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RESUMO 

O futebol é um dos esportes coletivos mais populares no mundo. Praticado em mais 

de 200 países filiados a FIFA, Federação Internacional de Futebol. O objetivo deste 

estudo foi de analisar o quantitativo de gols total entre as 4 primeiras da série A e as 

4 primeiras da série B, assim como as 4 últimas da série A e as 4 ultimas da série B 

do Campeonato Brasileiro de 2016. A base de dados utilizada foi o site 

resultados.com http://www.resultados.com/, os dados estão apresentados em média 

desvio ± padrão e para as comparações entre grupos foi utilizado o teste T de 

Student não pareado, através do programa Prisma. Foi adotado o coeficiente de 

significância estatística P < 0,05. Os resultados mostraram um valor não significativo 

para ambos os grupos (P > 0,05). O grupo dos 4 primeiros colocados na série A 

(58,5 ± 4,51 gols) do Campeonato Brasileiro de 2016 marcaram mais gols que o 

grupo dos 4 primeiros colocados da série B (54,0 ± 6,48 gols), assim como os 4 

últimos colocados da série A (33,25 ± 9,25) marcaram mais gols que os 4 últimos 

colocados da série B (32,75 ± 4,99). Concluiu-se que no Campeonato Brasileiro de 

2016 tanto as 4 equipes melhores classificadas na série A fizeram mais gols que as 

4 melhores da série B, assim como, as 4 piores equipes da série A conseguiram 

uma maior quantidade de gols que as 4 piores da série B, no entanto as diferenças 

não foram estatisticamente significativas. 

 

Palavras chave:  Futebol. Campeonato Brasileiro. Desporto. 
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Abstract 

Football is one of the most popular team sports in the world. It is practiced over 200 

countries affiliated to FIFA, International Football Federation. The objective of this 

study was to analyze the total goals quantitative between the Serie A and Serie B 

first four, just like the last four of the Serie A and Serie B last four of the Brazilian 

Championship of 2016. The database used was the website 

http://www.resultados.com/, the data are presented in ± pattern deviation and for the 

matches between the groups was used the nonmatched Student t-test, through the 

Prism Program. It was adopted the significant statistical coefficient p<0,05. The 

results showed low significant value to both groups (P>0,05). The first four group in 

Serie A (58,5 ± 4,51 goals) of Brazilian football league of 2016 scored more goals 

than the first four group of the Serie B (54,0 ± 6,48 goals), just like the last four of the 

Serie A (33,25 ± 9,25) scored more last four of the Serie B (32,75 ± 4,99). It 

concludes that in the Brazilian Championship of 2016 as much as the first four teams 

rated in Serie A scored more goals than the first four in Serie B, just like, the last four 

teams of the Serie A managed a bigger quantitative of goals than the last four of the 

Serie B, however the difference was not significant statistical. 

 

KEY WORDS: Football. Brazilian Championship. Sport.   
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1 INTRODUÇÃO 

O futebol é um dos esportes coletivos mais populares no mundo. Praticado 

em mais de 200 países o mesmo parece despertar tanto interesse em função da 

forma atraente de disputa. No nosso país estamos em contato constante com ele, 

seja num simples jogo entre amigos, em uma roda de conversa, ou até mesmo por 

meio da tecnologia através das mídias sociais, por isso, é altamente ligado à 

sociedade atual.   

O Futebol é um importante fenômeno sociocultural contemporâneo, com 

implicações econômicas, políticas e ideológicas. É muito presente na cultura 

brasileira, considerada a modalidade esportiva mais popular em nosso país, e 

perpassa o cotidiano de todos nós. O futebol expressa a própria sociedade 

brasileira, sua estrutura e tensões (DA MATTA, 1982).   

É classificado por Daolio J. (2005), como sendo parte da cultura do nosso 

país e afirma isso no trecho em que classifica o futebol como: Uma das principais 

manifestações culturais brasileiras, o futebol é constantemente atualizado e 

ressignificado.  

De acordo com Rinaldi (2000), o futebol além do contexto cultural, acaba 

sendo um transmissor ideológico fazendo parte do contexto social, não é ideológico 

em si, adquire uma função ideológica na medida em que é utilizado em um 

determinado contexto social no sentido de transparecer valores e verdades de uma 

determinada concepção que se pretende tornar hegemônica.  

Na perspectiva da teoria do processo civilizatório formulada por Norbert Elias, 

conforme (REIS; ESCHER, 2006) o futebol representa: Grupos em tensão 

controlada, além de ser um dos principais meios de excitação agradável e de 

identificação coletiva. As pessoas procuram as atividades miméticas, principalmente 

o esporte, pela excitação agradável provocada pelo jogo e pela tensão que é 

concedida por esta atividade. 

Segundo Dunning (1999), o futebol é algo que se liga e interage diretamente 

no contexto sociocultural do indivíduo, comenta isto no trecho em que diz: O grande 

interesse dos espectadores por esse esporte nos dias de hoje deve-se à 

necessidade que os povos do mundo têm de atividades de lazer que propiciem um 

tipo de excitação que não se encontra mais nas sociedades atuais e o futebol, pela 

sua configuração especial, propiciaria o atendimento a esta necessidade, ao analisar 
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o futebol como fenômeno que se imbrica com a formação ideológica e cultural de 

certo grupo social, é também possível visualizar sua inevitável ligação ao processo 

de formação do indivíduo, formação esta que ocorre primariamente na família, mas 

sobre a qual a instituição escolar também exerce notável influência. 

A respeito do futebol na escola Dunning (1999), faz a seguinte análise: 

Quando o futebol adentra à escola, percebemos a especial responsabilidade das 

aulas de Educação Física, que costumeiramente o incorpora como conteúdo, sob a 

forma do futebol de salão. Mas o futebol, pela importância cultural que adquiriu no 

Brasil, com frequência também está presente em outros tempos e espaços 

escolares como o “recreio” e intervalos das aulas, seja como prática ou nas 

conversas entre os alunos.  

        Há mais de vinte anos atrás já se caracterizava e inseria o futebol como sendo 

altamente difundido pelo mundo e estreitamente ligado a economia devido a seus 

fatores capitalistas, por ser um dos esportes mais populares do mundo, possui papel 

fundamental na sociedade capitalista onde vivemos, movimentando trilhões de 

dólares por ano. Cada vez mais, esse esporte internacional ganha novos adeptos, 

aumentando a atenção da mídia e o interesse de uma infinidade de pessoas no 

mundo todo (WAHL, 1997). 

No que se refere a competição em si, atualmente, os profissionais que 

trabalham no futebol buscam extrair o maior desempenho técnico, tático, físico e 

psicológico dos atletas, o que poderá resultar em melhor desempenho dentro de 

campo (CAPINUSSU, 2006). Por isso, o conhecimento dos eventos que ocorrem 

durante o jogo pode ser uma ferramenta interessante para preparação das equipes” 

(GARGANTA, 2001; KUHN, 2005; LEITÃO, 2004). 

No nosso país diversas são as competições entre clubes, pelos quatro cantos, 

do norte ao sul, do leste ao oeste, porém, dentre elas o campeonato brasileiro se 

destaca como sendo a mais importante. Como afirma Leitão, no Brasil, a mais 

importante competição é o Campeonato Brasileiro (LEITÃO, 2003). 

O campeonato Brasileiro é atualmente composto por 4 divisões, sendo às 

séries A e B, as principais, tendo em vista que nelas se encontram as 40 melhores 

equipes do país, sendo 20 na série A, que é a elite do futebol nacional e 20 na série 

B, que é a divisão de acesso.  

O intuito deste estudo é a partir da análise comparativa do quantitativo de gols 

total entre as 4 primeiras da série A e as 4 primeiras da série B, assim como as 4 
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últimas da série A e as 4 ultimas da série B do Campeonato Brasileiro de 2016, para 

assim observarmos o desempenho de gols total marcado pelas mesmas. 
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2 HIPÓTESE 

As equipes melhores classificadas da série A do Campeonato Brasileiro 

conseguem marcar maior número de gols quando comparadas com as melhores 

equipes do Campeonato Brasileiro da Série B, assim como, as piores classificadas 

da série A conseguem marcar maior número de gols quando comparadas com as 

piores equipes da série B. 
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3 OBJETIVOS 

   3.1 Objetivo geral 

Analisar e comparar o número de gols marcados pelas quatro primeiras 

equipes da série A com as quatro primeiras equipes da séria B; e das quatro últimas 

equipes da série A com as quatro últimas equipes da série B do Campeonato 

Brasileiro de 2016. 

  3.2 Objetivos específicos 

 Analisar de forma comparativa as quatro primeiras e quatro últimas 

equipes dos Campeonatos Brasileiro das Séries A e B de 2016; 

 Comparar o número de gols total das 4 primeiras equipes da série A com 

a quantidade marcada pelas 4 primeiras equipes da série B do 

campeonato brasileiro no ano do mesmo ano; 

 Comparar o número de gols total das 4 últimas equipes da série A com a 

quantidade marcada pelas 4 últimas equipes da série B do campeonato 

brasileiro no ano de 2016. 
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4 METODOLGIA 

 

O presente estudo analisou as quatro primeiras equipes classificadas da série 

A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2016 com as quatro primeiras equipes do 

mesmo campeonato da série B comparando a quantidade de gols marcados pelos 

dois grupos, assim como, as quatro piores equipes classificadas da série A com as 

quatro piores equipes da série B, todas do CBF de 2016, observando assim qual dos 

grupos obteve maior quantidade de gols após o termino dos 38 jogos, tendo em vista 

que o CBF é o maior campeonato de futebol nacional, onde reúne as 40 melhores 

equipes nas séries A e B do país. 

A análise dos dados foi feita através do site (http://www.resultados.com/). A 

partir dos dados devidamente analisados, foram somados os gols das quatros 

primeiras equipes da série A do campeonato brasileiro de 2016 e comparado com os 

da soma dos gols também das quatro primeiras equipes da série B do CBF do 

mesmo ano, assim observando qual dos grupos obteve maior quantidade de gols 

total ao fim do campeonato. Após isso, foi feito o mesmo procedimento com as 

quatro últimas equipes de ambas as divisões, séries A e B do campeonato brasileiro 

de 2016.  

         As quatro primeiras equipes analisadas da série A do campeonato brasileiro de 

2016 foram respectivamente: Palmeiras - SP, Atlético Mineiro – MG, Santos – SP, 

Flamengo - RJ e Atlético Mineiro – MG, assim como as quatro primeiras equipes da 

série B do mesmo campeonato e ano, respectivamente: Atlético – GO, Avaí – SC, 

Vasco – RJ e Bahia – BA. Como dito anteriormente, foi somado o quantitativo de 

gols marcados pelas mesmas, observado a média e o desvio padrão, o valor total foi 

comparado com o obtido pelo outro grupo, ou seja, o valor das equipes da série A foi 

comparado com o da série B para que se pudesse observar suas respectivas 

diferenças e se ter a comprovação de qual grupo marcou mais gols, o mesmo 

método foi utilizado comparando os valores dos grupos das quatro ultimas equipes 

da série A do mesmo campeonato e ano, as quais foram respectivamente: 

Internacional – RS, Figueirense – SC, Santa Cruz – PE e América - MG, e as quatro 

ultimas da série B, que foram, Joinville – SC, Bragantino – SP, Tupi – MG e Sampaio 

Correia - MA, que tiveram seus gols comparados e assim avaliados para definição 

dos resultados.   

http://www.resultados.com/
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Os dados estão apresentados em média ± desvio padrão foram calculados 

para todas as variáveis estudadas. Para as comparações entre grupos foi utilizado o 

teste T de Student não pareado, através do programa Prisma. Para todas as 

análises foi adotado o coeficiente de significância estatística p < 0,05. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Os resultados da análise estatística com base no teste T de student 

demonstraram um valor não significativo para ambos os grupos com p > 0,05. O 

grupo dos 4 primeiros colocados na série A (58,5 ± 4,51 gols) do Campeonato 

Brasileiro de 2016 marcaram mais gols que o grupo dos 4 primeiros colocados da 

série B (54,0 ± 6,48 gols) (Gráfico 1), assim como os 4 últimos colocados da série A 

(33,25 ± 9,25) marcaram mais gols que os 4 últimos colocados da série B (32,75 ± 

4,99) (Gráfico 2) porém o resultado não foi significativo (p>0,05). 

 

Gráfico 1- Quatro primeiras equipes classificadas nas séries A e B do Campeonato Brasileiro 

de 2016. 

 

Fonte: ARAÚJO JUNIOR, J.C, 2017. Elaborado através do programa GraphPad Prism 5. 
Nota: Média e Desvio Padrão dos gols marcados pelas 4 equipes melhores classificadas nas séries A 

e B do Campeonato Brasileiro. Resultado não significativo p> 0,05. Fonte: Formatado pelo próprio 
autor através do programa GraphPad Prism 5, 2017. 
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Gráfico 2: Quatro últimas equipes classificadas nas séries A e B do Campeonato Brasileiro de 

2016.  

 

 

Fonte: ARAÚJO JUNIOR, J.C, 2017. Elaborado através do programa GraphPad Prism 5. 
Nota: Média e Desvio Padrão dos gols marcados pelas 4 equipes piores classificadas nas séries A e 
B do Campeonato Brasileiro. Resultado não significativo p> 0,05. Fonte: Formatado pelo próprio autor 

através do programa GraphPad Prism 5, 2017. 

 

Gráfico 3: Média de gols dos 4 melhores classificados nas séries A e B do Campeonato 
Brasileiro de 2016 em comparação com os principais campeonatos europeus na temporada 

2016-17. 

 

    

 

 

 

 

 

Fonte: ARAÚJO JUNIOR, J.C, 2017. Elaborado através do programa Microsoft Excel, 2017. 
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Gráfico 4: Média de gols dos 4 piores classificados nas séries A e B do Campeonato Brasileiro 

de 2016 em comparação com os principais campeonatos europeus na temporada 2016-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARAÚJO JUNIOR, J.C, 2017. Elaborado através do programa Microsoft Excel, 2017. 

Com base nos dados do gráfico 1, podemos perceber que a diferença entre o 

grupo dos primeiros classificados da série A do CBF em comparação com o grupo 

dos primeiros classificados da série B do CBF, o valor obtido pelo grupo da série A, 

como esperado, foi superior ao do grupo da série B, porém, com uma diferença 

pequena. Esse resultado nos mostra que as equipes da série A marcam uma maior 

quantidade de gols, mesmo que seus adversários sejam superiores aos da série B 

mas alguns pontos podem influenciar no desempenho, como a qualidade técnica de 

seus jogadores, a qualidade dos gramados, a condição financeira e estrutural das 

equipes, propiciando assim um melhor capacidade para o treinamento e evolução da 

equipe. Esses valores obtidos quando relacionados com as principais ligas 

europeias como a alemã, inglesa, espanhola, italiana, e francesa, a partir dos dados 

obtidos através do site (http://www.resultados.com/), podemos observar que os 

europeus acabam tendo um desempenho ainda maior (GRÁFICO 3) dos 4 primeiros 

classificados da sua respectiva divisão de elite, que equivale a nossa série A, em 

comparação com os 4 primeiros classificados na divisão de acesso, que é 

equivalente a série B. Na Alemanha, por exemplo, a temporada 2016-17 tem o grupo 

dos 4 primeiros da DE com média de 72,75 (291 gols no total) enquanto as 4 

primeiras equipes da DA ficaram com média de 53,75 gols (215 gols no total), (No 
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brasil os valores e médias equivalentes são de 233 gols com média de 54,25 e de 

216 gols com média de 54,00 respectivamente). Vale ressaltar, que o campeonato 

alemão tem apenas 18 equipes em suas divisões e que mesmo com 4 jogos a 

menos por temporada. Em outros campeonatos da Europa as diferenças também 

podem ser facilmente notadas. Na Inglaterra por exemplo, durante a temporada 

2016-17 o grupo dos 4 clubes da DE tem média de 82,25 (329 gols no total) 

enquanto que o grupo dos 4 primeiros da DA tem média de 71,75 (287 gols no total) 

mesmo tendo a DA com 24 clubes, 4 a mais que na DE. Portanto, mesmo com mais 

jogos e assim com mais possibilidades de marcar mais gols, as equipes da DA tem 

média inferior as equipes da DE. Na Espanha a temporada 2016-17 tem os 4 

primeiros classificados da DE ficaram com média de 90,95 (361 gols no total) 

enquanto que os 4 primeiros da DA têm média de apenas 56,75 (227 gols no total).  

Já no futebol italiano de mesma temporada, 2016-17, o grupo dos 4 primeiros da DE 

tem média de 80,75 (323 gols no total) enquanto que os da DA tem média de 60,25 

(241 gols no total). Da mesma forma que no inglês, na DA da Espanha assim como 

da Itália, contém mais equipes que na DE desses países, 2 a mais, e mesmo assim 

podemos observar a diferença dos valores entre os mesmos. Na França os valores 

de média obtidos foram de 82,75 (330 gols no total) para o grupo da DE e de 59,25 

(237 gols no total) para o grupo da DA, valores interessantes para serem 

precisamente comparados com o brasil, tendo em vista que ambas as divisões têm 

quantitativo de 20 clubes assim como em nosso campeonato, e assim observamos a 

superioridade de média das equipes da DE em comparação com as da DA. Tais 

achados na Europa, podem se caracterizar ainda mais pelos fatos citados 

anteriormente, como a qualidade técnica de seus jogadores, a qualidade dos 

gramados, a condição financeira e estrutural das equipes, dentre fatores de 

preparação envolvidos nas equipes os quais influenciariam diretamente em campo e 

no sucesso do resultado entre elas. 

    Com base no gráfico 2 podemos observar que as equipes da série A do 

CBF também se mostram em vantagem, porém, de forma ainda menor que a 

diferença vista entre as 4 primeiras equipes melhores classificadas da série A do 

CBF em comparação com as 4 melhores equipes classificadas da série B do CBF, 

aspectos interessantes podem ser levantados a partir disso, as equipes da série A 

do CBF teoricamente deveriam conseguir uma diferença com um grau de 

significância maior que o apontado nos dados, tendo em vista os fatores já citados 



19 
 

anteriormente de técnica da equipe e condições estruturais e financeiras de maior 

porte. Quando analisamos as ligas europeias assim como feito com as primeiras 

equipes classificadas nas suas divisões de elite (DE) e de acesso (DA) (GRÁFICO 4) 

podemos observar dados interessantes, diferentemente dos primeiros classificados 

que mostraram a superioridade das equipes da DE, em nenhuma das ligas, as 

equipes piores classificadas da DE obtiveram maior média de gols que a das 

equipes piores classificadas na DA.  

Na Alemanha, por exemplo, o grupo da DA obteve média de 36,5 (146 gols no 

total) enquanto que o grupo da DE obteve média de 35,5 (142 gols no total) tendo a 

mesma quantidade de equipes em ambas as divisões. Na Inglaterra a diferença fica 

ainda maior quando comparamos os grupos, a DA teve média de 48,75 (195 gols no 

total) enquanto que a DE obteve média de 33,25 (133 gols no total), vale ressaltar 

mais uma vez que na Inglaterra a DA tem 4 clubes a mais que a DE, tendo um total 

de 8 jogos a mais para cada equipe, o que influencia também no resultado. Na 

Espanha o grupo da DA obteve média de 43,25 (173 gols no total), já os da divisão 

DE obtiveram média de 37 (148 gols no total).  

Na Itália o valor de média alcançado pelo grupo da DA foi de 34,75 (139 gols 

no total) e o valor de média do grupo da DE foi de 33,25 (133 gols no total), mais 

uma vez os dados sofrem interferência devido a quantidade de clubes, onde na DA 

contém 2 clubes a mais fazendo assim com que se tenha 4 jogos a mais para cada 

equipe em relação com as equipes DE. Na França, onde assim como no brasil 

ambas as divisões têm a mesma quantidade de equipes, 20 para cada, o valor foi 

absolutamente igual entre elas, ambos conseguiram média de 34,5 (138 gols no 

total).  

Os valores observados nas ligas europeias demonstram assim como nos 

grupos das 4 equipes melhores classificadas que as piores equipes classificadas 

nesses países quando comparados com o brasil, também conseguem marcar uma 

maior quantidade de gols durante todo o campeonato, vale ressaltar que algumas 

dessas ligas analisadas, tem uma quantidade maior de equipes comparada com a 

quantidade de equipes do Campeonato Brasileiro de Futebol (CBF) da série B, 

sendo assim os valores alcançados por elas tem influência direta no resultado 

devido a esta diferença. 
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6 CONCLUSÃO 

Mesmo a diferença não sendo estatisticamente significativa, no Campeonato 

Brasileiro de Futebol de 2016, as 4 equipes melhores classificadas na série A 

marcaram mais gols que as 4 equipes melhores classificadas na série B, assim 

como, as 4 piores equipes classificadas da série A também conseguiram uma maior 

quantidade de gols marcados quando comparadas com as 4 piores equipes 

classificadas da série B, muito provavelmente por conta da a qualidade técnica de 

seus jogadores, da condição financeira e estrutural dos clubes, propiciando assim 

um melhor capacidade para o treinamento e desempenho da equipe. 
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