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INTRODUÇÃO: Nos tempos atuais o futebol é estudado com afinco principalmente a 

preparação física. Porém, o conhecimento cientifico está interligando o desporto a 

diversas áreas tornando o futebol multidisciplinar, e que todos esses âmbitos podem 

influenciar nos resultados das partidas. Silva (2006) destacou que a relevância de 

estudar os detalhes do futebol está diretamente ligada com a evolução do esporte, 

possibilitando a melhora nos métodos e meios de treinamento e preparação das equipes 

e conseqüentemente maximizando as chances reais das mesmas no aperfeiçoamento e 

manutenção da alta performance. OBJETOVO: analisar de maneira quantitativa os 

gols do Campeonato Pernambucano 2011 de Futebol, e identificar frequência de gols 

por período que cada equipe obteve durante a competição, tendo em vista que é o 

momento mais importante e esperado do jogo. METODOLOGIA: Foram analisados 

através de todas as súmulas que são disponíveis no site da Federação Pernambucana de 

Futebol os 137 jogos dos quais 131 da fase de classificação e 6 na fase semifinal e final. 

Foi desenvolvida uma planilha no Excel 2007 das doze equipes contendo o número de 

gols por período de jogo que foi subdividido em quatro intervalos da seguinte forma: 0-

15 minutos / 15-30 minutos / 30-45 minutos e pós 45 minutos do primeiro e do segundo 

tempo, totalizando oito períodos. RESULTADOS: O Campeonato Pernambucano 2011 

teve 137 partidas 355 gol dos quais 147 (49,01%) foram no 1º tempo e 181 (50,99%) 

convertidos no segundo tempo, totalizando uma média de 2,59 gols por partida. A 

distribuição de gols por período deu-se de tal forma: No 1º tempo de jogo de 0-15 

minutos 57 (32,76%), 15-30 minutos 57 (32,76%), 30-35 minutos 53 (30,46%) e após 

os 45 minutos, 7 (4,02%). No 2º tempo de jogo de 0-15 minutos foram 51 gols 

(28,18%), de 15-30 minutos 48 (26,52%), nos 30-45 minutos 74 (40,88%) e após os 45 

minutos 8 (4,42%)gols. CONCLUSÃO: Com base nos resultados obtidos, podemos 

constatar que no segundo tempo das partidas do campeonato pernambucano 2011 

houveram mais gols totalizando 181 tentos. Porém em termos percentuais não teve 

diferença significativa, com apenas 1% de divergência. Foi observado que a maior 

incidência de gols ocorreu no período de 30-45 minutos do 2º tempo totalizando 74 

(40,88%) gols e de forma detalhada foi observado que sete times participantes da 

competição marcaram mais gols no segundo tempo, contudo das quatro equipes que 

foram para a fase final, três delas (Náutico, Porto e Santa Cruz) aproveitaram mais as 

chances de gol no primeiro tempo dos jogos. Outro resultado atrativo foi que as equipes 

que perderam as semi finais do certame, marcaram mais gols que os finalistas e por 

coincidência balançaram mais as redes no mesmo período de tempo. Dado que nos 

deixa a reflexão: será que times ditos mais ofensivos conquistam títulos? A nossa 

contribuição para os profissionais da área e de desenvolver esta reflexão mesmo não 

aprofundando as ações ofensivas que resultam nos gols, do que é mais importante em 

um modelo de jogo de uma equipe, defender para atacar ou atacar para defender? Com 

isso estimulando estudiosos a publicarem analises mais abrangentes do tema proposto. 
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