reduzir sua prática, deve verificar se não foi
feita uma assimilação imprópria sobre o significado de se praticar
esportes, ou se é algo no ambiente que você precisa resolver.

Arrume a bagunça: Associe ao prazer e satisfação tudo o que contri-
bui para seu desenvolvimento pessoal e esportivo que seja próprio,
congruente e saudável, e ao desprazer tudo o que é impróprio e não é
saudável, além de incongruente com sua prática. Escreva. Se estiver levando
a sério este processo, compre um caderno para fazer dele um “journal” ou
diário que o ajudará nessa nossa fascinante jornada e responda a esse e aos
demais questionamentos que faremos ao longo desta obra. Um diário tem
por objetivo registrar seus sucessos, seu planejamento, ajudando a organi-
zar seus recursos rumo à excelência na prática esportiva.

4- Amplie e adicione novos significados (razões, emoções, objetivos
pessoais e esportivos) para sentir prazer e satisfação por sua práti-
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ca esportiva, e escreva tudo em seu diário. Quanto mais prazer
puder adicionar ao processo, melhor. Faça uma lista de “prazeres”
e coloque num local onde poderá visualizar e acrescentar novos
itens freqüentemente. Essa orientação é muito importante! O que
lhe trará satisfação na prática esportiva? Sentir-se mais magro e
sensual? Ter mais controle sobre o seu corpo? Melhorar sua apa-
rência? Sentir-se mais aliviado em face das pressões do dia-a-dia?
Receber medalhas e reconhecimento? Ganhar dinheiro e cons-
truir uma profissão que lhe trará um padrão de vida elevado?
Tornar-se uma celebridade esportiva respeitada e admirada? Res-
ponda para você mesmo.

Ter isso claro em sua mente pode fazer com que “se cansar ou se
desgastar” se transforme “como num passe de mágica” em “sua jornada
para suas conquistas”, por exemplo. Tudo muda quando desafiamos con-
ceitos e referências sobre o que as  coisas significam e sobre o que fazemos,
e temos mais e mais vontade de repetir na medida em que vamos associan-
do mais prazer e satisfação ao processo. E isso, você pode controlar!

WORKSHOP

1 –    Livre-se de todas as “opiniões” sobre o que quer fazer com sua
prática esportiva. Troque-as por informações, respostas confiáveis.
Tenha uma visão realista sobre a modalidade esportiva a qual
pretende se dedicar e verifique se você tem realmente disponibi-
lidade para ela.

2 –    Tendo definido o que quer com os esportes, fundamente sua
decisão. Busque razões fortalecedoras que apóiem sua decisão,
quantas puder conseguir. Pense nas respostas que conseguiu an-
teriormente como o “tampo” de uma mesa, e as razões
fortalecedoras como as “pernas” que irão sustentar o tampo.

3 –     Uma vez tendo definido o que quer e as razões que apóiam o que
quer, adicione emoção, prazer, satisfação.Como – especificamente
– o que quer fazer, pode ser feito de forma prazerosa, agradável.
Como – especificamente – a prática esportiva em questão poderá
trazer-lhe um presente e um futuro de realizações múltiplas. Por-
que vale a pena dedicar-se a esse objetivo. É importante que seja
realista trabalhando com o que de fato pode ser alcançado.
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Escreva as respostas para essas perguntas sugeridas no seu diário,
deixando uma cópia na sua agenda, mural, porta do armário ou qualquer
lugar por onde passará os olhos diariamente. Sugiro que, por vinte e um
dias, você as leia, procurando criar uma imagem mental sobre o que preci-
sa fazer no presente e, em seguida, sobre onde pretende chegar no futuro
com sua prática.

Depois que a imagem do futuro estiver bem delineada, de forma que
seja sedutora e motivadora, crie o hábito de visualizar por cerca de trinta se-
gundos em sua “tela mental”, ao mesmo tempo, duas imagens: no lado esquerdo
uma imagem realista que represente seu desempenho hoje, em preto e branco e
fora de foco. No lado direito, da forma que for mais agradável para você, visualize
a imagem do futuro, não se esquecendo das emoções associadas a ela.

Faça isso, inicialmente por um mês e, sempre que puder, um pouco
antes e depois de seu treinamento ou prática no esporte, para estimular o
foco na direção desejada.

Em paralelo a construção do significado prazeroso, é desejável, para
“alavancar” sua mente, que entre em contato ao mesmo tempo com a “dor”
ou desprazer que experimentará caso não atinja seu objetivo, pois o cére-
bro tenderá a fazê-lo se afastar de tudo aquilo o que gera insatisfação e mal-
estar em sua vida. Ao invés de se concentrar no “desprazer” das nuanças da
prática, passe a vê-las como um “desafio” ou “caminho para sua vitória” ao
mesmo tempo em que se concentra mais individualmente e/ ou a discutir
com sua equipe ou time as conseqüências negativas do não alcance dos
objetivos. Se não atingir seu tão almejado objetivo, o que vai perder? O que
vai deixar de viver? Isso precisa ficar claro para você.

Ressignificar essas “forças gêmeas” que movem todas as nossas deci-
sões é um excelente começo, e recomendo que você faça reflexões e escreva
o máximo que puder em seu diário acerca do que o “prazer de obter” o que
quer com o esporte e a “dor de perder” seus benefícios representam. Entre
em contato com as emoções nos dois lados de forma profunda, e uma
transformação começará a ocorrer dentro de você.

A história de Martha

Martha tinha vinte e sete anos e estava doze quilos acima de seu peso.
Nos últimos dois anos, ela já havia se matriculado em todas as academias de
ginástica de seu bairro e percorrido todas as modalidades de exercícios: ginásti-
ca, musculação, dança do ventre, spinning, etc. No início tudo era uma grande
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festa: comprava roupas de última geração, ia às aulas, passava longe de sua
padaria e de seus doces prediletos. Só que o máximo que ela conseguia perma-
necer numa atividade esportiva qualquer era três meses. Progressivamente ia
sentindo um desânimo, logo em seguida acabava faltando aulas mais do que
ia, até que abandonava por completo o que estava fazendo.

Na verdade, Martha não sabia o que queria. Ela apenas sabia que
queria fazer algo para se manter em forma. Não conseguia diferenciar o
universo de coisas que a atraíam daquilo o que realmente se identificava e
estava disposta a fazer. Por isso não conseguia chegar a nenhum lugar.

A idéia de praticar esportes seja por que motivo for, geralmente é
atrativa e as pessoas logo percebem racionalmente os muitos benefícios.
Muitos são os que se inscrevem para as aulas ou treinamentos, mas nem
todos conseguem sequer prosseguir com o processo e desistem, jamais con-
quistando o almejado sucesso que haviam imaginado, ou não conseguem
passar de um determinado nível de dedicação, com resultados muito
“aquém” dos que queriam. Talvez você mesmo já tenha experimentado ou
esteja experimentando isso...

Por que isso acontece apesar de seus dedicados esforços e melhores
intenções? Exatamente porque “TENTAM” e não “FAZEM” o seu suces-
so. O sucesso não se constrói apenas com “boas intenções”, com uma com-
preensão racional do que “deve ser feito” e com “motivos nobres” ou “cor-
retos”, embora eles sejam importantes. Como no caso de Martha, que ti-
nha nobres intenções, mas não construía nada de concreto e não chegava a
lugar nenhum.

A pior ação é aquela que você deixa de fazer.

Para ajudar seu cérebro a construir um ambiente psicológico favo-
rável, é de fundamental importância que você elimine todos os “achos” e
“preciso” de sua vida esportiva.

Exemplo: “Acho que posso ir a academia três vezes por semana”,
“preciso me dedicar a um programa de condicionamento físico”, “acho
que posso fazer musculação, ou pólo aquático, ou dança de salão, ou ginás-
tica rítmica”.
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Na clínica psicológica, toda a vez que um cliente me diz: “acho que
preciso fazer isso ou aquilo” digo: “Não, não precisa. Não há ninguém
com um revolver engatilhado na sua cabeça te obrigando a fazer isso, por-
tanto, poderá continuar como está o resto da vida”. Não raro, espantados,
eles dizem “Mas eu não quero!”. Ai, eu respondo algo como “Então você
está escolhendo outra alternativa para sua vida!”.

Parece um jogo de palavras, mas na verdade é um “jogo de signifi-
cados” que transforma o “tenho”, geralmente até então associado ao
desprazer em uma escolha prazerosa. E é exatamente a mesma coisa que
recomendo a quem quer desafiar seu desempenho esportivo, seja em que
nível estiver.

Em seu diário escreva onde e como aplica “acho” e “preciso” com
relação a sua prática esportiva, pois essa forma de se expressar simboliza
uma limitação em sua mente que poderá bloqueá-lo e atrapalhar sua moti-
vação. A forma como abordamos uma situação fará uma grande diferença
na sua iniciativa e esforços para resolvê-la.

Se existe algo como uma “mensagem central” neste trabalho, seria o
seguinte: As coisas, pessoas e situações não têm um único e definitivo significa-
do. A todo o momento você não só pode – como deve – desafiar os significados
daquilo o que a vida lhe apresenta. Você pode escolher o significado que melhor
lhe convier para as inconformidades que experimentará na vida como um todo,
sobretudo na prática esportiva.

Comece seu processo de transformação do significado do esporte
em sua vida, percebendo-o não como uma “obrigação” ou “fardo”, mas,
acima de tudo, como uma escolha. Você é livre para não fazer os treina-
mentos, para não se dedicar. Se quiser, pode viver todo o resto de sua vida
sem fazer ginástica, sem treinar para se tornar um esportista amador ou
profissional, ou para ganhar aquela medalha. Talvez não tenha a mesma
qualidade de vida, mas poderá sobreviver. No entanto, exatamente porque é
livre, poderá escolher essas alternativas também.

WORKSHOP

Quando sentir desprazer ou insatisfação diante de sua prática es-
portiva, proceda da seguinte forma inicialmente:

1 – Anote em seu diário o sentimento ou sensação de desprazer. Faça
um “brainstorm”. Escreva tudo o que vier a sua mente.
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2 – Agradeça a essa “parte” dentro de você pelo excelente trabalho de
identificar aspectos importantes que precisam de sua atenção, e
procure as intenções positivas por trás dessas sensações de des-
conforto.

Por exemplo: Um jogador de tênis com o qual trabalhei estava ten-
do sensações de mal-estar quando estava para competir em público. Ele
não gostava nem queria ter essas reações, mas procuramos identificar o que
poderia haver de positivo na intenção desse alarme. Em suas palavras: “Des-
cobri que havia uma parte dentro de mim que estava tentando mostrar que
precisava me concentrar mais, melhorar meu foco, trazendo-o mais para mim
e para o jogo. Precisava mudar minha rotina, ajustar minha percepção, e só me
dei conta disso quando busquei as intenções positivas por trás daquelas reações
iniciais de pânico”.

3 – Anote e amplie a mensagem das intenções positivas, tantas quanto
surgirem, e preste especial atenção nas que são extremamente re-
levantes para sua prática esportiva.

4 – Se estiver me acompanhando, terá identificado intenções positivas
por trás de reações negativas. Existe uma parte dentro de você que
pode ser vista como desejando realizar nobres intenções através
de reações que hoje são impróprias. Ajude essa parte a realizar seu
objetivo, buscando três ou quatro alternativas positivas, construti-
vas e coerentes com sua prática esportiva para que essas nobres in-
tenções possam ser satisfeitas. Nosso amigo tenista explica: “De-
pois de ter identificado a necessidade de trazer o foco da aten-
ção mais para mim e para o jogo, determinei que precisava apren-
der técnicas de respiração, de ancoragem e de relaxamento para
atingir meu objetivo. Assim, esses e outros “incômodos” passa-
ram a funcionar como “alarmes” ou “sinalizadores”, como expli-
cou o Dr. Percia, que passaram a me ajudar a identificar o que eu
precisava melhorar”.

5 – Tire um ou dois momentos por dia onde irá visualizar-se em três
situações futuras, já tendo feito os ajustes por conta deste proces-
so, praticando sua modalidade esportiva da forma a que se pro-
põe, colhendo prazer, satisfação e múltiplos resultados para sua
vida como um todo. Essa visualização deve ser no formato que
mais lhe agradar: Pode ser um filme, uma seqüência de slides ou
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uma foto. Você pode, se lhe agradar, adicionar cores, brilhos, sons,
movimentos. O importante é gostar do que irá visualizar.

6 – Na medida em que visualizar e sentir o prazer e a satisfação com a
imagem, alterne a visualização com uma palavra, pensamento e/
ou gesto. Por exemplo, a palavra “Yes!”, “Sucesso”, o “V” da vitó-
ria usando os dedos indicador e médio. O objetivo é associar o
trabalho que estamos fazendo com esse “gatilho”. Treine a associ-
ação por cerca de vinte e um dias, uma ou duas vezes por dia.

7 – Antes de começar sua prática esportiva, escolha um momento
mais apropriado para “usar o gatilho”, que seria pensar na palavra
e/ou fazer o gesto.

Você ainda está nesse estágio de sua vida ou já está nesse
estágio de sua vida?

Você vê um copo pela metade como “meio-cheio” ou

“meio-vazio”?

Após identificaras intenções positivas e o que precisa ser feito, con-
tinue mudando o foco perguntando-se “quando/onde/como pode iniciar,
de forma positiva e saudável, a sua prática esportiva”.

Avalie com calma. Considere as possibilidades que tem: você real-
mente conhece o esporte que pretende praticar? Conhece a rotina de treinamen-
to? Está disposto a fazer o que precisa ser feito para que obtenha os resultados
que imaginou? Um detalhe ou conjunto de detalhes que não goste e que
possa ser essencial para a prática em questão pode sabotar todo o processo.
Martha achava que poderia fazer muitas modalidades esportivas, mas não
conhecia as rotinas de treinamento, as exigências, o nível de dedicação e de
comprometimento. Simplesmente se matriculava em “qualquer coisa” para
ver no que é que dava.

A fonte que nos criou nos deu o mais sofisticado dispositivo para
conseguir resultados em nossas vidas: o cérebro. Mas só recentemente ci-
entistas vêm aprendendo como usar um pouco mais de seus recursos. Co-
municar-se com você mesmo e criar novos significados para sua vida é um
dos passos significativos nessa direção.
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Nós estudamos tantas coisas interessantes, lemos livros e assistimos
palestras que nos transmitem conhecimento que certamente tem o poten-
cial para transformar nossas vidas em algo muito melhor em todos os as-
pectos... mas por que isso nem sempre é suficiente para nos mudar? Apren-
demos, entendemos o poder daquela informação, sabemos explicar sua
importância, relevância e aplicabilidade, mas nada acontece. Por quê?

A resposta é simples. Informação não é poder, é apenas “poder poten-
cial”. Sem um direcionamento claro e específico de COMO usá-la, nada acon-
tecerá no plano físico.

Um dos motivos pelos quais resultados esportivos ou de qualquer
outra ordem não acontecem em nossas vidas como gostaríamos que acon-
tecessem, é porque usamos inconscientemente padrões de comportamen-
to que nos mantêm repetindo as mesmas velhas coisas, procurando o mes-
mo tipo de resultados no amor, no trabalho, nos relacionamentos, no es-
porte, etc., por mais que tenhamos a consciência de que as coisas realmen-
te deveriam ser diferentes. Nos acostumamos a correr alguns quilômetros,
mas não os suficientes para o condicionamento que permitiria a tão sonha-
da participação na Corrida de São Silvestre, nos acostumamos a comer o
que temos vontade, mas não a fazer uma dieta balanceada e apropriada
para ter o corpo e o peso que queremos e assim por diante.

Mesmo quando colhemos dor e sofrimento, em muitos casos
somos nós que buscamos aquela situação. Parece contraditório,
mas não é. É o que conhecemos, por isso repetimos o mesmo
padrão de novo e de novo. O que é conhecido ameaça menos...

DESENVOLVA UMA VISÃO PARA
SEU FUTURO ESPORTIVO

Pessoas e empresas que almejam resultados nos dias de hoje, nos
esportes ou em qualquer área, precisam de um forte e poderoso combustí-
vel: uma forte e poderosa visão propulsora de seus futuros. O estudo de
civilizações poderosas, de pessoas que venceram contra todas as probabili-
dades ou que resistiram às piores condições impostas por forças externas
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mostra claramente que ter um “porquê” continuar, insistir, dar mais um
passo, etc. pode fazer uma grande diferença entre aqueles que conseguem e
aqueles que ficam eternamente “tentando”.

Descubra dentro de você e escreva em seu caderno de trabalhos dez
“porquês” fortes, poderosos, bastante motivadores que justifiquem o seu empe-
nho máximo na prática esportiva a que se dedica ou pretende se dedicar. É
importante considerar tanto as razões quanto as emoções envolvidas. Tudo
isso está como que “ajustando controles” do seu cérebro, preparando-o
para ajudá-lo a obter os resultados que você deseja.

O COMEÇO É SIMPLES: ELEVE SEUS PADRÕES

Não há saída: se quisermos melhores resultados pessoais e/ou es-
portivos, individualmente e/ou em grupo (no caso de uma equipe), preci-
saremos elevar nossos padrões, pois são eles que nos orientam inconscien-
temente “até onde vamos chegar” nas nossas conquistas.

Dissemos anteriormente que muitos querem resultados com suas
práticas esportivas, e até tentam efetivamente obtê-los, mas quando menos
esperam estão de volta aos velhos padrões, aos mesmos resultados indesejá-
veis. Isso acontece porque muitos estão “regulados” para voltar a eles, pois
estão comprometidos conscientes ou inconscientemente com valores e cren-
ças limitantes, tal qual o termostato de um ar condicionado, “programa-
do” para determinada temperatura.

Eu prefiro que você tenha boas intenções a ter más intenções, mas
só ter boas intenções não irá fazer você deixar de “tocar” o velho padrão e
iniciar um novo.

Você não conseguirá aumentar seu condicionamento físico prati-
cando exatamente os mesmos exercícios que vem fazendo, e certamente
não conseguirá emagrecer comendo exatamente as mesmas coisas que vem

Michael Jordan, fenômeno no universo dos esportes, certa vez, ex-
plicou que seus fantásticos resultados vêm do fato de que ninguém
exigiu mais dele do que ele mesmo.
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comendo. Se continuar a repetir as mesmas coisas que vem fazendo há
muito tempo, inevitavelmente acabará tendo os mesmos resultados que
vem obtendo.

Em seu diário ou caderno de trabalhos, faça uma lista das coisas que
precisará SER, TER E FAZER diferente das que vem sendo, tendo e fazendo
para obter os resultados que você almeja.

“O sucesso resulta do bom julgamento, o bom julgamento resulta
da experiência e, freqüentemente, a experiência resulta do mau jul-
gamento!”.

Anthony Robbins

WORKSHOP

Grave esse workshop numa fita cassete ou CD, usando a voz calma,
tranqüila e uma música bem relaxante baixa ao fundo. Você também poderá
pedir que alguém leia as instruções nas mesmas condições.Ou poderá ir len-
do e fazendo, uma vez que não é indispensável que esteja em relaxamento.

O procedimento deve ser feito preferencialmente num local amplo
onde possa dar alguns passos para trás e para frente.

Inicie concentrando-se num problema que tenha em sua prática
esportiva o qual você gostaria de ter mais escolhas para poder resolve-lo.
Algo que você sabe que não está usando todos os recursos que possui. Você
também poderá usar este exercício para verificar se está dando o melhor de
si numa situação esportiva que exija o melhor de seu desempenho.

De pé, concentre-se no seu ambiente onde o “problema” ou “desa-
fio” se manifesta. Traga a sua mente as características desse ambiente, as
coisas, pessoas e situações que interagem com você nesse ambiente. Onde
está o “problema”? Onde ele se manifesta? Como? Com quem (se for o
caso) além de você? Anote em seu diário.

Dê um passo para trás. Concentre-se nos seus comportamentos. O
que você faz no ambiente onde o “problema” se manifesta? Quais são seus
pensamentos e ações mais freqüentes? Como seu comportamento interage
com o ambiente?
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Dê mais um passo para trás e pense nas suas capacidades gerais e
aptidões para a prática esportiva. Que habilidades têm na vida? Quais
as principais estratégias e tipo de raciocínio que utiliza? Como usa a
criatividade? E a comunicação? Quais as qualidades que possui que
trazem resultados desejados por você? O que faz bem em qualquer
situação?

Dê mais um passo para traz, e vamos analisar para onde sua vida
está rumando. O que é importante na sua vida? O que faz que vale
a pena? Quais as crenças positivas construtivas e motivadoras que
tem sobre si mesmo? E sobre as pessoas do trabalho? Quais os prin-
cípios que norteiam suas ações?

Conscientize-se de que as pessoas são muito mais do que aquilo o
que elas fazem e aquilo o que elas acreditam.

Dê mais um passo para trás. Reflita... Quem você é? O que quer
realizar no mundo? Que metáfora (símbolo ou idéia) pode melhor
expressar sua identidade como pessoa?

Dê um último passo para trás, e reflita sobre sua conexão com o todo,
com tudo o que é vivo, com o plano espiritual, se desejar também.
Crie uma metáfora que expresse esse significado (idéia, símbolo).  Se
for uma pessoa religiosa, conecte-se com aquilo o que acredita.

Viva intensamente essa sensação, e quando se sentir pleno, dê um
passo para frente reentrando no plano de sua identidade outra vez, só
que trazendo junto o senso de conexão com tudo o que é vivo e com
a realidade espiritual, se houver. Quando terminar, coloque a foto
colorida ideal para seu futuro com a qual esteve trabalhando nos exer-
cícios anteriores na mão esquerda e as sensações positivas desta fase
do exercício na mão direita, conte até três, bata palmas e mantenha as
mãos unidas por alguns segundos, imaginando que há uma fusão
plena da imagem que estamos trabalhando com essas sensações.

Amplie o senso de quem você é e de quem ainda poderá ser. Sinta as
repercussões sobre seu corpo, seu organismo, e traga essas sensações
físicas com você quando der mais um passo para frente.Quando
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terminar, coloque a foto colorida ideal que esteve trabalhando nos exer-
cícios anteriores na mão esquerda e as sensações positivas desta fase do
exercício na mão direita, conte até três, bata palmas e mantenha as
mãos unidas por alguns segundos, imaginando que há uma fusão plena
da imagem que estamos trabalhando com essas sensações.

Reflita agora sobre o que é importante com essa nova visão, percep-
ção ampliada e sensações.

O que acredita agora?

O que passará a ser mais importante? Que crenças e valores expres-
sam sua identidade?

Preste atenção em seu corpo, nas sensações físicas. Escreva tudo em
seu diário.

Quando terminar, coloque a foto colorida ideal que esteve traba-
lhando nos exercícios anteriores na mão esquerda e as sensações
positivas desta fase do exercício na mão direita, conte até três, bata
palmas e mantenha as mãos unidas por alguns segundos, imaginan-
do que há uma fusão plena da imagem que estamos trabalhando
com essas sensações.

Dê mais um passo para frente. O que isso tudo influencia no nível
das suas habilidades para o esporte?

O que mais pode usar nessa situação?

O que mais pode aprender para somar e construir um resultado
ainda melhor?

Quando terminar, coloque a foto colorida ideal que esteve traba-
lhando nos exercícios anteriores na mão esquerda e as sensações
positivas desta fase do exercício na mão direita, conte até três, bata
palmas e mantenha as mãos unidas por alguns segundos, imaginan-
do que há uma fusão plena da imagem que estamos trabalhando
com essas sensações.
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Concentre-se no seu corpo e nas sensações físicas desta fase, e traga-as
consigo no novo passo para frente. Reflita sobre quais comportamentos.

Como melhor poderá agir para dar vazão a esta nova forma de per-
ceber e sentir sua realidade?

O que precisa fazer e deixar de fazer para que seja coerente com ela?

Quando terminar, coloque a foto colorida ideal que esteve traba-
lhando nos exercícios anteriores na mão esquerda e as sensações
positivas desta fase do exercício na mão direita, conte até três, bata
palmas e mantenha as mãos unidas por alguns segundos, imaginan-
do que há uma fusão plena da imagem que estamos trabalhando
com essas sensações.

Finalmente dê mais um passo para frente, trazendo tudo isso com
você e perceba como houve uma mudança na sua visão do ambiente,
sua relação com as coisas, pessoas e situações que o compõe. Como –
especificamente - sua relação com as coisas, pessoas e situações e seu
senso de “problema” se modificam depois desta experiência?

Quando terminar, coloque a foto colorida ideal que esteve traba-
lhando nos exercícios anteriores na mão esquerda e as sensações
positivas desta fase do exercício na mão direita, conte até três, bata
palmas e mantenha as mãos unidas por alguns segundos, imaginan-
do que há uma fusão plena da imagem que estamos trabalhando
com essas sensações.

Abra os olhos, escreva sobre sua experiência e sobre o que fará para
experimentar e implementar tudo o que sentiu. Não adianta vis-
lumbrar coisas bonitas sem um senso concreto de como – especifi-
camente – serão postas em prática.

Tire um ou dois momentos por dia onde irá visualizar-se em três
situações futuras, já tendo feito os ajustes por conta deste processo, prati-
cando sua modalidade esportiva da forma a que se propõe, colhendo pra-
zer, satisfação e múltiplos resultados para sua vida como um todo. Essa
visualização deve ser no formato que mais lhe agradar: Pode ser um filme,
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uma seqüência de slides ou uma foto. Você pode, se lhe agradar, adicionar
cores, brilhos, sons, movimentos. O importante é gostar do que irá visualizar.

Na medida em que visualizar e sentir o prazer e a satisfação com a
imagem, alterne a visualização com a mesma palavra, pensamento e/ou
gesto usado anteriorment:e. Por exemplo, a palavra “Yes!”, “Sucesso”, o
“V” da vitória usando os dedos indicador e médio. Treine a associação por
cerca de vinte e um dias, uma ou duas vezes por dia.

Antes de começar sua prática esportiva, escolha um momento mais
apropriado para continuar a “usar o mesmo gatilho”, que seria pensar na
palavra e/ou fazer o gesto.

Além disso, Toda a vez que não se sentir pleno no ambiente que
imaginou, depois de um mês (tempo em que irá treinar o ritual),
bata as mãos uma vez, como se estivesse batendo palmas, simboli-
zando que está acionando o significado e os recursos pessoais que
mais te interessam. Pode fazer isso também ao ter de realizar algo
importante e significativo nesse ambiente sem que a situação carac-
terize um “problema”.

Pode-se usar esse ritual para tudo aquilo o que exigir melhoria do
desempenho, aumento da qualidade pessoal numa situação, atividade
ou processo etc. O que serve para o trabalho, desafios pessoais, rela-
cionamentos, projetos diversos etc.

Mais do que anotar e praticar as técnicas, o que já é bom e já traz
resultados por si, reflita ativamente sobre a sua vida, sobre a impor-
tância daquilo o que quer mudar e sobre as conseqüências das mudan-
ças como um todo. Use o diário para ir registrando seu progresso, o
processo etc.

Curiosidade que fundamenta nossa sugestão: O psicólogo
James Pennebaker fez um estudo onde descobriu que man-
ter um diário sobre sentimentos importantes na vida pro-
porciona um efeito positivo mensurável no sistema
imunológico (McDermott e O’Connor, 1997, PNL e Saú-
de, Summus Editorial).
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VALORES E CRENÇAS LIMITANTES

Valores são “noções” que temos do que é “certo” ou “errado”, e cren-
ças são um senso de certeza temperado com uma forte dose de emoção. Por
exemplo: “Não consigo fazer nada direito”; “Não tenho vez no meu time
porque sou: branca, negra, gorda, magra demais, lésbica, casada, alta de-
mais, baixa demais”; “Aquela prova é muito difícil”; “Não sou capaz mes-
mo”, etc.

Nós chegamos a “rir” dessas coisas negativas que pensamos ou
falamos de nós/nosso trabalho/desempenho esportivo quando pensamos
nelas de forma racional. Nosso “Eu Racional” compreende que “não de-
vemos” dar atenção e tudo mais, mas tanto as repetimos, que acabamos
fazendo delas parte integrante e reguladora de nossas vidas, verdadeiros
padrões de referência que passam a nos guiar, buscar, evitar coisas, pesso-
as e situações.

A maioria das pessoas que recorre a psicoterapia sabe quais são seus
“problemas”, tem alguma ou muita noção de suas causas e de como o mesmo
evoluiu e tem grande noção daquilo o que “deveriam fazer” ... mas não fazem.
Muitas até mesmo tentam, mas, algum tempo depois, voltam a repetir o velho
padrão. Isso acontece porque, enquanto não houver uma mudança no signifi-
cado da situação e na configuração do padrão, a mudança está ameaçada.

Vamos começar essa etapa identificando as crenças e valores
limitantes em nossas vidas. Considere o seguinte e escreva em seu diário: “O
que eu acho importante, ou acho sobre a minha pessoa, minhas capacidades
físicas, possibilidades de conquistas esportivas, minhas perspectivas de realiza-
ções que estão limitando minha vida e a conquista de minhas metas esportivas?
Quais as cinco coisas mais importantes na minha vida que eu persigo, que eu
quero? No que eu acredito?”

CONGRUÊNCIA

Não obteremos nenhum dos resultados desejados enquanto formos
indivíduos incongruentes conosco e com os que nos cercam.

Qual a necessidade de se conhecer crenças e valores limitadores e
trabalhá-los? Exatamente para evitarmos incongruências.

Congruência significa que o que você faz é consistente com aquilo o que
você é. Incongruência significa que não há correspondência entre as várias par-
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tes que compõem o seu ser: valores, crenças, sentimentos, comportamen-
tos, etc. Por exemplo: Alguém treina uma modalidade esportiva que
não acredita ser capaz de competir; condiciona-se para obter um exce-
lente rendimento esportivo, mas fuma; diz uma coisa, mas demonstra
outra, etc.

Congruência é um fator extremamente importante para a constru-
ção de um padrão de sucesso no processo de condicionamento esportivo.
Precisamos coordenar condicionamento físico, alimentação, implantação
de hábitos saudáveis, além de precisarmos nos manter motivados. Não
basta dar alguns passos e deixar outros de lado. Seremos incongruentes e
sabotaremos o processo.

Pior do que passar para os outros, como num time ou equipe, uma
imagem contraditória é você perder a confiança em si e na sua capacidade
de decidir e executar prontamente algo que tem em mente, de planejar,
construir e conquistar uma meta. Isso é o que pode acontecer quando nos
permitimos ser incongruentes. O “inimigo” dentro de nós mesmos é o
pior de todos...

Pense e escreva:

1 – Qual a(s) mensagem(ns) potencialmente positiva(s) por trás do comporta-
mento incongruente? O que posso aprender com ela?

2 – Através de que outros meios posso trabalhar e atender as intenções positivas
que não sejam incongruentes com meu objetivo?

3 - Como construir congruência para obter sucesso em minha vida, sobretudo
na prática esportiva?

4 – Talvez você precise modificar muitos aspectos de sua vida para se
tornar mais congruente. No universo de 100% daquilo o que precisa
mudar, escolha 20% e dê o melhor de si para ser congruente e –
efetivamente – fazer o que precisa ser feito. Provavelmente grande parte
dos 80% dos aspectos incongruentes restantes “copiarão”  e/ou adaptarão
o “modelo de sucesso”.
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Uma dica para você:

Sempre relacione ou identifique o universo de aspectos, fatores e
situações que precisa mudar em sua vida.

Preferencialmente, selecione 20% dos mesmos e dê o melhor de
si, com as técnicas e procedimentos apresentados neste trabalho e
com o que efetivamente precisa ser feito, trabalhando com eles
de forma integrada como uma “rede” ou “network” interno. Não
raro, seu sucesso com essa porcentagem de seu universo influen-
ciará, sem que você talvez perceba, o que fará com os 80% res-
tantes.

Incorpore “congruência” nas várias visualizações que fizer du-
rante esse treinamento.

Incorpore “congruência” nas várias visualizações que fizer durante esse
treinamento.

QUEM TEM “BOCA”
VAI LONGE...

••••• Balance
 Equilíbrio

••••• Opportunity
Oportunidade

••••• Challenge
Desafio

••••• Cultural Awareness
Consciência cultural

••••• Attitude
Atitude
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A empresária e consultora empresarial britânica Alison McGowan ela-
borou a transparência “boca” acima, unindo palavras em Inglês e português.

Em seu diário escreva:

1. O que é necessário para construir equilíbrio em todos os sentidos na sua
vida pessoal e esportiva?

2. Que oportunidades (não só relacionadas com o esporte)estão à sua vol-
ta? Que condições, fatores, pessoas, informações podem somar ou contri-
buir para seu sucesso pleno?

3. Que desafios você tem de enfrentar e ultrapassar para que se aproxime
cada vez mais dos seus objetivos?

4. Que elementos de sua cultura e sociedade você precisa observar para que
flua nos ambientes de treino, competição, etc.?

5. Que atitudes são necessárias desenvolver e cultivar para que você se
sinta engajado e motivado na sua jornada esportiva?

Quando chegar a respostas apropriadas, incorpore-as nas suas
visualizações de sua “imagem ideal” ao longo deste trabalho para o presente e
para o futuro.
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ESCREVA AQUI NESTE ESPAÇO:

1 – AS CINCO COISAS QUE MAIS APRENDI NESTE CAPÍTULO:

2 – AS MINHAS CONCLUSÕES E REFLEXÕES SOBRE ESTE CA-
PÍTULO:

3 – COMO, QUANDO E ONDE POSSO APLICAR ESTES CONHE-
CIMENTOS E FERRAMENTAS NA MINHA VIDA?

4 – COMO VOU ME SENTIR QUANDO ALCANÇAR O(S)
RESULTADO(S) DESEJADO(S)?
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