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INGRESSO E IMPLICAÇÕES DA FORMAÇÃO (ACADÊMICA) NA PRÁTICA 

COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

RESUMO 
 

 

Indiscutivelmente o futebol é uma das maiores paixões nacionais. Ele envolve, além de 

muito sentimento, verdadeiras fortunas. Os protagonistas do espetáculo são os atletas. 

Incumbidos da parte mais polêmica e contestada, estão os árbitros. Estes detêm, por 

diversas vezes, o poder de mudar o resultado de uma partida. A arbitragem capixaba 

tem se destacado no cenário nacional. Atualmente, o quadro de arbitragem conta com 

um número expressivo de árbitros/professores de educação física. Diante deste fato, 

procurou-se, nesta pesquisa investigar parte destes árbitros, que são professores de 

educação física, bem como entender como se dá a inserção deste profissional na 

arbitragem. Buscou-se, também, estabelecer um panorama da arbitragem capixaba por 

meio dos olhares dos árbitros federados no Estado. 

 

Palavras-chave: Arbitragem, Educação Física, Formação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMPLICATIONS OF ENTRY AND FORMATION (ACADEMIC) IN YOUR 

PRACTICE AS SOCCER REFEREE IN THE STATE OF THE ESPÍRITO 

SANTO 

 

ABSTRACT 

 

Soccer is a national passion, undoubtedly. Besides of the feelings involves, there are 

really big fortunes behind this business. The main characters if the spectacle are, of 

course, the athletes. The coadjuvant ones, responsible for the tougher, controversial and 

contested part are the referees. They sometimes have power to change the final results 

of a match. Espirito Santo's referees have been achieving great success in the national 

scene and  a plenty of them are Physical Education Teachers. Therefore, this research 

intents to investigate how it was the insertion of these teachers in the referee's carreer. 

Furthermore, to establish a panorama of capixaba's arbitration by the affiliated referees 

from the State 

 

Keywords: Arbitration, Physical Education, Formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTRADA E INPLICACIONES DE LA FORMACIÓN (ACADÉMICA) EN SU 

PRÁCTICA COMO ÁRBITRO FÚTBOL EN EL ESTADO DEL ESPÍRITO 

SANTO 

 

RESUMEN 

 

Indiscutiblemente el futbol es una de las mayores paciones nacionales. El envuelve, más 

allá de mucho sentimiento, verdaderas riquezas. Los protagonistas del espectáculo son 

los atletas.  Incumbidos de la parte más polémica y contestada, son los árbitros. Estos 

tienen, por diversas veces, el poder de mudar el resultado de una partida. El arbitraje 

“capixaba” se ha destacado en el escenario nacional. Actualmente, el cuadro de arbitraje 

cuenta con un número expresivo de árbitros/profesores de educación física. Frente a este 

hecho, se buscó en este estudio investigar parte de estos árbitros, que son profesores de 

educación física, bien como entender cómo se da la entrada de este profesional en el 

arbitraje. Se buscó, también, establecer un panorama de arbitraje “capixaba” por medio 

de la mirada de los árbitros federados en el Estado. 

 

Palabras clave: Arbitraje, Educación Física, Formación. 
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Objetivo 

 

Este artigo busca entender, como se dá o ingresso do professor de educação física na 

arbitragem, e a razão do elevado número de árbitros do quadro da Federação de Futebol 

do Estado do Espírito Santo (FES) que são graduandos ou graduados. Busca 

compreender se a formação em educação física auxilia o árbitro durante a sua atuação; 

bem como, se a arbitragem pode contribuir de alguma maneira na atuação enquanto 

professor. A pesquisa propõe expor o cotidiano do árbitro, suas impressões em relação à 

estrutura dos estádios, sua opinião em relação à remuneração das partidas, e suas 

expectativas dentro da arbitragem no Espírito Santo em nível nacional. 

 

Metodologia 

 

A proposta foi fundamentada na pesquisa quantitativa. A abordagem metodológica 

considerou as fichas cadastrais dos árbitros no arquivo da comissão de arbitragem da 

Federação de Futebol de Estado do Espirito Santo. Considerou-se as fichas referentes a 

dois biênios, referentes aos anos de 2009 a 2012, a fim de observar o quantitativo de 

árbitros do quadro básico e de elite da FES que estão ligados ao curso de Educação 

Física. 

 
Nesta perspectiva, na qual o objeto das ciências sociais deve ser 

estudado tal qual o das ciências físicas, a pesquisa é uma atividade 

neutra e objetiva, que busca descobrir regularidades ou leis, em que 

o pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus 

preconceitos e crenças contaminem a pesquisa. (GOLDENBERG, 

2005, p.17). 

 

De posse desses dados, trabalhamos com uma entrevista estruturada com cinco árbitros.  

É aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente 

estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. 

Ela se realiza de acordo com um formulário elaborado e é efetuada de 

preferência com pessoas selecionadas de acordo com um plano. 

(MARCONI; LAKATOS, 2008, p.82). 

 

Para escolha dos árbitros, adotou-se os seguintes critérios de inclusão: 

- Atuarem nas categorias profissionais; 

- Pertencerem a diferentes regiões de Estado; 

- Ser de ambos os sexos;  

Foram entrevistados quatro homens e uma mulher de forma individual. As entrevistas 

com os árbitros da Capital ocorreram nos dias de preparação física da arbitragem, que 
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ocorrem pelo menos três vezes por semana. Já com os árbitros do interior em dias de 

jogos que os mesmos vinham até a Capital. Os entrevistados são três árbitros e dois 

assistentes. Residem nas seguintes cidades: Serra, Aracruz, Vitória e Santa Teresa.  

A média de idade dos entrevistados é de 29 anos; já a formação em arbitragem variou de 

1999 a 2011, ou seja, os entrevistados são de uma nova geração de árbitros. A fim de 

preservar a identidade dos entrevistados, utilizou-se nomes fictícios. 

 

Introdução 

O interesse pela arbitragem, no meu caso, surgiu no ano de 2010, após conhecer um 

árbitro que, por acaso, também era professor no curso de formação da escola de árbitros 

da Federação Espírito Santense de Futebol. Ele mencionou que iria ter um curso de 

formação e eu logo procurei me orientar melhor sobre o curso. O fato de ser estudante 

de educação física na época, e a questão da ausência desse tipo de formação na grade 

curricular do curso, pesaram bastante na minha escolha, pois pensava e, ainda penso, 

que o esporte é um elemento fundamental nas aulas de educação física; e o futebol, sem 

sombra de dúvidas, é uma modalidade muito atrativa para os alunos. Por mais que 

outros esportes estejam em plena ascensão no cenário nacional, o futebol ainda é de 

longe o mais popular, aquele que envolve multidões. O futebol é um esporte que mexe 

com as emoções de todos os envolvidos na disputa: torcida, jogadores, dirigentes; para 

muitos é um momento onde se extravasa os limites da razão (SANTOS; JAHNECKA; 

RIGO, 2011). 

Para reger tal espetáculo, que muitas vezes envolve elencos milionários, a 

responsabilidade é creditada a um quarteto ou sexteto de arbitragem. De acordo com a 

International Football Association Board (2009, p. 16), uma partida será dirigida por um 

árbitro, que terá autoridade total para fazer cumprir as regras do jogo naquela partida. 

Segundo Lima(1998, apud Gomes, 2009, p.05),“A arbitragem é uma dos componentes 

de todas as modalidades de desporto sem a qual não se dá inicio a qualquer competição 

[...]”. Embora seja realizado todo um trabalho de preparação visando a totalidade em 

acertos, o árbitro é sempre muito vulnerável. De todos os agentes desportivos: 

[...] os árbitros encontram-se na linha da frente para, sob pressão, 

darem respostas imediatas no julgamento do jogo. Rodeados por 

ambientes de elevada competitividade e tensão, ter que decidir ao 

milésimo, de forma objetiva e emocionalmente controlada, não é 

tarefa fácil (NETO citado por GOMES, 2009, p. 02). 
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Com a maior exigência em relação à atuação da arbitragem, a cobrança recai em grande 

parte sobre a formação dessa arbitragem: 

Num quadro em que os níveis de exigência competitivas impostas 

pelo desporto de rendimento tem vindo a aumentar, torna-se 

imprescindível uma maior conscientização da importância do processo 

de formação, com qualidade, do árbitro (GOMES, 2008, p.02-03). 

 

De maneira que: 

Apenas uma boa formação vai poder baixar os índices de más 

actuaçoes dos árbitros, que nem sempre dependem dos próprios mas 

de uma politica formativa que as autoridades federativas devem 

empreender (COMAS citado por GOMES, 1991, p 14).  

 

Partindo do pressuposto de que o processo de formação do professor de educação física 

tenha em sua grade curricular disciplinas que trabalhem, mesmo que superficialmente, o 

esporte e, consequentemente as suas regras, modificadas ou não, é possível dizer que o 

conhecimento adquirido por esse sujeito poderá auxiliá-lo na tarefa de lidar com 

situações onde há necessidade de se aplicar determinadas normas, mais precisamente, 

no formato de regras. 

 O lidar com as regras do esporte, no campo da educação física, se constitui como algo 

comum; desta forma, o conjunto de conhecimentos adquiridos permite ao sujeito, no 

caso o professor, intervir como um mediador na atividade aplicada, sendo ela adaptada 

ou não. Isso porque existe a necessidade de haver alguém que aplique tais regras, que:  

[...] representam uma atividade interpessoal necessariamente regulada 

por certas normas que, embora geralmente herdadas das gerações 

anteriores, podem ser modificadas pelos membros de cada grupo de 

jogadores, fato este que explicita a condição de “legislador” de cada 

um deles. (DE LA TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 1992, p. 49-50). 

         

Nesse sentido, o professor acaba se tornando um legislador, pois tem o conhecimento e 

a astúcia de como se lidar com situações inusitadas e embaraçosas. Não podemos 

desconsiderar a hipótese, de que, o fato de lidar com o esporte pode se tornar um 

elemento facilitador para que o professor exerça e tome gosto pela arbitragem. De modo 

que, com o acesso diário, a relação educação física/arbitragem se torna mais concreta.  

Nessa perspectiva, podemos compreender a grande quantidade de árbitros do quadro 

atual da FES que possuem formação ou cursam educação física. Mais precisamente, 32 

árbitros, em um total de 104, totalizando um percentual de 30.76% quase 1/3. 

 

 

A formação do árbitro 
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Quem nunca apitou um jogo de futebol na vida? Quem nunca foi chamado para apitar 

uma pelada entre amigos? Ou melhor, quem nunca colocou um amigo numa furada 

dessas?! Em alguns casos, esse primeiro contato pode ser traumático para alguns, 

devido aos insultos e reclamações que geralmente ocorrem durante uma partida. Em 

grande parte dos casos, é assim que o futuro árbitro de futebol tem seu primeiro contato 

com o apito. No início é algo provisório, mas, em alguns casos, torna-se coisa séria. 

Para ingressar na arbitragem espírito santense é necessário procurar o departamento de 

arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES). Sua sede está 

localizada em Vitória. Os cursos geralmente são realizados na própria sede, mas, em 

alguns casos, ocorre em cidades do interior do Estado. Para se inscrever no curso não é 

necessário possuir curso superior. O terceiro grau só é um pré-requisito quando o árbitro 

faz a prova da CBF. 

O curso de formação tem a duração de em média de seis meses, com encontros 

semanais. O curso é ministrado por instrutores da CBF, professores de educação física, 

ex-árbitros e árbitros do atual quadro elite. Durante o curso, o futuro árbitro tem aulas 

de Regras do jogo, Súmulas e Relatórios, Português e Redação, Técnicas de Arbitragem, 

Preparação Física, Árbitro Assistente, Direito Desportivo, Socorros de Urgência, 

Psicologia, Nutrição e Estágio supervisionado que, somado às demais disciplinas, 

contabiliza 220 horas no total. No final do curso preparatório, o candidato passa um 

exame teórico, para ser aprovado é necessário obter aproveitamento igual ou superior a 

70% das questões.  

Após aprovados no curso de formação, os árbitros recém-formados estão aptos a serem 

escalados pelo departamento de arbitragem e atuar em campeonatos amadores 

realizados pela federação, como o Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20, campeonatos 

femininos e interligas (estadual de clubes amadores). Esse é o primeiro passo na carreira 

do árbitro no Espírito Santo.  

Todo ano a FES aplica uma prova escrita de reciclagem, que aborda questões de 

múltipla escolha, e dissertativas, relacionadas às regras do jogo, estatuto do torcedor e 

atualizações nas regras. A exigência para aprovação é 60% de acertos. Caso não 

obtenha êxito, o árbitro estará impedido de exercer suas atividades pela Federação, e só 

poderá retornar após fazer outra prova no ano seguinte. Isso por que: 

Para o bom desempenho das funções, o árbitro deve possuir bom 

conhecimento das Regras do Jogo aprovadas pela International 

Football Association Board (IFAB), dos regulamentos das 
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competições e das normas inerentes às entidades promotoras das 

partidas ou dos torneios, bem como códigos, memorandos, e 

legislações desportivas internacionais e nacionais. (OLIVEIRA; 

MESQUITA; MONTEIRO, 2004 p.278). 

 

 

Assim como em outras carreiras, a arbitragem possui níveis e um dos mais almejados é 

fazer parte do quadro nacional CBF (ou, se possível, internacional FIFA). Atualmente, o 

Espírito Santo conta com seis árbitros e sete assistentes no atual quadro da CBF, uma 

Assistente FIFA, um árbitro e um assistente aspirantes a FIFA. Desse total, oito são 

ligados à educação física, totalizando um percentual de 50%. 

Para se credenciar a atuar em jogos da categoria profissional no estado, o árbitro deve 

passar no teste físico adotado pela comissão estadual de arbitragem, que é aplicado nos 

moldes da CBF. Esse teste é aplicado anualmente ao quadro básico, sendo igual para 

homens e mulheres.  

Tabela 1 

Teste físico aplicado ao quadro básico de arbitragem do estado do Espírito Santo 

Árbitro  

6 tiros de 40 m  com tempo máximo de 6,4 s. 

Assistente 6 tiros de 40 m com tempo máximo de 6,2 s. 

Árbitro 20 tiros de 150 m com tempo máximo de 30s com 40 segundos de 

intervalo. 

Assistente 20 tiros de 150 m com tempo máximo de 30s e 45 segundos de 

intervalo. 

Fonte: FES 

 

 Caso não obtenha sucesso na prova física, o árbitro continuará atuando em jogos 

amadores até a realização de um novo teste. Se aprovado, o árbitro ou assistente, se 

habilita a trabalhar nos jogos profissionais dos campeonatos estaduais e, dependendo da 

sua desenvoltura, poderá ser indicado ao quadro nacional CBF. A partir daí, poderá 

atuar em jogos profissionais de todo o território nacional. O auge e mais seleto nível da 

carreira é se tornar um árbitro FIFA, o que lhe permite atuar em jogos internacionais. 

 

A preparação e os reflexos no cenário nacional 
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O Estado do Espírito Santo é avançado no que se refere à sua arbitragem, pois além de 

ser o primeiro e único a promover uma inter- temporada no ano de 2012, a FES 

disponibiliza um professor de educação física durante três vezes na semana 

possibilitando o treinamento e aperfeiçoamento da parte física dos árbitros, um dos 

pilares de uma boa atuação. De acordo com Gomes (2008), “No caso dos jogos 

Desportivos Coletivos, a arbitragem é uma tarefa extremamente dura, exigente e 

complexa, em que a preparação do árbitro compreende preparação técnica, física e 

psicológica [...]”. A preparação psicológica fica à cargo de cada árbitro, cada um faz a 

sua de maneira individual, tendo em vista, que se trata de algo muito pessoal. Todo mês 

é disponibilizada no site oficial da FES a planilha de exercícios físicos a ser aplicada. 

Isso possibilita aos árbitros do interior o acesso aos exercícios, para que possam se 

orientar e segui-los. A seguir, temos o modelo de uma semana do mês de fevereiro de 

2013: 

Tabela 2 

Modelo semanal de exercícios físicos aplicados aos árbitros do quadro estadual 

Segunda-feira 

11-02 

Aquecimento (20 min.), exercícios de mobilidade. Corrida de longa 

distância (8 km a 10 km) + exercícios de abdm. E alongamento. 

Terça-feira 

12-02 

Aquecimento (20 min de trote + exercícios localizados). Treino 

intervalado – 15 x 150m (30s) + 10 x 40m (6s a 8s) e alongamento 

final. 

Quarta-feira 

13-02 

Aquecimento (10 min. de trote, exercícios dinâmicos e de 

alongamento). Corrida: 15 voltas na pista de atletismo (6km) + 

exercícios abdm. (5 séries de 30 rep.) e alongamento. 

Quinta-feira 

14-02 

Aquecimento (20 min. de trote e exercícios dinâmicos). Treino 

intervalado na pista de atletismo, correr 75m em 15s. E andar 25m 

em 15s, total de 10 voltas na pista (40 rep. de75m) 5 min de trote e 

caminhada, mais 10 min. De alongamento. 

Sexta- feira 

15-02 

Aquecimento (10 min de trote e exercícios localizados). Corrida de 5 

km + exercícios de alongamento. 

Fonte: FES 

 

Na Capital a frequência é monitorada, e a presença em pelo menos dois dias na semana 

é um requisito para que o árbitro entre no sorteio e possa ser escalado nos jogos da 
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categoria profissional. O mesmo acontece com os árbitros do interior; porém, estes 

devem fazer sua preparação em suas respectivas cidades e enviar um documento 

assinado por um professor de educação física, atestando que o árbitro praticou os 

exercícios físicos sugeridos. A FES adota esse procedimento, pois o árbitro, quando mal 

condicionado, pode apresentar algumas deficiências, dentre elas: 

A composição corporal também é um fator importante a ser observado, 

haja vista que um árbitro que se apresenta acima do peso ideal e com 

alto percentual de gordura provavelmente encontrará dificuldades de 

se deslocar em campo (OLIVEIRA; MESQUITA; MONTEIRO, 2004 

p.278). 

 

O período entre 2009 e 2012 foi muito significativo para a arbitragem capixaba, pois 

houve um salto considerável no número de atuações em jogos, que antes somavam 155, 

para 319 atuações, um aumento de 105%. Entre as 319 atuações, árbitros, assistentes, 

quartos árbitros e adicionais
1
 atuaram nas competições das Séries A, B, C e D, Copa da 

Brasil masculina/feminina e sub-20. De modo que o Estado aparece na 9ª colocação
2
 em 

escalas de árbitros no ranking nacional, de acordo com a CBF. Esse aumento 

significativo pode ser atribuído, em grande parte, a localização geográfica do Estado, 

pois, todos os estados vizinhos possuem times nas principais divisões do futebol 

nacional. Essa questão de logística é importante, pois o Estado é considerado neutro; 

nesse sentido, a ausência de times nas séries A, B, e C se torna benéfica para o grande 

índice de atuações a nível nacional. 

 

A arbitragem capixaba 

 

Em busca de entender as razões que levam o professor de educação física a se inserir no 

mundo da arbitragem, bem como se existe a possibilidade de ocorrer o caminho inverso, 

elaborou-se uma entrevista semiestruturada que norteia esta pesquisa. A entrevista 

possui quatro eixos principais: 1) relação educação física/arbitragem; 2) remuneração; 

3)estrutura do futebol e dos estádios capixabas e 4) a preparação física da arbitragem.  

Ao abrir a discussão, o questionamento foi acerca da estrutura dos estádios capixabas. 

De acordo com todos os entrevistados, a infraestrutura dos estádios e vestiários dos 

                                                           

1
 Árbitros adicionais são aqueles que ficam na linha de fundo, no lado oposto ao do auxiliar. Foram 

inseridos no campeonato brasileiro de 2012. 
2
  De acordo com dados divulgados pela CBF, a arbitragem capixaba aparece na 9ª colocação em atuações 

nas principais competições nacionais realizadas no ano de 2012. O estado aparece depois de: São Paulo, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Bahia. 
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árbitros deixa a desejar. A situação, no geral, é motivo de preocupação, como relata 

Flávio: 

Hoje eu vou falar que de 60% a 80% são estruturas de baixa qualidade. 

Já os vestiários deixam a desejar em todos os aspectos. Eu classifico 

como muito ruim as condições hoje dos estádios aqui do estado. 

 

Celina, a árbitra entrevistada, expõe os transtornos que passa em dias de jogos; revela 

que não é só no estado do Espírito Santo que sofre com a precariedade dos estádios; isso 

pode gerar incômodos e interferir na qualidade de seu trabalho: 

A estrutura começando pelo campo é péssima. Vestiário, no meu caso, 

não tem nenhum estádio aqui do Espírito Santo e nem nacionalmente, 

porque eu já fiz jogos em São Paulo, no Rio de Janeiro. Nenhum 

estádio tem banheiro feminino, fora que alguns estádios aqui do 

Espírito Santo nem água tem, são pequenos apertados, não tem 

conforto nenhum, sem ventilação, sem água. A estrutura é muito 

precária. Próximos aos vestiários dos atletas, isso influencia muito. 

Próximo à torcida, a gente tem influências externas e internas também, 

antes da partida, durante e depois. 

 

Valter é mais taxativo dizendo que: 

Infelizmente há falta de estrutura no futebol capixaba num todo. Falta 

de investimentos, isso também reflete na arbitragem, os vestiários não 

dá pra dizer que são vestiários... É ali uma salinha, um quartinho que 

você muda a roupa. 

 

Essa não é uma realidade encontrada apenas nos estádios do Espírito Santo e, sim, da 

maior parte dos estádios do Brasil. 

Um levantamento inédito realizado pelo Sindicato Nacional das 

Empresas de Arquitetura e Engenharia revela que a maior parte dos 

estádios brasileiros está com Prazo de Validade Vencido. Construídos 

e projetados em sua maioria nas décadas de 1960 e 1970, os palcos do 

esporte preferido do brasileiro apresentam sinais de desgaste, falta de 

manutenção e projeto defasados, tecnológica e conceitualmente.  

(Em:http:/www.dgabc.com.br/estudo-aponta-situacao-precaria-

dosestadiosbrasileiros. Acesso em: 04 abril de 2013.) 

 

Quando perguntados sobre o ingresso na arbitragem no estado do Espírito Santo e suas 

pretensões dentro da arbitragem, as repostas foram distintas; contudo, os objetivos 

encontraram-se no que se refere ao lugar que se quer chegar. Flávio diz que: 

Eu sempre gostei muito de esportes e sempre corri muito atrás disso. 

Como eu não tenho um potencial para ser um atleta de elite, eu prefiro 

estar trabalhando com eles. E quanto à pretensão, eu acho que como 

qualquer um, eu quero chegar ao máximo, eu procuro fazer o meu 

melhor, para poder chegar ao máximo que eu puder dentro da carreira 

da arbitragem. 

 

O relato anterior representa a minoria dos árbitros entrevistados com relação ao ingresso 

na arbitragem, sendo mais comum o ingresso na carreira por influência de familiares e 

conhecidos. Os relatos a seguir retratam essa ideia. Valter diz que: 
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Eu vim residir no Espírito Santo em 2010, foi até quando eu comecei a 

fazer o curso, que começou em 2010 e terminou em 2011. E foi assim, 

mais motivado pela conversa com os meus familiares, meu pai, mais 

precisamente. A gente estava assistindo um jogo, ele falou: Por que 

você não faz um curso desses de árbitro? É legal e tal. Aí depois disso, 

eu fui procurar na internet e vi que estava aberta a inscrição para o 

curso aqui, e como eu moro próximo aqui da Capital ficou fácil de 

fazer, e fui lá e fiz. Foi meio que por acaso. 

 

Já Celina diz que ingressou por indução de seu pai, mas acabou gostando e se 

identificando. 

Eu tinha experiência jogando futebol lá em Aracruz, fazia parte de um 

time. Como o mundo é machista, quando eu comecei a crescer não 

tinham mais times, daí parei de jogar. Meu pai viu um cartaz e falou 

para eu me inscrever, até então eu nunca tinha pensado em ser árbitra, 

eu falei que não queria fazer o curso, que eu não me interessava, mas 

ele me inscreveu no curso sem eu saber. Daí eu tive que ir, pois ele 

falou que já havia pagado e que eu teria que ir na primeira aula. E fui 

indo, fui gostando. Na primeira aula tinha, acho que umas cinco ou 

seis mulheres. No final do curso só sobraram eu e outra menina. Nos 

formamos, eu mais três. Na verdade, o curso começou com cinquenta 

alunos. Hoje atuando, só tem eu e mais um colega. Aí, dentro do curso 

comecei a me destacar, e o professor me chamou e disse que eu tinha 

futuro, e para eu me esforçar que ele apostaria em mim. E deu certo. 

 

 

O ingresso de Mauro foi de forma diferenciada. Para ele, a formação em educação física 

o influenciou diretamente: 

O que me levou foi o próprio curso de educação física. Eu estava no 

estágio, onde tive que ajudar num campeonato de futebol de salão, eu 

tinha que ajudar a fazer a súmula, então, os árbitros que estavam 

trabalhando no campeonato comentaram que eu tinha um porte físico 

e tudo pra ser um arbitro. A partir daí eu comecei a fazer o curso, 

devido ao próprio árbitro que estava trabalhando no campeonato. Eu 

estava fazendo a faculdade de educação física e isso me levou a fazer 

os cursos tanto de salão, beach soccer e de futebol de campo. A 

minha pretensão é estar apitando futebol pelo brasileiro pela série A, 

e quiçá chegar a FIFA no futebol de campo. Já cheguei ao beach 

soccer, agora é chegar no futebol de campo. 

 

Em relação à atuação em outras modalidades, além do beach soccer citado por Mauro, 

os entrevistados também atuam paralelamente em: futsal, sete soçaite e natação. 

Quando questionados sobre quantos dias da semana dedicavam à preparação física, 

todos foram enfáticos em dizer que pelo menos três dias ou mais. Esta frequência se 

deve ao fato de se tratarem de árbitros que atuam nas categorias profissionais. 

De acordo com maioria dos árbitros ouvidos ficou muito clara a necessidade de se ter 

outra ocupação. A CBF exige que se tenha uma renda fixa. Existe um impasse na 

aprovação de um projeto de regulamentação da profissão de árbitro que foi vetado pelo 
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Senado no dia 12 de dezembro de 2012, esse projeto não é recente, já se arrasta há 

muito tempo: 

Desde 2002 há um projeto de profissionalização da arbitragem 

brasileira proposto pelo Senado Federal (Projeto de Lei 6.405 de 

2002) que tramita no congresso, em 2005 foi proposta uma emenda 

(Projeto de Lei 6.212 de 2005) que foi vetado pela Câmara Federal 

em 2008. No ano de 2009, foi feita uma nova emenda (Projeto de Lei 

6.467 de 2009), que ainda está para ser discutida e votada pela 

Câmara. O processo caminha lentamente e no ano de 2010, por 

exemplo, não entrou em pauta nenhuma vez [...]. (SANTOS; 

JAHNECKA; RIGO, 2011, p.10). 

 

Com o passar dos anos o projeto de lei sofreu algumas alterações, dentre elas, o 

professor de educação física, se torna uma das partes envolvidas: 

[...] Uma das reformulações que o projeto recebeu diz que após sua 

aprovação, apenas profissionais de Educação Física e com curso de 

formação de árbitros poderão exercer a profissão. Além de vários 

direitos trabalhistas que hoje não existem, o projeto estipula que o 

árbitro receba um salário fixo e a taxa do jogo quando for escalado, 

podendo passar a se dedicar exclusivamente à arbitragem se assim 

desejar[...]. (SANTOS; JAHNECKA; RIGO, 2011, p.10). 

 

Quando questionados se a remuneração é satisfatória e se o árbitro consegue sobreviver 

da arbitragem no Espírito Santo, quase todos afirmaram não ser possível, 

complementaram afirmando que não é só aqui no Estado, mas em todo o País. Para 

Mauro: 

No Espírito Santo tá melhorando [a remuneração], mas aqui a gente 

tem que ter outra profissão como até em nível nacional. Creio que só 

os que são FIFA conseguem viver só da arbitragem, até porque, 

também não dá tempo para eles estarem em outra profissão. Creio que 

ainda você tem que estar em duas profissões, ou até em três, para 

conseguir sobreviver. Quem tá na FIFA dá pra ficar só sendo árbitro 

FIFA mesmo. 

 

Valter diz que acha muito difícil sobreviver da arbitragem. Para ele, até os árbitros do 

alto escalão devem ter outra ocupação. Ele ainda elenca o fator sorteio: 

Não. De jeito nenhum. Eu acho que no País todo e até quem está na 

esfera maior que é a FIFA, é quase que impossível sobreviver somente 

de arbitragem, por que é sorteio, então você tem que ter sorte e não da 

pra contar com aquilo, né? 

 

Adalto exalta o gosto pelo esporte e pela atividade da arbitragem: 

No Espírito Santo não tem como somente viver da arbitragem. A 

gente faz porque gosta. 

 

Celina pensa da seguinte forma: 

A remuneração é por jogo, aqui no estado a gente não tem ranking, o 

árbitro sempre ganha o dobro do assistente. Aqui na série A, o árbitro 

ganha em média 400 reais e os assistentes em torno de 200 reais. Já 
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no sub-20 diminui um pouco, e assim por diante, feminino, sub-17, 

sub-15 e sub-13 e por ai vai. Na verdade sobrevive os que são os 

árbitros de elite, os FIFA. Eles nunca ficam sem trabalhar, se eles 

reprovarem no teste físico, por problemas particulares ou saúde eles 

são tirados das escalas. Mas para eles é possível sobreviver, eles 

conseguem viver sem ter outra profissão. Já o árbitro capixaba não 

sobreviveria. Todos têm outra profissão. 

 

Em contrapartida, Flávio elencou a disparidade no custo de vida de algumas cidades e a 

questão do fator sorte de ser escalado; porém, acredita ser possível sobreviver da 

arbitragem no estado de acordo com estes fatores. 

Isso vai variar muito de como e quando você é escalado, quantas vezes. 

Mas eu penso da seguinte forma: se você vive numa cidade onde o seu 

custo de vida é baixo, você tem como sobreviver se você for escalado 

pelo menos uma vez por semana. 

 

Embora a alegação de que alguns árbitros vivam apenas da renda da arbitragem seja 

legítima, deve- se saber que a carreira de árbitro é incerta e que podem existir 

imprevistos, como lesões, suspensões por erros e em virtude disso, é necessário ter outra 

fonte de renda: 

Atualmente, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e as 

federações estaduais dão cursos de formação de árbitros, mas os gastos 

com preparo físico, médicos, fisioterapia e todos os incidentes que 

possam ocorrer fora de campo ficam por conta do profissional. 

(PIOVESAN. Acesso em: 04 fevereiro 2013.)  

 

A tarefa de viver exclusivamente da arbitragem se torna ainda mais complexa, devido 

ao fato, de que a comissão de arbitragem do Espírito Santo, semelhante às demais 

comissões do País, possui um tribunal de justiça, onde são julgados atletas, dirigentes e 

até mesmo a arbitragem. Todo incidente relatado na súmula (documento da partida), ou 

pelo delegado da partida passa por esse tribunal. Caso o árbitro seja responsável por 

alguma infração, poderá ser suspenso ou até mesmo pagar multa. 

A partir de 2011, as taxas da arbitragem dos campeonatos profissionais e alguns 

amadores deixaram de ser custeados pelos clubes e passaram a ser custeados por uma 

grande empresa do Espírito Santo, como forma de incentivo ao esporte capixaba. Para 

os árbitros entrevistados o dinheiro da arbitragem acaba sendo uma complementação da 

renda, pois todos os entrevistados possuem outras carreiras paralelas
3
. Então, como 

conciliar as duas carreiras? O que eles têm a dizer sobre isso? Valter relata a dificuldade 

                                                           

3
 Dentre os árbitros capixabas, além de professores de educação física, também podemos encontrar: 

autônomos, vigilantes, motoristas, representantes comerciais, operários da construção civil, funcionários 

públicos, militares, advogados, farmacêuticos, dentre outros. 
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dizendo que: 

Às vezes é complicado. Dependendo do horário dos jogos durante a 

semana, a gente tem que depender da boa vontade de diretores para 

poder estar liberando ou então colocando algum substituto, para poder 

cumprir as duas carreiras. 

Mauro salienta:  

É complicado, mas a gente concilia com os amigos, a gente concilia 

com os colegas de trabalho, com a família e a gente vai levando os 

dois. 

 

Celina encontra dificuldades, sendo diversas vezes necessário pedir dispensa dos jogos 

em virtude de outros compromissos profissionais, como é explicitado abaixo: 

Muito difícil! Por exemplo, no meu caso, tem jogos durante a semana 

que tenho que pedir dispensa. Como estudo em período integral, não 

tem como eu sair. Às vezes tem jogo em São Mateus, tem que sair 

daqui oito horas da manhã, então eu perco o dia inteiro e ainda volto 

de madrugada. Então, só participo das rodadas de fim de semana, 

quando sou escalada, porque acontece da gente não ser escalado 

também. Então é muito difícil conciliar. 

 

Geralmente, conciliar as duas atividades, não é uma tarefa simplória, embora existam 

algumas exceções, como no caso de Adalto: 

Para mim não é difícil, pois eu sou autônomo. 

 

O termo conciliar é muito pertinente quando nos referimos à arbitragem e a educação 

física, pois enquanto árbitro, durante as partidas de futebol, é muito importante se 

extrair o máximo da atuação como professor no que se refere à didática aplicada na 

conduta com os atletas, para que tais conhecimentos possam agregar valores ao 

desenvolvimento da atuação em campo.  

O árbitro requer uma necessária sensibilidade pedagógica para ter 

permanentemente uma atitude interpretativa das regras que lhe 

permita a definição de um critério de intervenção o mais coerente 

possível [...] (GOMES, 1998, p. 06). 

 

Dessa forma, a ideia predominante entre os árbitros, quando questionados sobre os 

benefícios da formação em educação física na sua prática como árbitro, no caso de 

Mauro destaca: 

Lidar com o ser humano, lidar com as diferenças, lidar com situações 

que você tem que ter criatividade, isso o professor tem que lidar 

também no dia a dia. Com a criatividade a gente vai sabendo lidar 

com as adversidades das duas profissões, no caso. 

 

Valter cita o fato do gostar de esportes como fundamental: 

Acredito que o gosto pelo esporte, não que a educação física esteja só 

ligada a essa área esportiva, mas isso ajuda bastante, porque você tá 

ali fazendo uma coisa que você gosta. 
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Já Flávio, lança a questão do conhecimento em preparação física, como preponderante 

para uma boa atuação. Para ele, estar bem física e psicologicamente é fundamental, e 

quando mal condicionado o árbitro não realiza um bom trabalho. 

Em contrapartida ao que foi dito pelos demais árbitros, Celina discorda que a formação 

em educação física seja um dos pilares de uma boa arbitragem e relata carências no seu 

processo de formação, enquanto professora de educação física. 

Eu me formei árbitra antes de entrar no curso. Na verdade, o curso de 

educação física de licenciatura não proporciona muita coisa no 

aspecto biológico e físico, mas em relação às disciplinas, eu não acho 

que me auxiliou em muita coisa. Não consigo enxergar disciplinas 

que auxiliassem, nem o futebol a gente teve aqui no curso. O fato de 

ser um professor de educação física, não quer dizer que você vá ser 

um bom árbitro ou vice versa. 

 

Em compensação, o fator arbitragem de alguma forma, pode trazer elementos e 

contribuições para a prática docente, de modo que, o conhecimento adquirido ao longo 

da carreira pode servir durante alguma conversa com alunos que geralmente fazem 

perguntas relacionadas ao futebol. O árbitro vai constituindo uma identidade própria e, 

consequentemente, seu repertório de vivências na arbitragem pode contribuir de alguma 

forma nas atuações na educação física. Como evidencia Valter: 

A eu acho que de acordo com que vai aumentando o nível dentro da 

arbitragem, a gente vai chegando numa esfera mais profissional isso 

ajuda nas conversas, nas aplicações de conteúdo pros meninos. A 

gente tem umas histórias pra contar, umas experiências vividas e isso 

ajuda sim. 

 

Flávio, num primeiro momento, diz que a arbitragem não o auxilia em sua prática 

docente, mas complementa citando a questão da preparação física do quadro estadual de 

arbitragem e não descarta que um dia poderá se valer dos conhecimentos adquiridos a 

partir da arbitragem: 

Olha, hoje eu penso que não diretamente com alunos, mas quando se 

trata de uma preparação de atletas influência. Dentro da escola não me 

influenciou ainda, mas eu acredito que futuramente deva influenciar. 

 

Mauro evidencia a necessidade de atualização e busca de novos conhecimentos: 

Sim. Creio que implica, porque nas duas carreiras eu tenho que ter 

uma determinação e estar procurando novos conhecimentos, assim, 

tenho que estar sempre estudando mais, conversando com 

profissionais que são mais experientes, pesquisando, vendo vídeos e 

procurando até em outros países outros conhecimentos que venham 

da FIFA, no caso do futebol. No caso da profissão de educação física 

eu procuro estar conversando com pessoas que são formadas 

recentemente, procurando fazer pós-graduações e assim a gente vai 

conciliando as duas carreiras. 



23 

 

 

Quando questionados sobre a relação árbitro/atleta e quanto à existência de um possível 

auxílio no diálogo pelo fato de ser professor de educação física, as respostas foram 

divergentes. Muitos elementos foram abordados. Para Valter, na educação física a 

relação professor/aluno é mais amigável e na arbitragem um legislador:  

A gente tem que bater de frente, mas de uma forma mais equilibrada. 

A gente já tem um conhecimento didático da coisa, do esporte, então 

eu creio que é bem parecida, mas por outro lado a arbitragem é uma 

forma mais, como se diz... De autoridade, né? E o professor digamos 

que é uma pessoa mais amiga do aluno, então é um pouco diferente 

nesse quesito que a gente deve se impor mais arbitrando do que dando 

aula, não que você não vá se impor dando a aula mas é uma forma 

mais amigável na aula. 

 

Para Valter, o conhecimento dentro do esporte ajuda na comunicação com os atletas; a 

famosa linguagem futebolista: 
Auxilia, mais na forma de conhecer, já ter praticado o esporte. Então a 

gente já tem a linguagem do atleta ali e isso ajuda um pouco, acho que 

ajuda um pouco sim. 

 

Para Celina, a relação deve ser o mais profissional possível. Para ela a educação física 

não auxilia em sua relação com os atletas, nesse sentido: 
 A gente estabelece uma relação totalmente profissional, por exemplo, 

eu tenho amigos que são jogadores, dentro de campo é um: Oi! Tudo 

bem? Mas acabou ali. O jogo começou, antes, durante e depois é 

extremamente profissional, não há favorecimento nenhum. E eu acho 

que a educação física não me auxiliou, como eu te disse antes. 

 

Por fim, perguntou-se aos árbitros se pudessem sugerir ou mudar algo na FES, o que 

fariam? A resposta de Celina sugere que: 

Primeiro, um acompanhamento psicológico, muitos árbitros precisam. 

Segundo, já até vem sendo reivindicado pelos próprios árbitros um 

acompanhamento nutricional, muitos árbitros não são formados, 

porque aqui no Espírito Santo não é obrigatório árbitro de elite ter o 

terceiro grau, ser instruído. A gente tem muito árbitro que não tem 

noção de alimentação, de descanso, de treino. Então, a gente precisaria 

em relação a isso. Eu acho que é uma boa, um acompanhamento 

nutricional e psicólogo. 

 

Essas sugestões enumeradas na fala anterior podem contribuir para a preparação integral 

do árbitro, tendo em vista que o fator psicológico significa muito na atuação do árbitro. 

Com relação à questão nutricional, que é um fator de extrema importância para o árbitro, 

devido ao elevado gasto energético e a cobrança interna de manter um porte físico 

atlético.  

Outra questão abordada refere-se ao deslocamento dos árbitros do interior em dias de 

jogos, que muitas vezes saem de suas casas por volta das quatro ou cinco da manhã e só 
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retornam depois da meia noite, devido à distância. Para Adalto, 

A federação peca em alguns momentos nas escalas dos árbitros que 

moram no interior, um exemplo, hoje mesmo, tal árbitro saiu de São 

Mateus para vir pra cá, para pagar. Então a federação tinha que criar 

meios que fizesse escalas que condissessem com a cidade do árbitro, 

não precisa ser no local, mas nas proximidades ou até se conciliasse 

um quarteto do local para ir para outro lugar, também seria viável.  

 

Valter reitera que se pudesse sugerir algo para a federação e a comissão de arbitragem 

indicaria um sorteio mais amplo, onde todos os árbitros concorreriam ao sorteio de 

todos dos jogos: 

Eu acredito que o sorteio poderia ser feito de outra maneira. Ao invés 

de se escolher um grupo de árbitros para concorrer aquele sorteio de 

determinado jogo, faz um ranking e o pessoal que tá dentro daquele 

ranking, não sei como, por nota, por avaliação de jogos, enfim, vai 

todo mundo para o sorteio de todos os jogos e não aqueles três, quatro 

ou cinco, pré-determinados, e escolhidos por eles sem nenhum outro 

método. E para tornar a carreira de árbitro mais atraente, tem um 

leque de coisas, mas acho que de imediato já iria tornar um 

pouquinho mais atraente é a questão da taxa de arbitragem. Quando 

mexe no bolso da galera, a galera já fica mais feliz, porque a gente 

entende da questão do futebol, no estado é fraco, falta investimentos, 

mas a cobrança é igual pra todos. Então se não investir no futebol tem 

que investir pelo menos na arbitragem, que a arbitragem está bem 

acima do nível do futebol do Estado. 

 

Nos sorteios, o árbitro concorre em apenas um jogo; isso vale exclusivamente para os 

árbitros; já os assistentes são escalados de acordo com as titulações, ou seja, primeiro 

vem os FIFA, depois os aspirantes a FIFA, depois os CBF, e por fim os FES. 

Outro ponto importante, porém não abordado pelos entrevistados, é a questão médica. 

Todos os árbitros devem entregar anualmente laudo médico, atestando que está apto a 

exercer a atividade. Estes exames não são custeados pela FES, estes encargos ficam por 

conta dos árbitros.  

Essas e outras questões deviam ser revistas, pois um País que vai sediar um Mundial e 

que tem alguns dos melhores jogadores do mundo deveria ter outras perspectivas em 

relação a sua arbitragem, que é de fundamental importância no andamento de uma 

partida de futebol. O intuito não é discutir a aprovação ou não da lei de regulamentação 

da arbitragem, muito menos, cobrar da FES melhorias nas condições oferecidas ao seu 

quadro de arbitragem, mas salientar a necessidade de mudança, não só na arbitragem 

capixaba, mas também a nível nacional. 
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Considerações Finais 

 

Embora o futebol não apresente bons resultados nos últimos anos, o nível da arbitragem 

capixaba se eleva a cada ano, isso se reflete no índice de atuações em nível nacional. A 

FES procura dar o suporte para que seus árbitros possam desempenhar o seu trabalho da 

melhor forma possível dentro dos gramados.  Entretanto, grande parte dos 

professores/árbitros encontram dificuldades em conciliar as duas carreiras, pois é 

inviável viver somente de arbitragem no Espírito Santo. 

Os árbitros capixabas são obrigados a arcar com os exames periódicos exigidos pela 

FES; seria muito interessante que a federação tivesse uma parceria com instituições de 

saúde para que o árbitro pudesse fazer consultas, exames e acompanhamentos médicos 

necessários sem custos para o árbitro. 

São muito frequentes as queixas em relação à estrutura dos estádios. Ainda há muito 

que se melhorar, porém, não podemos deixar de citar a inauguração do estádio Cléber 

Andrade que está prevista para o final de 2013, que deverá ser um grande avanço para o 

futebol capixaba. 

O número de professores de educação física é bem significativo no atual quadro de 

árbitros do Departamento de Arbitragem da Federação Espírito Santense de Futebol, 

representam quase 1/3 do total. O ingresso na arbitragem, na maior parte dos casos, 

acaba ocorrendo indiretamente, motivados por influências de parentes ou conhecidos. 

Percebe-se, ainda, que uma boa desenvoltura está diretamente ligada a um bom preparo 

físico, e o professor de educação física, detentor de uma gama de conhecimentos em 

relação ao corpo humano e ao condicionamento físico, sai na frente dos demais árbitros, 

de acordo com a maioria dos entrevistados. Contudo, uma boa desenvoltura na 

arbitragem, também depende de fatores psicológicos e acima de tudo, um bom 

conhecimento das regras. 

O acesso que o professor tem, no seu processo de formação e no contexto escolar, a 

algumas modalidades, sendo elas adaptadas ou não, auxiliam no papel de legislador, ou 

seja, desde então o fato de legislar se constitui como uma atividade de árbitro.  

Os alunos geralmente praticam atos indisciplinares que vão contra as normas da escola, 

causam tumulto em sala de aula e cabe ao professor a tarefa de dialogar e mediar essas 

situações. No campo, o atleta, seja pela pressão, seja pela necessidade de vencer ou 

problemas pessoais, acaba se alterando e, assim como em sala de aula, um 

diálogo/mediação pode ser mais proveitoso do que um cartão amarelo ou vermelho. A 
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experiência nas escolas lidando com alunos que estão em processo de formação e a todo 

o momento aprendendo os códigos e regras de convívio social, podem oferecer ao 

professor o embasamento para a atuação enquanto árbitro. 

Com relação à indagação acerca das contribuições da educação física na arbitragem, 

surgiram indícios de que a formação auxilia no trato com os atletas, e na preparação 

física, citada como principal benefício. Em contrapartida, na opinião de alguns a 

formação não traz benefícios para sua atuação dentro dos gramados, pois a arbitragem é 

anterior ao ingresso na formação em educação física. 

A questão da interferência de uma atividade na outra é de cunho pessoal, portanto, 

divergente entre os entrevistados, não permitindo-nos estabelecer um panorama se a 

Educação Física tem influência direta na atuação como árbitro.  

No que se refere às contribuições da arbitragem na atuação enquanto professor percebe-

se, que a maioria aponta benefícios em relação à atuação na área escolar, pelo fato da 

arbitragem no futebol oferecer elementos que despertam a curiosidade dos alunos, pelo 

fato, do futebol ser um esporte de estrema popularidade. Devido ao conhecimento e 

notoriedade no meio futebolístico, a arbitragem se torna um fator propulsor na imagem 

do árbitro, lhe oportunizando atrair maior quantidade de alunos nos trabalhos paralelos 

em escolinhas e academias. 
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