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RESUMO 
 

A influência do avanço tecnológico e a sua relação com o fenômeno esportivo 

ocorre por meio de diferentes áreas relacionadas ao esporte, não excludente o 

auxílio à arbitragem. Entretanto, o futebol pouco se aproximou da tecnologia 

com esse fim ao longo de sua história. Essa pesquisa teve como objetivo 

apresentar e analisar quando e como o recurso do árbitro de vídeo (VAR) foi 

utilizado durante os jogos em que foi acionado no mundial da Rússia.  Como 

metodologia, optamos pelo caminho da documentação indireta, mais 

especificamente, a pesquisa bibliográfica, a qual permitiu selecionar e arquivar 

tópicos de interesse para a pesquisa a partir de informações e dados já 

coletados em pesquisas anteriores e demonstrados de diversas formas, como: 

livros, artigos, jornais e revistas. Foram consideradas as 20 revisões oficiais da 

Federação Internacional de Futebol (FIFA), as quais: 17 na fase de grupos, 

sendo 14 revisões por monitor e 3 via ponto eletrônico;  e 3 na fase final, sendo 

2 com apoio do vídeo e 1 por auxílio do ponto eletrônico. A análise 

pormenorizada das revisões mostrou que 1 caso envolveu a identificação de 

jogador após cartão; 2 lances em situações de gol; 2 episódios relacionados a 

potenciais cartões vermelhos; e 15 lances envolvendo marcações de pênalti. 

Dentre as 20 situações de jogo que contaram com o apoio oficial do VAR, 17 

decisões foram modificadas e apenas 3 mantidas após as revisões. Além do 

pouco tempo de uso da tecnologia VAR e do fim do Mundial, as análises e 

divulgações de dados foram realizados pela própria FIFA, cabendo a 

necessidade de um maior aprofundamento sobre a temática por meio de mais 

estudos. Em nossa análise, entendemos que a atuação do VAR na Copa do 

Mundo fez valer seu uso ao atuar em todos os lances em que poderia, o que 

tornou o jogo mais justo. Contudo, há de se definir melhor os parâmetros de 

sua atuação.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os avanços tecnológicos, junto à facilitação de seu acesso, mudaram a 

forma que nos relacionamos com os diversos espaços de interesse, incluindo o 

esporte (MARINHO, 1999).  

A influência do avanço tecnológico e a sua relação com o fenômeno 

esportivo ocorre por meio de diferentes áreas relacionadas ao esporte. Assim, 

quando analisamos, por exemplo, o desenvolvimento de materiais esportivos 

com o objetivo de melhorar o desempenho e o rendimento na prática, podemos 

observar exemplos distintos, como: os maiôs utilizados na natação que tiveram 

seus tecidos modificados para melhorar o deslize e a flutuação na água 

(RIBEIRO et al., 2010); os tênis que tiveram seus modelos adaptados para as 

especificidades de cada esporte, tal qual um tênis para maratonistas que busca 

grande absorção de impacto e pouca restrição de movimento para o atleta, 

enquanto um tênis para o basquetebol necessita maior absorção de impacto e 

restrição de movimento, ao passo que nessa modalidade o jogador 

desempenha muitos movimentos bruscos de mudança de direção que podem 

proporcionar maior risco de lesão (OKAZAKI et al., 2012). 

Além dos materiais, os dados estatísticos de competição também têm 

uma relação direta com a tecnologia esportiva. Segundo Okazaki et al. (2012, 

p. 144), 
Informações sobre os desempenhos técnico, tático e 
físico dos atletas e da equipe são essenciais para a fase 
de planejamento e durante as sessões de treino. Essas 
informações também são subsídios para as tomadas de 
decisão antes, durante e após as partidas ou provas de 
competição. Em função da importância em quantificar os 
parâmetros e variáveis potencialmente úteis para o 
treinamento e avaliação do desempenho desportivo, 
diversos sistemas para coleta e análise de dados têm 
sido utilizados. 
 

Em relação ao julgamento, já existem diversas tecnologias que auxiliam 

árbitros em suas tomadas de decisões como, por exemplo, no hóquei e no 

futebol americano (KATZ, 2002). No caso do vôlei, a tecnologia auxilia não só 
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no desempenho esportivo dos atletas como também para fornecer subsídios 

para as tomadas de decisão de técnicos e árbitros (LOPES; PEREIRA, 2015).  

Entretanto um esporte pouco se aproximou do uso de aparatos 

tecnológicos para auxílio da arbitragem ao longo do tempo, o futebol. Morais e 

Barreto (2008) ponderam que parece que o futebol não se deixar levar pela 

corrente, considera o ‘erro humano’ como parte do cotidiano da modalidade e, 

por consequência inerente, a manutenção dos níveis de emoção do 

espetáculo. Contudo, é importante perceber que esse problema não se refere à 

tecnologia em si, uma vez que esta está sendo constantemente empregada no 

desenvolvimento deste esporte, desde mudanças no gramado, na bola, no 

uniforme e até no preparo físico de atletas. Neste sentido, cada vez que sua 

entidade máxima, a FIFA (Fédération Internacionale de Football Association) 

adota uma nova tecnologia para tornar o jogo mais “justo’’, a repercussão é 

grande. 

No que concerne o julgamento, dada uma dinâmica de jogo cada vez 

maior, aliada a um número de câmeras que captam cada pequeno detalhe da 

partida, por diferentes ângulos e transmitem em tempo real aos espectadores 

(MORAIS; BARRETO, 2008), a FIFA tem se mostrado cada vez mais 

disponível em aceitar auxílios tecnológicos.  

Podemos elencar o exemplo do uso da Goal Line Technology (GLT) que 

informa ao árbitro, por meio de uma espécie de sensor no relógio, se a bola 

cruzou por inteira a linha do gol, para que este tenha a certeza da validação ou 

anulação do gol (FIFA, 2018a). Essa tecnologia foi implantada pela primeira 

vez, em uma grade competição, na Copa do Mundo de 2014, após testes 

realizados no Mundial de Clubes de 2012 (UOL, 2018). 

Assim como a GLT, o Video Assistant Referee (VAR) faz parte de um 

projeto da FIFA chamado Refereeing 2.0, que busca reinventar a arbitragem 

por meio do uso da tecnologia (MEDEIROS, 2018). Sua primeira incursão 

oficial aconteceu a partir de 2016 em dois jogos amistosos, os quais: Itália x 

Espanha e Itália x Alemanha. Medeiros (2018) destaca que em nenhuma delas 

o VAR foi utilizado. Deste então, esse recurso foi testado e analisado pela 

própria FIFA até sua aguardada participação na Copa do Mundo de 2018. 

O VAR, assim como sua própria nomenclatura alude, é um árbitro 

auxiliar de vídeo, uma espécie de ajuda ao juiz de campo e seu funcionamento 
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está diretamente ligado às tecnologias de análise de vídeo e replay em tempo 

real de jogadas. Segundo a FIFA (2018b), o VAR pode ser utilizado em quatro 

jogadas, as quais: Gol – analisa se durante a jogada do gol houve alguma 

irregularidade; Pênalti – analisa se a infração de fato aconteceu ou não; Cartão 

vermelho direto – assegura se a expulsão foi correta; Identificação do Atleta – 

assegura a identificação correta do atleta a receber a punição.  

Ainda de acordo com a FIFA (2018b), a sua utilização se dá em três 

passos após um lance que envolva uma das quatro situações acima, sendo: 

através da comunicação em tempo real, o árbitro solicita ou é sugerido pelo 

VAR, que aquela jogada seja revista.  

Após essa comunicação o jogo é paralisado e, por meio de um sinal com 

as mãos, o árbitro desenha um retângulo no ar, que representa uma tela, e 

informa que a jogada está sendo revista. Em seguida, o lance é analisado na 

Video Operation Room (VOR) por 4 árbitros oficiais, o juiz auxiliar de vídeo 

(VAR) e seus três assistentes (VAAR), junto a profissionais do audiovisual com 

auxílio de recursos de vídeo como zoom, replay e diferentes ângulos de 

câmera. Na sequência, o juiz então é informado via ponto eletrônico acerca do 

que foi observado na VOR, geralmente, uma sugestão de decisão final ou de 

revisão a beira do campo é indicada. E, então, o árbitro pode acatar a decisão 

do VAR ou dirigir-se a um monitor localizado a beira do gramado que exibirá o 

replay do lance com os mesmos recursos disponíveis na VOR. Em seguida, o 

árbitro volta ao local do lance e realiza a marcação correta (FIFA. 2018b). 

Em seu primeiro grande teste, ao longo da Copa do Mundo de 2018, o 

VAR foi capital em algumas decisões dos jogos, também, tema central das 

mais diversas discussões acerca do uso de tecnologias de monitoramento para 

auxílio do árbitro de futebol. Motivados por esses aspectos, o objetivo desse 

trabalho foi apresentar e analisar quando e como o recurso foi utilizado durante 

os jogos em que foi acionado no mundial da Rússia. 

 

2. MÉTODO 

 

Como procedimento metodológico, optamos pelo caminho da 

documentação indireta, mais especificamente, a pesquisa bibliográfica 

(LAKATOS; MARCO
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NI, 1996).  

Lakatos e Marconi (1996) citam que a pesquisa bibliográfica visa colocar 

o pesquisador em contato direto com as fontes secundárias relativas à temática 

do estudo. Assim, “a pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a 

partir de referências teóricas publicadas” (RAMPAZZO, 2005, p. 53). 

No caso da pesquisa em questão, a técnica de coleta de dados indireta 

consistiu em selecionar, fichar e arquivar tópicos de interesse para a pesquisa 

a partir de informações, conhecimentos e dados que já foram coletados por 

outras pessoas, em pesquisas anteriores e demonstrados de diversas formas, 

como: livros, artigos, jornais e revistas. 

 

3. RESULTADOS 
 

 No Quadro 1, podemos acompanhar os jogos e as situações em que o 

VAR foi acionado, assim como a decisão inicial e a final. Também elucidamos 

no quadro como se deu a participação do VAR e os árbitros envolvidos. 

 

Quadro 1: síntese do uso do VAR na Copa do Mundo de 2018. 

Jogo Lance Decisão inicial Participação 
do VAR Decisão final Árbitro Árbitro de 

vídeo 

França 2 x 1 Austrália   Pênalti de Risdon em 
Griezmann 

nada a 
marcar viu na TV Pênati 

Andrés 
Cunha 

(Uruguai) 

Mauro 
Vigliano 

(Argentina) 

Peru 0 x 1 Dinamarca   Pênalti de Poulsen em 
Cueva 

nada a 
marcar viu na TV Pênalti 

Bakary 
Gassama 
(Gâmbia) 

Felix Zwayer 
(Alemanha) 

Costa Rica 0 x 1 Sérvia 
Possível cartão 

vermelho para Prijovic 
por falta em Acosta 

nada a 
marcar viu na TV Cartão 

Amarelo 

Malang 
Diedhiou 
(Senegal) 

Clément 
Turpin 

(França) 

Suécia 1 x 0 Coréia do 
Sul  

Pênalti de Kim Min-
Woo em Claesson 

nada a 
marcar viu na TV Pênalti Joel Aguilar 

(El Salvador) 

Mauro 
Vigliano 

(Argentina) 

Rússia 3 x 1 Egito Pênalti de Zobnin em 
Salah 

falta fora da 
área 

ponto 
eletrônico Pênalti 

Enrique 
Caceres 

(Paraguai) 

Massimilian
o Irrati 
(Itália) 

Dinamarca 1 x 1 Austrália Pênalti de Poulsen 
(mão na bola) 

nada a 
marcar viu na TV Pênalti 

Antonio 
Mateu 

(Espanha) 

Mark Geiger 
(Estados 
Unidos) 

França 1 x 0 Peru Falta cometida por 
Aquino 

cartão 
amarelo para 

Flores 

ponto 
eletrônico 

Cartão 
amarelo para 

Aquino 

Mohammed 
Abdulla 

(Emirados 
Árabes) 

Daniele 
Orsato 
(Itália) 

Brasil 2 x 0 Costa Rica Pênalti anulado de 
González em Neymar pênalti viu na TV Pênalti 

Anulado 
Bjorn Kuipers 

(Holanda) 

Danny 
Makkelie 
(Holanda) 

Nigéria 2 x 0 Islândia  Pênalti de Ebuehi em 
Finnbogason 

nada a 
marcar viu na TV Pênalti 

Matthew 
Conger 
(Nova 

Zelândia) 

Massimilian
o Irrati 
(Itália) 

Irã 1 x 1 Portugal  Pênalti de Ezatolahi 
em Cristiano Ronaldo 

nada a 
marcar viu na TV Pênalti 

Enrique 
Cáceres 

(Paraguai) 

Massimilian
o Irrati 
(Itália) 
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Possível cartão 
vermelho para 

Cristiano Ronaldo 

nada a 
marcar viu na TV Cartão 

Amarelo 

Enrique 
Cáceres 

(Paraguai) 

Massimilian
o Irrati 
(Itália) 

Pênalti de Cédric (mão 
na bola) 

nada a 
marcar viu na TV Pênalti 

Enrique 
Cáceres 

(Paraguai) 

Massimilian
o Irrati 
(Itália) 

Espanha 2 x 2 Marrocos Gol de Aspas impedimento ponto 
eletrônico Gol 

Ravshan 
Irmatov 

(Uzbequistão
) 

Felix Zwayer 
(Alemanha) 

Coreia do Sul 2 x 0 
Alemanha 

Gol de Kim Youn-
Gwon impedimento viu na TV Gol 

Mark Geiger 
(Estados 
Unidos) 

Danny 
Makkelie 
(Holanda) 

México 0 x 3 Suécia 
Possível pênalti de 
Chicharito (mão na 

bola) 

nada a 
marcar viu na TV Nada a 

marcar 
Néstor Pitana 
(Argentina) 

Mauro 
Vigliano 

(Argentina) 

Arábia Saudita 2 x 1 
Egito  

Pênalti de Ali Gabr em 
Al-Muwallad pênalti viu na TV Pênalti 

Wilmar 
Roldán 

(Colômbia) 

Artur Dias 
(Portugal) 

Nigéria 1 x 2 Argentina Bola na mão de Rojo Nada a 
marcar Viu na tv Nada a 

marcar 
Cuneyt Cakir 

(Turquia) 

Daniele 
Orsato  
(Itália) 

Senegal 0 x 1 Colômbia 
Possível pênalti de 

Davinson Sánchez em 
Mané 

pênalti viu na TV Pênalti 
Anulado 

Milorad Mažić 
(Sérvia) 

Danny 
Makkelie 
(Holanda) 

Espanha 1 x 1 Rússia  Possível pênalti em 
Sergio Ramos 

Nada a 
marcar  

Ponto 
eletrônico 

Nada a 
marcar 

Bjorn Kuipers 
(Holanda) 

Danny 
Makkelie 
(Holanda) 

 

Suécia 1 x 0 Suíça Falta de Michael Lang 
em Martin Olsson Pênalti Viu na TV  Falta fora da 

área 

Damir 
Skomina 

(Eslovênia) 

Daniele 
Orsato 
(Itália) 

França 4 x 2 Croácia Pênalti 
 (bola na mão Perisic) 

Nada a 
marcar Viu na TV Pênalti Nestor Pitana 

(Argentina) 

Massimilian
o Irrati  
(Itália) 

 

 

Dentre as 64 partidas do torneio, o VAR analisou 455 lances, com média 

de 7,1 checagens por partida (FIFA, 2018c; GLOBO ESPORTE, 2018). Em seu 

site oficial a FIFA (2018d) afirmou que "está extremamente feliz com a aceitação do 

VAR por parte de jogadores, técnicos, torcedores e imprensa”. Segundo a entidade, 

Zvonimir Boban, vice secretário-geral da FIFA, destaca que “como dito pelo 

presidente da FIFA, o VAR não está mudando o futebol, está limpando o 

futebol e esse era nosso principal objetivo quando começamos o projeto’’ 

(FIFA. 2018d).  
Vale mencionar que analisamos apenas aqueles lances considerados 

revisões oficiais, com a partida paralisada e o sinal de ‘tela’ feito com as mãos 

pelo árbitro. Dessa forma, desconsideramos os lances em que houve apenas 

uma comunicação entre o árbitro de vídeo e o árbitro da partida que não 

resultaram em uma mudança de marcação.  

No total, foram considerados 20 lances com o apoio do VAR na 

pesquisa. Na fase de grupos, ocorreram 17 intervenções, sendo 15 revisões 

por monitor e 3 via ponto. E, na fase final do mundial, ocorreram 3 análises, 
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incluindo a grande final, dentre as quais 2 verificações foram por meio de vídeo 

e 1 com o apoio do ponto eletrônico.  

O árbitro que mais vezes recorreu ao VAR foi o paraguaio Enrique 

Cáceres, com 4 lances (sendo 3 deles na mesma partida). E o árbitro de vídeo 

que mais vezes atuou foi o italiano Massimiliano Irrati, que participou de 6 

revisões oficiais.  

A partida com mais revisões oficiais foi Portugal x Irã na fase de grupos, 

com 3 lances revisados, todos à beira do campo com o auxílio do vídeo. Na 

sequência do texto, discutiremos os resultados coletados dividimos nas quatro 

categorias que aludem às situações em que o árbitro pode contar com o auxílio 

do árbitro de vídeo. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Em seus dados oficiais, a FIFA (2018e) considera que para as decisões 

modificadas, 17 no total, o VAR teve 99.35% de acerto, embora exista sempre 

a possibilidade de discussão dentro da interpretação do árbitro. Além disso, a 

entidade apontou que o tempo médio de bola rolando foi de aproximadamente 

57 minutos por partida, quase dois minutos a mais do que a média da última 

Copa, no Brasil em 2014. Deste modo, ainda com o uso do recurso do árbitro 

de vídeo e da necessidade de paralisação da partida para algumas revisões, o 

tempo de jogo disputado foi maior.  

Destaca-se também o número de pênaltis marcados, sendo 29 no total. 

Trata-se de um recorde ao analisarmos todas as copas e ainda maior que os 

dois últimos mundiais somados, sendo: 13 no Mundial do Brasil; 15 na África 

do Sul. Isso possibilitou um maior número de gols nesse torneio, 169 no total, 

sendo que das 29 penalidades assinaladas, pelo menos 9 tiveram interferência 

direta do uso do VAR (FIFA, 2018e).  

Neste sentido, podemos afirmar que o VAR também deu maiores 

chances de gols, não só pelas marcações de pênalti, mas, também, por 

assegurar questões relativas ao impedimento, por exemplo. Em relação ao 

número de cartões vermelhos, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou 

que “compare os cartões vermelhos em cada Copa do Mundo. Nesta Copa não 

teve nenhum cartão vermelho por jogada violenta. Se você der uma cotovelada 
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e o árbitro não vir, alguma câmera vai ver. Estamos muito felizes que 

introduzimos o VAR (...) certamente foi uma competição mais justa por causa 

do VAR’’ (ANDRADE, 2018).  

Essa afirmação sustenta o aspecto educativo do uso do recurso do 

vídeo, o jogador sabe que o árbitro agora tem acesso ao que era antes 

privilégio dos espectadores, que é o recurso de vídeo. O VAR trouxe uma 

grande redução do número de cartões vermelhos em relação aos últimos 

mundiais: 17 em 2010; 10 em 2014; e apenas 4 em 2018 (ANDRADE, 2018). 

 

4.1. SITUAÇÃO DE GOL 

 

Ao analisarmos as situações de gol que envolveram o VAR, observamos 

que foram dois lances e, em ambos os casos, estavam relacionados ao 

impedimento.  

Em jogo válido pelo grupo F, próximo ao fim da partida, Kim Young-

Gwon marcou para os sul-coreanos após uma confusão na área alemã, assim 

que a bola entrou, o árbitro assistente levantou a bandeirinha assinalando o 

impedimento. Em poucos instantes o VAR liderado por Danny Makkelie sugeriu 

ao árbitro Mark Geiger uma revisão do lance à beira do campo, que resultou na 

marcação do gol para a seleção coreana (EMONS, 2018). Dale Johnson, editor 

geral da ESPN, sugere que decisões claras como impedimento podem ser 

resolvidas na sala de operação, apenas comunicando ao árbitro o ocorrido, 

ainda que este possa solicitar a revisão no monitor, para que não se perca 

muito tempo do jogo (JOHNSON, 2018).  

Já pelo grupo B, a Espanha perdia para a seleção marroquina quando 

Aspas fez de letra o gol de empate, sendo surpreendido pela marcação de 

impedimento. A comunicação entre o árbitro de campo Ravshan Irmatov e de 

vídeo Felix Zwayer demorou alguns segundos e, então, veio a confirmação de 

que o espanhol não se encontrava em posição de impedimento, portanto gol da 

Espanha (NEVES, 2018). Neste caso, por se tratar de uma decisão concreta, o 

VAR Felix Zwayer chama para si a responsabilidade e apenas informa o que foi 

visto, isto mostra como lances pontuais podem ser resolvidos dentro da sala de 

vídeo e poupar jogadores e espectadores de uma paralisação mais longa.  
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4.2. DECISÕES DE PENALTY 

 

O jogo entre França e Austrália marcou a história do VAR, pois foi nessa 

partida que o recurso do árbitro de vídeo foi utilizado pela primeira vez 

(CRADITOR, 2018). Após essa primeira intervenção, o VAR seria utilizado 

outras dezesseis vezes em decisões de pênalti, sendo: treze revisões que 

ratificaram a decisão oficial do árbitro e três situações que reverteram a 

marcação do árbitro.  Devemos destacar que, em uma delas, a marcação de 

falta havia ocorrido fora da área. 

Ao analisarmos algumas situações, verificamos ainda pela fase de 

grupos, a situação de jogo ocorrida quando Brasil e Costa Rica se enfrentavam 

quando e o brasileiro Neymar foi empurrado na área pelo costa-riquenho 

González. Nesse momento, quase que imediatamente, o árbitro Bjorn Kuipers 

assinalou o que parecia um pênalti claro. No entanto, em poucos segundos de 

diálogo com o VAR Danny Makkelie, o árbitro foi sugerido que revisasse a 

jogada no monitor. Após a revisão, o árbitro entendeu que apesar do contato 

ter acontecido, não houve força o suficiente para derrubar o atacante brasileiro, 

retirando a marcação do pênalti. Esse foi o primeiro lance em que o VAR foi 

utilizado para reverter uma marcação de pênalti durante a Copa do Mundo. 

Hueck e Oliveira (2008) citam que uma das maiores reclamações dos árbitros é 

o jogador estilo “cai-cai”, pois confundem os juízes e os conduzem ao erro. 

Esse tipo de jogador é considerado pouco objetivo, prefere cavar faltas ao 

invés de tentar o gol. Segundo Fernandes (2018), o brasileiro Neymar foi o 

jogador que mais simulou faltas na Copa do Mundo, aspecto que ratifica a 

importância do recurso do VAR. 

O segundo lace deste tipo aconteceu em partida válida pelo grupo H, na 

qual o atacante senegalês Mane estava indo em direção ao gol quando sofreu 

um carrinho do colombiano Sanchez dentro da área da Colômbia. 

Imediatamente o árbitro Milorad Mažić apontou ao centro da área marcando o 

pênalti, sendo prontamente sugerido pelo VAR Danny Makkelie que revisasse a 

jogada. No monitor, o juíz percebeu que o colombiano primeiro toca a bola e só 

depois tem contato com o atacante, portanto marcação de pênalti anulada. 

Esse lance mostrou como os diferentes ângulos de câmera podem cobrir 

pontos que o posicionamento do árbitro não permitiria, assim, o uso do VAR 
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esclareceu uma jogada que, sendo um carrinho dentro da área, passaria como 

pênalti num primeiro momento, mas foi corrigida por um ângulo de câmera 

oposto ao juíz sérvio. 

Já na fase final do torneio, Suécia e Suíça se enfrentavam quando nos 

minutos finais da partida o sueco Olsson caiu na área derrubado pelo suíço 

Lang. O pênalti foi marcado pelo árbitro esloveno Damir Skomina, que também 

optou por expulsar o jogador da seleção suíça. Seguidamente à marcação, o 

árbitro foi alertado por Daniele Orsato, VAR da partida, via ponto e optou por 

dirigir-se ao monitor à beira do campo para uma revisão do lance. Ao notar que 

o sueco caiu dentro da área, mas sofreu o contato fora dela, ou seja, falta para 

a Suécia. A expulsão foi mantida, pois o suíço era o último homem de seu time 

na linha de defesa. 

Contudo, na partida entre Rússia x Egito pelo grupo A, algo semelhante 

acontece. O atacante egípcio Salah foi derrubado na entrada da área e Enrique 

Cáceres marcou a falta. Entretanto, o árbitro foi comunicado pelo VAR italiano 

Massimiliano Irrati através do ponto eletrônico que Salah encontrava-se dentro 

da área Russa, mudando a marcação de falta para pênalti, o qual convertido 

pelo atacante. Toda a mudança durou menos de um minuto, mostrando que o 

VAR pode chamar para si a decisão em lances pontuais, ou seja, que não 

dependem de interpretação (impedimento, posições dentro/fora da área) para 

que o jogo possa fluir melhor. 

Dos outros 12 lances de situação de pênalti, 5 envolveram mão na bola 

com três deles resultando na marcação do pênalti. Todos os lances foram 

revisados à beira do campo pelos respectivos árbitros, por sugestão do VAR ou 

decisão do juíz de campo, afinal de contas, todos pedem alguma forma de 

interpretação sobre a intencionalidade do ato (bola na mão) pelos jogadores.  

Pelo grupo C, a Dinamarca vencia por 1x0 quando uma bola cabeceada 

pelo jogador australiano foi bloqueada pelo braço do dinamarquês Poulsen, os 

australianos ensaiam uma movimentação em direção ao juíz Antonio Mateo 

que manda o jogo seguir, mas em alguns segundos é acionado pelo VAR Mark 

Geiger via ponto e dirige-se ao monitor para uma segunda olhada no lance, 

após a revisão o árbitro entende a marcação do pênalti, possivelmente porque 

a bola teve sua trajetória de gol alterada,  que resultou no gol de empate da 

Austrália. 
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Na partida recordista de revisões do VAR, Irã x Portugal, no segunda 

lance contando com a intervenção do árbitro de vídeo, o jogador iraniano 

Azmoun cabeceou uma bola que bateu diretamente no braço do português 

Cedric, imediatamente os jogadores iranianos reagiram indo em direção  ao 

árbitro, que por sua vez parou a partida para revisar o lance e voltou para 

marcar o pênalti que resultou no gol de empate do Irã. Lances passíveis de 

interpretação como esse sugerem que uma revisão via monitor seja feita para 

que o árbitro possa avaliar a situação e realizar a marcação. 

Na grande final do torneio, entre França x Croácia, o VAR também fez 

sua aparição. Após um escanteio, o francês Matuidi desviou uma bola de 

cabeça que tocou o braço do croata Perisic. Imediatamente, os franceses 

correram em direção ao árbitro argentino Nestor Pitana que aguardou alguns 

segundos em comunicação com o VAR Massimiliano Irrati antes de paralisar a 

partida para uma revisão à beira de campo. Mesmo com a grande velocidade 

do lance, durante a análise e com a ajuda dos recursos de vídeo (slow motion, 

replay, ângulos diferentes) o árbitro entendeu a marcação do pênalti, que 

resultou no segundo gol francês.  

Outros dois lances, envolvendo mão na bola, não resultaram em pênalti, 

sendo ambos revisados via monitor. Porém, com os árbitros mantendo suas 

decisões iniciais. Na partida entre México x Suécia pelo grupo F, o atacante 

mexicano ao tentar tirar uma bola de sua área a tocou com o braço. 

Prontamente, quase como um protocolo, vários jogadores suecos correram em 

direção ao árbitro Nestor Pitana (que viria a marcar um pênalti em lance similar 

na final do torneio) que deu seguimento ao jogo resultando num escanteio para 

os suecos. O árbitro segurou a cobrança enquanto se comunicava com o VAR 

e optou pela revisão no monitor, analisando diversas vezes por diferentes 

ângulos de câmera, entendeu que a bola tocou primeiro o corpo do jogador, por 

isso pênalti não marcado, deixando o técnico sueco Janne Andersson bastante 

irritado.  

Lances como esse muitas vezes demandariam maior tempo de análise e 

diálogo, contudo, a partida não pode ficar esperando e a revisão corrobora no 

mínimo para que o árbitro enxergue um motivo para sustentar sua decisão.  

Entre Nigéria x Argentina o zagueiro celeste Rojo errou uma cabeçada 

ao tentar tirar a bola de sua área e a atingiu com o braço, em lance parecido 
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com o citado acima, os jogadores nigerianos pediam pênalti enquanto o árbitro 

paralisara a partida para a revisão à beira do campo, nesta o juíz Cuneyt Cakir 

entende que bola primeiro bateu na cabeça e em seguida no braço do 

argentino, não resultando em pênalti que poderia ser convertido no segundo 

gol nigeriano. 

Na partida entre França e Austrália, o atacante frânces Griezmann 

sofreu um carrinho do zagueiro Josh Ridson ao entrar na área australiana, 

caracterizando pênalti numa primeira impressão. Porém, o árbitro Andres 

Cunha deu sequência ao jogo e só após a bola sair pela lateral, 

aproximadamente 20 segundos depois, decidiu parar o lance e ir até a revisão 

via monitor, chamado pelo VAR Mauro Vigliano. O juíz uruguaio analisou por 

poucos segundos e contou com um ângulo de câmera lateral para perceber o 

toque que desequilibrou o atacante francês, marcando assim o pênalti, 

convertido por Griezmann, abrindo o placar para a França.  

Já na partida entre Peru e Dinamarca, sem gols até então, quando aos 

44 minutos do 1º tempo Cueva foi desequilibrado pelo dinamarquês Poulsen 

dentro da área, o atacante peruano caiu, mas o árbitro Bakary Gassama deu 

sequência, interrompendo a partida por volta de 20 segundos após dialogar 

com o VAR alemão Felix Zwayer e decidiu por revisar à beira do campo. 

Gassama assiste ao lance algumas vezes, contando com o slow motion que 

deixa a imagem mais devagar, permitindo uma avaliação diferente daquela 

impressão com a velocidade original e decide voltar atrás e marcar o pênalti, 

cobrado pelo próprio Cueva, que desperdiça, chutando acima do gol.  

Na partida entre Suécia e Coreia do Sul, válida pelo grupo F, tudo 

indicava um empate, quando aos 17 minutos do 2º tempo, o sueco Claesson foi 

derrubado na área coreana por Kim Min-woo. O juiz Joel Aguilar seguiu o jogo, 

quando mais tarde decidiu pela revisão no monitor, analisando por 

aproximadamente 90 segundos até tomar a decisão de voltar atrás e marcar o 

pênalti, que mais tarde foi convertido por Andreas Granqvist, originando o gol 

da vitória sueca.  

Enquanto perdia por 2x0 para a seleção nigeriana, a Islândia teve uma 

chance de voltar a partida quando Ebuehi derrubou Finnbogason no canto da 

área. No ato, o juíz Matthew Conger parou a partida e dirigiu-se a análise na 
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TV e voltou atrás, marcando o pênalti para a Islândia (BONESTEEL, 2018). 

Sigurdsson cobrou e perdeu, mantendo o placar final de 2x0 para a Nigéria. 

O jogo entre Irã e Portugal foi marcado por três intervenções do árbitro 

de video. No primeiro lance, Cristiano Ronaldo durante um ataque da seleção 

portuguesa é marcado pelo zagueiro Saeid Ezatolah, quando é derrubado 

dentro da área, ainda nos primeiros 5 minutos da segunda etapa. O juiz 

Enrique Caceres não marca a princípio, mas decide por checar no monitor 

alguns segundos depois. Ele paralisou a partida e ao voltar assinala o pênalti 

para os portugueses. Cristiano Ronaldo bate, mas o goleiro Alireza Beiranvand 

defende. O Segundo lance, descreveremos mais a frente envolvendo um 

possível cartão vermelho. E no terceiro lance, já nos minutos finais da partida, 

o iraniano Sardar Azmoun cabeceia a bola para baixo dentro da área que toca 

no braço do português Cedric e os iranianos pedem o pênalti. Poucos 

segundos depois o árbitro Enrique Cáceres paralisa a partida e se dirige ao 

monitor pela terceira vez no jogo. O juiz consulta o VAR, Massimiliano Irrati, e 

analisa os replays e opta por marcar a penalidade que foi convertida por Karim, 

empate do Irã.  

Na partida entre Arábia Saudita e Egito, o árbitro Wilmar Roldán 

marcava a segunda penalidade para a Arábia quando Ali Gabr marcava o 

egípcio Fahad Al-Muwallad dentro de sua área o levando ao chão. O juíz 

marcou no ato, mas o VAR liderado por Artur Dias sugeriu uma segunda 

olhada à beira do campo. O lance foi repetido várias vezes enquanto o árbitro 

tentava pontuar onde gostaria que o video fosse paralisado, após algum tempo 

e muito diálogo o árbitro decidiu ficar com sua decisão inicial inclusive dando 

cartão amarelo a Ali Gabr, assinalando o pênalti que resultou no gol do empate 

para os sauditas. Este lance sugere que o diálogo juíz de campo x juíz de vídeo 

deve ser preciso, tal como as instruções sobre o que o árbitro deseja ver no 

monitor. Além disso, para Dale Johnson (ESPN, 2018), editor geral do ESPN 

FC, o tempo de diálogo e a quantidade de replays assistidos mostram que 

houve dúvida o suficiente para anular o pênalti.   

Em Espanha x Rússia, jogo válido pelas oitavas de final da Copa do 

Mundo, os anfitriões empatavam com os espanhóis em um gol para cada lado, 

quando aos minutos finais da prorrogação, após uma falta cobrada na área, o 

zagueiro espanhol Sergio Ramos foi ao chão. De imediato os espanhóis foram 
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até o árbitro holandês Bjorn Kuipers que já se encontrava em diálogo com o 

VAR Danny Makkelie que sustentava a decisão inicial do árbitro de seguir o 

jogo, sendo assim mantida. O VAR e o árbitro se comunicaram de forma 

bastante rápida e, por existir um consenso na decisão, Kuipers manteve seu 

posicionamento inicial de não marcar o pênalti. 

 

4.3. INCIDENTES ENVOLVENDO CARTÃO VERMELHO 

 

No decorrer do torneio, foram dois os incidentes envolvendo revisão de 

cartão vermelho durante a Copa do Mundo de 2018. No primeiro lance, poucos 

minutos após entrar em campo, o jogador sérvio Prijovic fez falta em Acosta e 

recebeu o cartão amarelo na partida entre Servia x Costa Rica, válida pelo 

grupo E. Assim que a partida foi paralisada, o árbitro se dirigiu ao monitor pois 

é comunicado pelo VAR Clément Turpin que o lance poderia gerar dúvida entre 

um cartão amarelo ou vermelho, por isso a revisão. Após a análise, o árbitro 

confirmou a marcação do cartão amarelo apenas (REDE GLOBO, 2018).  

Lances como esse, supracitado, podem ser difíceis de analisar até 

mesmo com o recurso do vídeo devido ao seu caráter subjetivo. Entretanto, a 

revisão se faz necessária, pois são interpretativos e compete ao árbitro 

compreender o lance para marcar. Concordamos com Mattos (2018) que a 

FIFA compreende que o árbitro de vídeo continua a ser operado por um 

humano e, nesse sentido, tem subjetividade na decisão. Assim como o árbitro 

chefe da partida. 

Pelo mesmo motivo, outra análise de possível cartão vermelho foi feita 

durante o torneio, desta vez envolvendo o jogador português Cristiano Ronaldo 

na partida entre Portugal e Irã. Após marcar uma falta no jogador Morteza 

Poraliganji, cometida pelo português, o árbitro decide por recorrer ao recurso 

do monitor antes de aplicar qualquer cartão e, após assistir ao replay por várias 

vezes e paralisar a partida por quase um minuto, decide aplicar apenas o 

cartão amarelo ao jogador da seleção portuguesa (BBC, 2018).  

A demora do árbitro nesse lance se justifica pela velocidade original do 

lance que dificultou a percepção da força do toque de um jogador em outro. 

Ademais, caberia pensar que um lance que ocasionaria a expulsão do melhor 
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jogador do mundo, às vésperas das oitavas de final de uma copa do mundo, 

demandaria um maior cuidado devido a pressão sobre o árbitro. 

 

4.4. ERROS DE IDENTIFICAÇÃO DO JOGADOR 

 

Apenas um lance de identificação do jogador foi analisado e corrigido 

pelo VAR. Após falta no francês Fekir, o peruano Flores foi advertido com o 

cartão amarelo. Entretanto, imediatamente o VAR Daniele Orsato comunicou-

se com o árbitro via ponto eletrônico, que rapidamente corrigiu a marcação, 

para informar que o jogador que deveria receber a punição era Aquino 

(JOHNSON, 2018). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O debate sobre o uso de tecnologias de monitoramento no futebol toca 

um pilar central da organização moral do jogo: o papel do acaso ou do destino. 

Assim, além de sua clara influência no que tange as regras, o uso das 

tecnologias de monitoramento está diretamente envolvido com o ‘espírito do 

jogo’ e o equilíbrio das emoções (BARRETO; BRITO; MORAIS, 2015).  

Talvez, por isso, o futebol se manteve distante da incorporação de 

tecnologias que visam uma maior cobertura do jogo no sentido de auxiliar a 

arbitragem. Assim, profissionais da área, como árbitros e jornalistas esportivos, 

muitas vezes concordam em certo ponto com a FIFA, acreditando que esses 

recursos podem retirar a subjetividade e o brilho dos jogos (GOMES; SILVA, 

2005).  

Por outro lado, há quem considere que as tecnologias como o VAR vêm 

para equiparar uma suposta injustiça, afinal de contas as emissoras de TV 

proveem ângulos de visão não possíveis ao árbitro, ou seja, o árbitro em 

campo não tem direito ao mesmo olhar certeiro e verdadeiro dos recursos de 

vídeo (BARRETO; BRITO; MORAIS, 2015). Há ainda o fator financeiro, pois os 

clubes investem grandes quantias e podem arriscar perde-las por conta de 

erros de arbitragem que possam interferir diretamente no resultado de uma 

partida ou torneio (GALAK; ZOBOLI; DANTAS JUNIOR, 2018). Segundo Galak, 

Zoboli e Dantas Junior (2018, p. 85), 
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Isto posto, diante do confronto de demandas de investimentos que 
radicalizam a distinção entre um futebol tele espetáculo (controlado 
pelos “olhos eletrônicos” das grandes ligas) e o futebol cotidiano, da 
várzea às ligas menores, limitado aos “olhos físicos” dos árbitros, 
torna-se necessário inquirir a adoção do VAR através de: uma 
concepção ontológica do futebol, não uma concepção essencialista 
do mesmo, na qual o uso destas tecnologias é questionada sobre o 
desenvolvimento do próprio futebol em suas características 
primordiais; e de uma compreensão da dinâmica entre o corpo, 
avanços tecnológicos e interseções políticas no avanço do futebol 
enquanto prática de vivência e assistência.  

 

Nesse sentido, há certo consenso na literatura encontrada de que a 

inserção da tecnologia deveria servir aos lances capitais das partidas, ou seja, 

o uso de tecnologia em lances “cruciais”, como: saber se a bola entrou, 

impedimentos, lances de pênalti e identificar o jogador em lances de expulsão 

(ROMANCINI, 2017). Aspectos que são contemplados pelo VAR e GLT. 

Tratam-se de lances que podem interferir no resultado de forma mais direta.  

Neste caso as câmeras e o recurso de vídeo potencializam uma função 

humana por estarem posicionadas estrategicamente com capacidade de captar 

e manipular a imagem (GALAK; ZOBOLI; DANTAS JUNIOR, 2018), 

subsidiando a tomada de decisão dos árbitros em campo.  

Entre os jogadores, técnicos, árbitros e comentaristas o dissenso sobre 

o VAR segue. Carlos Queiroz, técnico da seleção portuguesa afirmou em 

entrevista coletiva:  
O que ocorre é que estão usando o VAR e nós profissionais, nem 
sabemos o que está acontecendo. O que é preciso é que se tenha 
uma regra clara, escrita, no papel, falando o que pode e não pode. 
Não acho correto que um pênalti como o do Cristiano Ronaldo tenha 
sido marcado após cinco ou seis repetições em câmera lenta. E por 
qual motivo o jogador não foi expulso depois de o lance da falta que 
ele fez ter sido visto e revisto? Era falta para expulsão ou não?  
Cotovelada é vermelho, está nas regras ou não? Repito: o que 
precisamos é ter regra clara (LANCE, 2018). 

 

O jogador marroquino Nordin Amrabat também mostrou seu 

descontentamento com a tecnologia, aproveitando a câmera, que filmava os 

jogadores após o fim do jogo contra a Espanha, fez um gesto do VAR e afirmou 

que ele é uma besteira (GLOBOESPORTE, 2018b).  

Por outro lado, ex-árbitros veem com bons olhos a adoção do árbitro de 

vídeo. Carlos Eugênio Simon, ex-árbitro e comentarista de futebol afirma: 
Sou favorável a tudo que possa legitimar o resultado de um jogo e a 
tecnologia pode e deve ajudar a arbitragem. O VAR é o melhor amigo 
dos árbitros, mas não acabará com todas as polêmicas do futebol, 



21 
 

tem lances interpretativos que continuarão gerando discussões”, José 
Roberto Wright, ex-árbitro corrobora a visão de Simon "As polêmicas 
não irão acabar, mas sem dúvidas a tecnologia facilitará o trabalho 
dos juízes (LANCE, 2018). 
 

Essas discussões se desdobrarão na medida em que a tecnologia for 

utilizada, questionada e reformulada, como afirma o ex-árbitro Sálvio Spínola 

“em momentos interpretativos será difícil não ter polêmica” (LANCE, 2018). 

É importante ressaltar que os dados divulgados pela FIFA sobre a 

atuação do VAR na Copa do Mundo são colhidos e produzidos pela própria 

entidade, desse modo, temos acesso a uma fonte oficial que produz dados e 

analisa a si. Além disso, ainda não há um grande número de pesquisas sobre o 

tema, tendo em vista o pouco tempo do fim do torneio, que certamente contará 

com mais olhares para a discussão à medida que seu uso for incorporado às 

diferentes esferas do futebol.  

Para o futuro, Galak, Zoboli e Dantas Junior (2018, p. 85) questionam:  
As intervenções serão de ordem política e econômica ou 
efetivamente esportiva? Existe então uma dimensão de justiça do 
jogo fora das linhas do campo? A dimensão de prazer e fruição do 
jogo será contemplada, meramente ressignificada ou arrefecida com 
a inclusão do VAR? Sua adoção implicará em melhoras do esporte 
em seu aspecto ‘esportivo’ ou exterior a ele mesmo? 

 

Assim como muito se especulava sobre o desempenho do VAR perante 

sua inclusão num torneio de tamanha importância, há uma grande expectativa 

sobre o seu desenvolvimento a medida que o seu uso atingir diversas 

instâncias do futebol. Em nossa análise, entendemos que a atuação do VAR na 

Copa do Mundo fez valer seu uso, atuando em todos os lances em que 

poderia, tornando o jogo mais fidedigno aos fatos e, por isso, mais justo.  

Contudo, há de se definir melhor os parâmetros da sua atuação, que em 

nenhum momento excluirá o peso humano da visão interpretativa do árbitro, 

para que a incursão da tecnologia ao futebol sirva única e exclusivamente à 

uma tentativa de um jogo cada vez mais limpo e sistematizado. 
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