
A crença central dos atletas molda seus comportamentos a partir

de seus pensamentos automáticos e crenças intermediárias. O

conteúdo mais presente na crença central dos atletas da

categoria leve é a de que a categoria mais baixa que seu peso

corporal é mais fraca do que a classe que ele se encontra. Como

o exemplo do atleta x, a crença de que a categoria -57kg era a

certa para ele competir, pois a sua percepção era de que era

mais fácil ele ter resultados expressivos se pertencesse a ela,

porém, a partir do Questionamento Socrático combinado com

outras técnicas, ele alterou essa crença e assumiu o seu peso -

63kg, o que o deixou como o segundo melhor do estado na sua

categoria de peso.
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A Associação Nintai de Judô, da cidade de São Bento do Sul/ SC,

foi fundada no ano de 2005. Desde esse ano, o esporte conta

com vários atletas de rendimento. As competições passam por

quatro etapas: (a) municipal; (b) regional; (c) estadual; (d)

nacional. Para que ocorra as classificações e o avanço para a

próxima etapa, o atleta deve escolher uma categoria de peso e se

manter nela, durante toda a temporada de competições. As

categorias de peso da classe Sub – 18 (15 a 17 anos), são

divididas em feminino e masculino, com os respectivos pesos:

Feminino (-40 kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg,

e +78kg); Masculino: (-50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -72kg, -81kg, -

90, e +90kg). Muitos atletas escolhem categorias mais leves que o

seu peso corporal, o que acarreta em processos de desgaste

físico e mental, em nome de números exatos na balança. É muito

comum os atletas trocarem experiências que acelerem o processo

de perder peso, muitos deles não saudáveis, que os levam aos

extremos de um desgaste que deixa sequelas.

O trabalho desenvolvido teve inicio no mês de janeiro de

2019, contando com observações, intervenções individuais

e grupais que focavam nas ferramentas da Psicologia do

Esporte, embasadas pela abordagem Cognitivo

Comportamental. O objeto de estudo para o

desenvolvimento deste trabalho foi a análise da carga

emocional e física dos atletas das categorias leves. A

crença central, os pensamentos automáticos e as crenças

intermediárias foram o foco das intervenções para trabalhar

os transtornos alimentares. As abordagens contaram com

as técnicas: (a) Vantagens e Desvantagens; (b)

Questionamento Socrático; (c) Exercício de respiração; (d)

Relaxamento Progressiva de Jacob; (e) Dessensibilização

Sistemática; (f) Psicoeducação da alimentação e do esporte

judô; (g) Treinamento de Habilidades Psicológicas voltadas

ao Esporte.

Na temporada de competições do ano de 2019, o atleta X

perdia em torno de 8kg para competir a categoria menos -57kg,

e no ano de 2019 subiu para a categoria -63kg (médio). As

sensações de perda de peso do ano anterior ainda são bem

vividas pelo atleta x, que relata sentir medo antes das

competições, mas que a comida vem trazer tranquilidade. Os

seus comportamentos demostram um receio alimentar, o que

coloca a comida na posição de um estímulo aversivo. O atleta

x, mostrou ter a consciência de que sabe que pode se

alimentar e, com o questionário de identificação dos fenômenos

psicológicos, aplicado antes das competições, onde ele perdia

peso, verificou-se que os resultados apontavam para um

quadro ansioso, nervoso e estressado, que repercutiam

diretamente em seu desempenho motor. O trabalho focou na

crença central do atleta x, que elaborava a sua categoria

anterior -57kg como a certa e a sua categoria atual -63kg como

a errada. A partir da aplicação das técnicas embasadas pela

Cognitiva Comportamental, houve uma ressignificação do

peso, onde agora seu objetivo se voltou para as metas de

desempenho e não para as metas de resultado. Por conta

desse objetivo, o atleta x teve resultados expressivos a nível

estadual, ficando com a colocação de vice campeão estadual

no ano de 2019, ou seja, o atleta x se tornou o segundo melhor

do estado em sua categoria de peso -63kg.
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