# 133 | MAIO DE 2014

TENDÊNCIA ELOGIO

36

ELOGIOS
TE FAZEM
DIZER A UM
ATLETA QUE ELE
ESTÁ CORRENDO
BEM — MESMO
QUE NÃO ESTEJA —
PODE AJUDÁ-LO A
POUPAR ENERGIA

POR OLAVO GUERRA
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Um grupo de cientistas da Universidade de Nevada, em Las Vegas
(EUA), resolveu realizar uma pesquisa para analisar a relação elogio/desempenho na corrida e descobrir o quanto o primeiro item
tinha influência benéfica sobre o segundo. Para o estudo — que
foi publicado no Journal of Sports Sciences —, eles recrutaram 20
atletas experientes e os dividiram em dois grupos. Os corredores
precisavam encarar uma rotina de 20 minutos com um pace correspondente a 75% do seu VO2 máximo, para que fosse medida a economia energética de cada um. A diferença entre os grupos era que
um recebia feedbacks positivos sobre seu desempenho — mesmo
que ilusórios — a cada 2 minutos a partir da marca de 10 minutos
de teste, e o outro corria sem nenhuma espécie de incentivo.
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O ELOGIO AGE NA
LIBERAÇÃO DE DOPAMINA
— NEUROTRANSMISSOR
DA FELICIDADE E DO
PRAZER. COM ISSO, A
TENSÃO MUSCULAR É
REDUZIDA E O GASTO
ENERGÉTICO CAI”
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Pode parecer uma lógica simples, mas segundo o mestre em psicologia do esporte Maurício
Pinto Marques, tem fundamento. “O elogio ativa
o sistema de recompensa do cérebro, que libera
dopamina, o neurotransmissor da felicidade e do
prazer”, explica. “Quanto maior a quantidade de
dopamina que recebemos, maior é a motivação
e, consequentemente, a sensação de bem-estar.”
Segundo o psicólogo, quanto mais relaxada a
pessoa se sente por crer que está fazendo a coisa certa, menos ela estressa o seu corpo. “Com
a tensão muscular reduzida, o gasto energético,
do qual o consumo de oxigênio faz parte, cai”,
completa o especialista.

POR EXEMPLO

10 MINUTOS_ “Você está indo muito bem!
Seu consumo de oxigênio está ótimo para a sua idade”.
12 MINUTOS_ “Sua corrida está bem regulada.
Parece tranquilo. Continue assim”.
RESULTADOS
Na avaliação final, os especialistas notaram que, após a marca
de 10 minutos de corrida, os atletas que recebiam os elogios
tiveram uma leve diminuição do consumo de oxigênio. Ou seja:
eles passaram a correr de forma mais eficiente. O outro grupo,
porém, perdeu desempenho dos 10 minutos em diante e teve
um leve aumento na necessidade de oxigênio. Veja no gráfico:

Consumo de oxigênio (ml-kg—1- min—1)

FONTES: Maurício Pinto Marques, psicólogo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestre e doutorando em psicologia do esporte pela Universitat Autònoma de Barcelona
(mauriciopmarques@gmail.com). Valéria Sapienza é psicóloga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialista em psicologia esportiva pelo Instituto Sedes Sapientiae, de São Paulo.

CRÍTICA PODE
ATRAPALHAR (OU AJUDAR)
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Com uma crítica, o efeito pode ser
justamente o oposto. “A preocupação de
ter que corrigir um movimento ou a tensão
por encarar a crítica como um ‘ataque’
pode ativar nosso sistema de luta ou fuga
da parte mais primitiva do nosso sistema
nervoso, o autônomo (SNA)”, afirma
Marques. Ao ser ativado, esse sistema
eleva os batimentos cardíacos, a pressão
arterial e a respiração. “Se a crítica é
feita ou assimilada de forma hostil pelo
atleta, esse processo tende a ser ainda
mais rápido.” Logo, o sistema cognitivo
também reage, dificultando a concentração
e os pensamentos positivos. “Assim, o
desempenho do atleta é afetado”, conclui.
Mas há casos e casos. “Se o corredor
levar pelo lado construtivo, vai usar seu
erro como forma de estímulo para acertar
e, consequentemente, melhorar seu
desempenho”, conta a psicóloga esportiva
Valéria Sapienza. De acordo com a psicóloga,
muita coisa pode influenciar. “Uma pessoa
com perfil mais inseguro e autoestima baixa
pode ter mais problemas, justamente por
não receber bem uma crítica.” Ela cita um
exemplo: “Se o corredor ficar pensando
muito nas críticas que um treinador fez,
antes e durante uma prova, pode ter uma
queda de desempenho por não estar 100%
focado no objetivo principal”.
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NO SITE_ Veja o que nossos corredores disseram nas redes sociais.
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