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DO TREINADOR AO JOGO: CONTRIBUTOS PARA A DETERMINAÇÃO DOS
MOMENTOS CRÍTICOS
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Face à necessária coerência teórica e metodológica em torno do estudo dos
momentos críticos do jogo, este artigo tem um objectivo duplo: delimitar o conceito em
causa e defini-lo metodologicamente. O conhecimento prático dos treinadores foi o
meio pelo qual se efectuou a exploração do problema. Após construída e validada uma
entrevista, foram entrevistados 17 treinadores da LCB. Os resultados demonstraram
uma relação de interacção entre três factores: a diferença pontual, o tempo e a
percepção de equilíbrio/desequilíbrio ao longo do jogo. Esta interacção permitiu
entender a dinâmica do jogo como uma evolução em torno de estados-zonas de
equilíbrio. O momento crítico de um jogo de basquetebol foi definido como uma
alteração entre dois desses estados. Em termos metodológicos e perante a
possibilidade de descrever o jogo por parâmetros de processo e de produto, parece
possível isolar episódios de jogo e considerá-los por isso como momentos críticos.
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basquetebol; análise do jogo.

CRITICAL MOMENTS OF BASKETBALL GAME: AN APPROACH FROM
COACHES’ PRACTICAL KNOWLEDGE
Assuming the lack of coherence in theoretical and methodological assumptions
about critical moments of basketball games, this study had two main goals: to delimit
the concept and define the methodological issues to study it. Practical knowledge of
basketball coaches was a mean. Seventeen top-level basketball coaches were
interviewed in order to define the concept and describe how these particular moments
could be characterized in the game dynamics. Results showed an interaction
relationship between points difference, game tempo and even/uneven perception
during the game. This interaction allows us to understand the game dynamics as an
evolution throughout equilibrium states. Critical moment of basketball game was
defined as an alteration between two equilibrium states. From a methodological point of
view game could be described according process and product parameters. This way, it
is possible to extract an episode from the whole game and treat it as a critical moment
on game dynamics.
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