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vivenciaram tanto a submissão de gênero quanto a do interior da própria categoria 

mulher, crendo que haverá tempos melhores; se não for pela igualdade, que seja 

pelo reconhecimento de que existe a/o “outra/o”.
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RESUMO 

 

Essa dissertação discute a forma como as mulheres árbitras vivenciam a divisão 

sexual no trabalho de arbitragem em futebol profissional, verificando sua 

inserção e permanência no campo, sem perder de vista a questão interseccional 

de raça. Segundo estudos, nota-se um crescimento da presença da mulher no 

meio futebolístico nas últimas duas décadas, quer seja como jogadora, 

treinadora, árbitra ou bandeirinha. Especificamente na arbitragem, embora exista 

uma busca crescente, poucas conseguem avanço e estabilidade na função. Com 

isso, delimitamos como problema, saber: de que forma as mulheres árbitras de 

futebol vivenciam a divisão sexual no trabalho de arbitragem profissional? A 

partir desse contexto, elaboram-se duas grandes questões para o desenrolar da 

pesquisa: 1) Quais são os critérios de avaliação do perfil físico para alcançar as 

características e qualidades ideais para se tornar um juiz de futebol? 2) E como 

estas mulheres conseguiram borrar as fronteiras das relações de gênero/sexo e 

se tornaram árbitras no futebol? Tendo como objetivo analisar os documentos 

de arbitragem, identificando nos critérios a divisão sexual neste tipo de 

ocupação, bem como compreender as histórias de vida das árbitras, escolhemos 

como metodologia a pesquisa qualitativa descritiva, investigando documentos 

oficiais de arbitragem e as histórias de vida das árbitras. Nos resultados, 

constatam-se estratégias androcêntricas no campo, com as barreiras 

excludentes e limitantes para as mulheres na arbitragem, afetando a sua 

inclusão e permanência, sendo a maior delas o teste físico sem consideração às 

diferenças sexuais, utilizados como mecanismo de defesa para o controle sexual 

neste setor, resultando em prejuízo para as mulheres, embora as barreiras 

estejam colocadas para além do desempenho físico relacionadas com a política 

de gênero. Além disso, foi constatada hierarquia regional, resultando na 

submissão no interior da categoria mulher. Desse modo, a arbitragem, como 

mercado de trabalho, segue a lógica geral: os homens comandam o campo. O 

papel de submissão e o rendimento menor estão reservados para as mulheres. 

Palavras-chave: Arbitragem feminina. Futebol. Divisão sexual do trabalho. 

Tecnologias de gênero. 



 
 

ABSTRACT 

 

This Master's Thesis discusses how women referees' experience sexual division in 

arbitration work of professional soccer, checking their entering and remaining on the 

field, without losing sight of the intersectional matters of race. According to studies, 

there is an increase in the presence of women amongst the soccer world in the past 

two decades, whether as players, coaches, referees or linesmen. Specifically in 

arbitration, although there is a growing demand, just a few can get progress and 

stability in the function. Therefore, delimiting as a problem, knowing how women 

referees experiences the sexual division in professional arbitration work. From this 

context, are elaborated two major issues for the research development: 1) What are 

the criteria for evaluating the physical profile needed to achieve the ideal 

characteristics and qualities to become a soccer referee? 2) And how these women 

managed to blur the boundaries of gender/sex relations and become soccer referees? 

Aiming to analyze the arbitration documents, identifying in the criteria the sexual 

division in this type of occupation, as well as understanding the life history of referees, 

chosen as a methodology the descriptive qualitative research, investigating official 

documents of arbitration and the life history of referees. In the results, androcentric 

strategies in the field were noticed, with the exclusionary and limiting barriers for 

women in arbitration affecting their inclusion and permanence, the biggest one being 

the physical test without considering sex differences, used as a defense mechanism 

for sexual controlling in this sector, resulting in disadvantage for women, although the 

barriers are beyond a physical performance related to the gender policy. Furthermore, 

it was observed a regional hierarchy submission within the woman category. Thus, the 

arbitration, as a job market, follows the general logic: men rule the field. The role in 

submission as well as the lowest income are reserved to women. 

Keywords:  Female arbitration. Soccer. Sexual division of labor. Gender technologies.
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MINHA TRAJETÓRIA: UM POUCO DE MIM E A ESCOLHA DO OBJETO DE 
PESQUISA 

Sou mulher negra e brasileira. Nasci em 1976, em Salvador, na Bahia, de 

família de baixa renda, doze irmãos (dois falecidos nos primeiros meses de vida), mãe 

cuidadora do lar, ensino fundamental incompleto, e pai eletricista autônomo, 

semianalfabeto (cardiopata, falecido em maio de 2014 aos 73 anos de idade). Única 

da "família nuclear" até o presente momento com educação superior, transgredindo 

as regras do sistema político-social ligado à classe e raça, realizando o sonho do meu 

pai que constantemente nos aconselhava a se espelhar na família de Ana Celia da 

Silva (professora, escritora e militante negra). Eu não a conhecia na adolescência e 

início da juventude, mas tinha-lhe enorme admiração, pois o meu pai era o eletricista 

de sua família e tornou-se seu amigo. 

Nasci no bairro de Brotas, onde vivenciei a infância, fase em que a “fala” era 

um problema para mim, devido à timidez. Por isso, minha forma de dizer era silenciosa 

e, muitas vezes, não ouvida. A minha primeira lembrança, eu diria entre sete e oito 

anos, insere-se no contexto racial. Vejamos: 

 Como não tinha amigas (os), exceto meus irmãos (distinto sexo), por sermos 

criados fora do ambiente da rua, ter uma amiga e uma bicicleta eram os meus sonhos 

de criança. Com a chegada de uma família branca na vizinhança, havia uma menina 

de uns dez anos de idade (se não me falha a memória, já falha, quando não lembro o 

seu nome) que se tornou a minha primeira amiga. 

Ao irmos à venda, por solicitação de minha mãe, a minha “amiga” (no caminho) 

me pediu para fechar os olhos. Assim o fiz. Abri após me dizer poder abri-los. Qualquer 

pessoa, no mínimo, gritaria, mas eu não; fiquei paralisada e, como sempre, silenciada, 

ao mesmo tempo decepcionada com ela, por ter posto várias formigas vermelhas no 

meu corpo (por cima da minha blusa, na parte frontal).  

De onde viria esse comportamento da minha “amiga”? O que seria isso?  

Obviamente, quando relacionei a questão com o racismo o fiz na fase adulta, mais 

precisamente a partir do meu envolvimento com movimento social1.  

                                            
1 Em 1999, comecei a trabalhar como Office Girl no Instituto Steve Biko - Instituição que atua na 

autoestima da população negra ao seu ingresso na universidade. Lá, também cursei o pré-
vestibular. Os conhecimentos sobre a questão racial se ampliaram após minha inserção na 
academia. 
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Você me pergunta: por que racismo? Eu também te pergunto: por que ela só 

fez comigo? E, podemos refletir juntas/os, considerando que a rua em que morávamos 

é de classe média (Ladeira da Cruz da Redenção), a “minha” casinha ficava em meio 

aos casarões e prédios. Eu estava lá, de ousada, talvez. Será que “alguém” estava 

me dizendo que ali não era o meu lugar? Tanto que tivemos que sair à força e nos 

mudamos para uma comunidade popular (na rua ao lado) – mas essa é outra história. 

Dentre as lembranças infantis, há outra que se insere no campo de 

gênero/sexo, nas brincadeiras. Acredito que a minha idade era nove quando 

mudamos (Alto do Saldanha). Lá, após um tempo de brincadeiras com o mesmo sexo, 

passei também a brincar com os meninos da/na rua, a partir do momento em que 

aproveitei um fogaréu no terreno ao lado da minha casa e joguei a minha única 

boneca. Diante da notícia espalhada, fui enfrentar a minha mãe e, dentre as poucas 

palavras, expus: “joguei aquela boneca feia no fogo!”.  

Não sei se nesse processo ingênuo, talvez inconsciente, nessa suposta 

rebeldia eu desejava outro tipo de brinquedo que nunca tive, como bola e bicicleta, ou 

se achava que a boneca precisava de melanina. De toda sorte, o episódio citado 

marcou a minha vida por ser o evento que considero o primeiro momento de minha 

manifestação feminista. Ato de resistência? 

[...] o ato de fala é um ato de resistência. [...] O ato de fala de Bach é sua 
música, que é um ato de resistência, luta ativa contra a repartição do profano 
e do sagrado. [...] O ato de resistência possui duas faces. Ele é humano e é 
também um ato de arte [...] (DELEUZE, 1999, p. 14). 

A minha “rebeldia infantil” é um ato de arte e de resistência com a não “fala”? 

O silêncio expressivo é gritante? Resistência a quê? Talvez às normas sociais 

instituídas, às tecnologias de gênero presentes nas condutas, vivências, brinquedos 

e brincadeiras.  

Daí em diante, passei a brincar de futebol na rua com os meninos, de arraia 

(pipa), jogo de gude e descer a ladeira de patinete (carrinho produzido pelos próprios 

garotos - de madeira e roda de rolimã). Também jogava futebol e gude em casa, no 

pátio, com os meus irmãos (que eram muitos). Eu e uma das minhas irmãs 

(heterossexual, atualmente casada e com um filho), éramos as únicas da família e da 

comunidade que nos juntamos a outra vizinha (hoje atleta profissional de luta de boxe), 

para, inocentemente, burlar as regras sociais de gênero. 
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Vale ressaltar que não tenho lembranças infantis de brincar na escola. A 

lembrança da Educação Física escolar vem a partir da adolescência, no ginásio, 

quando ficávamos nos intervalos separados por grupos sexuados (grupo de meninas, 

inclusive as que gostariam de estar na quadra jogando futebol, e de meninos que não 

gostavam de jogar futebol). Alguns ficavam na sala namorando. 

O meu rompimento com a relação de brincar com os garotos se iniciou na 

adolescência entre os onze, doze anos, com o crescimento dos seios, em que os 

meninos passaram a admirar, desejar tocar e relacionar seus discursos com a 

sexualidade – de forma humilhante. Comecei a mudar os gestos, durante nossos 

descontentamentos, dava a eles o dedo médio, em troca do pênis que me ofereciam. 

Antes eu reproduzia o gesto igualzinho a eles, batia no meu órgão genital e 

expressava: tome aqui você! (Percebi que, igualmente, fazia minha irmã ao atingir 

esta idade). Nas brigas corporais, covardemente ganhavam, quando se “realizavam” 

pegando nos meus seios.  

Juntando-se aos fatores citados, há também as surras que levei do meu pai, ao 

me flagrar brincando com os meninos, pulando muro ou coisas do tipo; consideradas 

desapropriadas para o sexo. Assim, resolvi romper definitivamente com o brincar. 

Desta forma, a puberdade para este sexo parece ser a fase mais forte de mudanças 

de hábitos e comportamentos. Sobre isto, corrobora Simone de Beauvoir (1967) ao 

afirmar que a adolescência nas meninas é uma “passagem sofrida para elas”. 

Novamente mudamos de bairro, para a Nova Brasília de Itapuã, onde vivi minha 

adolescência e início da juventude. Com medo do mesmo destino da maioria das 

mulheres negras, filhos e pobreza, sempre adiava o namoro; mas, ao contrário vivia 

em busca constante por ocupação, conhecimentos e qualificações. Desta forma, 

ingressei em curso de teatro e dança na comunidade, reduzindo a timidez, quebrando 

o silêncio. Aproximadamente entre dezesseis e dezessete anos, envolvi-me com a 

cultura da comunidade, participando como protagonista de bloco afro e samba. Em 

seguida, dei o “pontapé” inicial no esporte. Virei atleta, logo depois, árbitra 

profissional2. 

Ex-jogadora de futebol, iniciei na década de 90, entre os 18/19 anos de idade, 

na posição de goleira. Neste período, ainda sem trabalho, saí à procura de um time 

feminino. Após várias buscas, no caminho do clube Ipiranga, conheci o jogador do 

                                            
2  Minha história na arbitragem, a descrevo no fim deste estudo. E, no decorrer do estudo, vou 

inserindo-me quando convier. 
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júnior, chamado Aspilha (homem negro, ascendeu ao profissional e foi para outro 

clube/estado), que me direcionou ao futebol. Levou-me até a UCSAL – Universidade 

Católica do Salvador, onde acontecia os treinamentos femininos. Conheci uma mulher 

no comando do futebol – Rosana Vigas: jogadora, treinadora e árbitra (na época). 

Ingressei no time da UCSAL, que logo virou Galícia, hoje, São Francisco do 

Conde. Participei de campeonato Baiano, Copa do Nordeste e competições 

amadoras. Integrei-me a outras equipes amadoras fazendo dessa área uma dinâmica.  

Sem trabalho, com família de baixa-renda, para continuar a ir aos treinos, 

comecei a pedir as/aos vizinhas/os para lavar suas roupas em troca de transportes.  

Enfrentando o racismo e a exclusão na tentativa de entrar no mercado de 

trabalho, haja vista que era comum nos anúncios de empregos dos jornais a ressalva 

“boa aparência”, o que fazia com que as mulheres negras não comparecessem (o 

assunto é discutido por Ivanilde Mattos, 2010, relacionando essa questão com o 

racismo e discutido sobre a lei que proibiu esta prática). 

Algumas vezes, via a fila enorme e, mesmo assim, ao chegar a minha vez de 

atendimento, nem adentrava a sala de entrevista, as secretárias apressavam-se em 

informar a mim, em particular, que a vaga já havia sido preenchida. Até que me cansei. 

 Restou ser lavadeira ou doméstica, mas esbarrei-me com o assédio sexual 

dos homens. Ao ser a lavadeira de um vizinho solteiro (negro), certa feita me dopou, 

e logo que me vi tonta, pulei do primeiro andar e corri para casa. Lembro que era 

manhã, dormi e só acordei à noite com as colegas (vizinhas) me chamando para ir à 

escola. Fiquei sem esse trabalho, mas aconteceu uma coisa boa: o time passou a dar 

transporte para as atletas. 

Passei a mesma situação de assédio, ao tentar encontrar trabalho como 

empregada doméstica na casa de um homem branco, microempresário e que morava 

sozinho. Com 15 dias de trabalho, não retornei. Vale notar que não era comum 

registrar em documento o trabalho de doméstica, não o tenho.  

Em outra casa (de família negra), no terceiro dia de trabalho fui acusada de 

roubo, também não continuei devido ao constrangimento por que passei, por conta do 

sumiço da cartela de vales transporte da dona. Tirando todos os meus pertences da 

bolsa, o que foi solicitado por ela, e mostrando que não roubei, foi descoberto que a 

sua neta (adolescente) havia feito o roubo. Desta forma, criei ódio do destino das 

mulheres negras e desenhei outro para mim. 
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COMO CHEGUEI AO OBJETO 

Aos 26 anos, iniciando na arbitragem profissional, ingressei também na 

graduação do curso de Educação Física, na UNIME (faculdade privada cuja 

mensalidade era maior que o meu salário no período – mínimo) com a ajuda financeira 

de alguns militantes negros, como Ivete Alves Sacramento (reitora da UNEB no 

período) e Heron Cordeiro, que coordenava a Organização Não Governamental “Vida 

Brasil”. Neste ínterim, consegui o FIES – Financiamento Estudantil (70%)3. 

Como árbitra, experienciei a divisão sexual no trabalho esportivo, os 

preconceitos de gênero, raça/cor, classe, relações de poder e submissão que tais 

marcadores promovem nas mulheres. Na academia, percebi a ausência do debate 

desses marcadores sociais: da divisão sexual nos esportes como separação dos 

papéis sexuados, mediante hierarquias de gênero e raça, bem como tais marcadores 

são naturalizados entre nós. Desta forma, na graduação, em 2005, na semana 

científica do curso, sugeri uma mesa com árbitras profissionais para falar das 

mulheres nesse mercado de trabalho, a qual ocorreu4. 

Daí em diante, na Pós-graduação em Condicionamento Físico na mesma 

faculdade (bolsa compensatória, devido a turma reivindicar a estrutura física do 

espaço que não havia sido concluído), pesquisando sobre gênero e condicionamento 

físico, comecei a interpelar sobre a divisão sexual do trabalho como algo vinculado 

não somente ao modelo biológico (ideia que só fortaleci depois).  Porém, esbarrei-me 

com a forma tradicional de desenvolver pesquisas, voltada para a ciência moderna, 

com métodos objetivos, que corroboravam com a questão das diferenças físicas entre 

os sexos, já que os estudos científicos pautados na biologia afirmavam serem estes 

fenômenos naturais.   

                                            
3  O financiamento estudantil é um empréstimo do MEC vinculado à Caixa Econômica Federal e 

Governo do Estado – No período, um ano após o final do estudo começava-se a quitar a dívida, 
independentemente de estar empregado ou não, da condição social e do salário. É preciso 
pagar, da forma combinada (ainda que tivesse tentado vários acordos, apresentando um 
contracheque com o salário igual a mensalidade da dívida e pagando aluguel, não obtive 
aprovação), fiquei inadimplente. Através da informação que obtive de uma advogada, as multas 
e juros desse tipo de dívida é uma das mais abusivas (principalmente, em se tratando do 
período do meu contrato). Ocorreram mudanças e melhorias nesse tipo de financiamento, no 
caso da área de educação, podendo-se pagar através de prestação de serviço ao estado (com 
aulas), porém, ao procurar a caixa Econômica, fui informada de que eu não tinha o direito, por 
ser do contrato antigo. Quero dizer com isso, o preço que um/uma negro/a paga para estudar 
no Brasil, ou seja, para sair da situação de inferioridade social. 

4 Sendo convidadas Tania Regina M. Saldanha (FIFA); Rosana vigas (CBF) e uma 
representando árbitra do Estado (FBF), esta última a substituir, por não poder comparecer, e 
dei informações ligadas a minha pesquisa de graduação e vivências na arbitragem.  



20 
 

Não convencida com tais afirmações, as quais eram defendidas por minha 

orientadora da especialização (doutora em Biologia), que se colocou contrária às 

minhas ideias de que as diferenças sexuais são construídas, tornei-me especialista 

em 2008 e, sem base teórica para fundamentar minhas ideias, afastei-me da 

academia. Entretanto, não parei as buscas. Quando informada5, comparecia nos 

debates sobre gênero e raça.  

Sobre este último, tinha como referência a escritora negra Ana Célia da Silva 

que conheci em 1999 quando entrei na Steve Biko6. Fora desta instituição, onde eu 

me educaria sobre consciência negra? Pois foi lá que adquiri uma das minhas maiores 

conquistas: tornei-me negra, a começar trançando o cabelo com fibras, até chegar ao 

Black Power.  

Em 2012, quando da participação do Seminário e treinamento em metodologia 

da pesquisa em sexualidades, gênero e direitos humanos, tive conhecimento do grupo 

de pesquisa “ENLACE” (na linha em Sexualidades e Direitos Humanos), passando a 

fazer parte dele7, no ano seguinte, sendo de grande importância na minha trajetória 

acadêmica e mudança de história de vida. Neste grupo, conheci as autoras Simone 

de Beauvoir (1967, 1970) e Judith Butler (2003), pioneiras dos meus conhecimentos 

teóricos. A primeira me impressionou com as seguintes frases: “Ninguém nasce 

mulher: torna-se mulher [...]”. (BEAUVOIR, 1967, p. 09). Em outra obra, ela lança a 

questão: “[...] por que as mulheres não contestam a soberania do macho? [...]”. 

(BEAUVOIR, 1970, p. 12). Butler, por sua vez, mexe comigo, teorizando sobre as 

normas de gênero.  

                                            
5  Vale lembrar que, neste período, a internet não tinha o avanço de hoje e as informações não 

chegavam na mesma proporção. 
6 A escritora convenceu o presidente do Instituto Steve Biko, onde eu trabalhava, para que eu 

fizesse o curso pré-vestibular (por questão de ética, o funcionário/a que desejasse estudar 
deveria realizar o cursinho em outra escola), o qual liberou e, assim, o fiz. (Além do meu 
interesse pela filosofia da instituição que visava fortalecer o CCN – cidadania e consciência 
negra, a mensalidade custava R$ 30,00, valor baixo em relação às escolas e instituições que 
realizavam cursinhos e, também, eu era assalariada, isso me favoreceria). 

7        Foi a primeira vez que adentro há um grupo de pesquisa. Tive impactos quando notei a 
diversidade do grupo, tanto nas discussões e teorias, quanto nas categorias de sujeitos. No 
início, era exclusivamente composta por mulheres e a diversidade se dava no interior da 
categoria mulher: diversas classes sociais, orientações sexuais, até mesmo, transexuais, 
somente em 2015 (se não me falha a memoria) é que, surgem homens gays e heterossexuais.  
Na categoria raça, observei uma diferença no quantitativo, quando comparo com a Instituição 
“Universidade” e notei que, se não igual, era a maioria mulheres negras, apesar disso, 
acompanhei a trajetória dessas mulheres, e, assim como eu, elas adentraram ao mestrado, 
doutorado, houve até mesmo ocupação de poder em cargo público. Porém, também vi 
desistência de homem trans e de mulher negra. Sobre a primeira não sei, mas, a mulher negra, 
me falou de questões financeira mínima, para acompanhar o curso além de problema conjugal 
e familiar.  
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Estas fortes expressões me encorajaram para aprofundar na pesquisa sobre 

as mulheres árbitras de futebol, tendo as diferenças sexuais como construções 

sociais. Desejando desenvolvê-la, adentro como aluna especial do mestrado em 

Crítica Cultural na UNEB, (após várias tentativas em outros programas), sendo aceita 

na disciplina de Política e subjetividade, conduzida pela professora Suely Messeder. 

Ao me apropriar de recursos teóricos, ganho força intelectual e, no ano posterior, 

ingresso como aluna regular, sendo contemplada e financiada com Bolsa da FAPESB. 

No mestrado, tomei a responsabilidade de retomar a pesquisa sobre as árbitras 

de futebol, ampliando-a para o território nacional e vinculando-a com a divisão sexual 

do trabalho. Mas, de que forma relacionei a pesquisa a essa temática? 

Certamente, a partir do momento em que outras teóricas feministas adentraram 

ao conjunto de autoras que fortaleceram minhas ideias, dentre elas, considero de 

grande influência, Teresa de Lauretis (1998)8, focando a tecnologia de gênero, e Suely 

Messeder (2012), (coordenadora do então grupo de pesquisa, a qual se tornou minha 

orientadora nesse processo), com pesquisas voltadas para as mulheres 

masculinizadas e a divisão sexual do trabalho, muitas vezes, sendo o motivo 

excludente para as mulheres que adotam tais corpos, questões que me nortearam 

nesta pesquisa, embora as minhas ideias, a priori, não eram direcionadas aos “corpos” 

masculinizados, mas aos “campos” masculinizados e, aos comportamentos 

feminizados e masculinizados como normas de gênero que implicam nos avanços das 

mulheres. 

Assim sendo, fui desenvolvendo o trabalho, e nesse ínterim, à medida que 

apresentava o andamento da pesquisa nos seminários, congressos e no próprio 

curso, fui percebendo o total desconhecimento dos estudantes e pesquisadores de 

outras áreas sobre o assunto. Alguns passaram a ficar atentos a estas questões, 

inclusive, contribuindo, dando-me informações que chegavam de diversos meios: 

verbais, celular e redes sociais.  

Um fato que me chamou atenção e me fez ver que havia expectativas nas 

pessoas sobre esta pesquisa, foi quando a coordenadora do curso de mestrado, no 

período, início de 2015, no restaurante da Universidade, local em que nos 

encontramos por acaso, me saudou e disse: “como vai com a sua pesquisa? Estou 

acompanhando o campeonato baiano pela televisão e não vi nenhuma árbitra, sequer 

                                            
8  Tecnologias de gênero - Primeira versão brasileira (1987) 
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bandeirando. Olha lá viu, vai dar para qualificar no prazo?” De fato, fiquei emocionada 

e pensativa, vi que este trabalho não é meu, mas de todos os que desejam os avanços 

de gênero. 

Minha história não se encerra aqui, apenas falo um pouco sobre mim. Minha 

vivência na arbitragem, discuto com mais afinco no fim desse estudo, que, como parte 

da estrutura do texto, optei em abri-lo com minha história, trajetória na infância e 

inserção posterior e, fechá-lo contando como se deu a minha exclusão na arbitragem. 

Desta forma, me incluo neste estudo. 
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INTRODUÇÃO 

É recente a inserção da mulher no mundo da arbitragem do futebol brasileiro. 

Segundo estudos, há o crescimento da presença da mulher no meio futebolístico nas 

últimas duas décadas – quer seja como jogadoras, quer seja como treinadoras, 

árbitras ou bandeirinhas. Estudos também constataram que, embora exista uma 

busca cada vez mais significativa de mulheres, poucas conseguem atingir o ápice da 

categoria de arbitragem. 

Tendo como impulso a ideia da igualdade de gênero, nos últimos sete anos, 

são exigidos nos critérios de seleção das árbitras e para a perpetuação das que são 

integrantes, a igualdade da aptidão física com os homens, onde se coloca a disputa 

da força física entre os sexos em questão, sendo um dos principais requisitos para 

integrarem o setor e obter as mesmas oportunidades que eles.  

Com base nisso, essa dissertação trata da pesquisa sobre as árbitras de futebol 

no Brasil, correlacionando as diferenças físico-corporais entre os sexos e a divisão 

sexual do trabalho no âmbito futebolístico, refletindo sobre a igualdade sexual na 

perspectiva do esporte que, com suas normas internas, ao invés de beneficiar as 

mulheres, as prejudicam. Desta maneira, desejamos saber de que forma as mulheres 

árbitras de futebol vivenciam a divisão sexual no trabalho de arbitragem profissional? 

A partir deste contexto, elaboramos duas grandes questões para o desenrolar da 

pesquisa: 1) Quais são os critérios de avaliação do perfil físico para alcançar as 

características e qualidades ideais para se tornar um juiz de futebol? 2) E como estas 

mulheres conseguiram borrar as fronteiras das relações de gênero/sexo e se tornaram 

árbitras no futebol? 

Este estudo é uma pesquisa qualitativa, descritiva e documental, tendo como 

procedimento a análise das histórias de vida das árbitras e de documentos do campo 

de arbitragem. Sendo o objeto de estudo a relação de gênero no trabalho de 

arbitragem em futebol, as análises são realizadas à luz da teoria de gênero, refletindo 

sobre os formatos e os critérios das provas que as mulheres são submetidas a fim de 

pleitearem o cargo de árbitras.  

As avaliações físicas são regulamentadas pela Fédération Internationale de 

Football Association – FIFA e utilizadas por instituições responsáveis pelo futebol 
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profissional no Brasil: Confederação Brasileira de Futebol – CBF e as federações 

estaduais. Para além da averiguação desses critérios, compreenderemos a história 

de vida das mulheres que conseguiram ultrapassar as fronteiras das relações de 

gênero/sexo e tornaram-se árbitras no futebol.   

Gostaríamos de chamar atenção para o jogo de linguagem entre o “sujeito 

oculto”, “eu” e o “nós” nesse estudo, sobressaindo o “nós” indicando a reciprocidade 

entre pesquisadora-orientadora e sujeito-objeto, o que em outros termos diríamos 

“antropólogo-nativo”, nesta pesquisa, “a relação de conhecimento é aqui concebida 

como unilateral” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 116). De acordo com o autor, a 

implausibilidade é uma acusação frequentemente levantada pelos praticantes do jogo 

clássico contra os que preferem outras regras. Esse “ele” que é outrem não é uma 

pessoa, uma terceira pessoa diversa do eu e do tu, à espera de sua vez no diálogo, 

mas também não é uma coisa, um “isso” de que se fala9 (p.118). 

Para a escrita deste estudo, reportamo-nos à trajetória acadêmica da 

pesquisadora bem como à própria vivência como árbitra assistente. Em 2006, concluo 

o Curso de Educação Física, com o trabalho intitulado Inserção da Mulher na 

Arbitragem em Futebol de Campo no Estado da Bahia. A partir daí, comecei a 

interpelar sobre a divisão sexual do trabalho como algo vinculado não somente ao 

modelo biológico. Em 2012, participei do I SEMINÀRIO e TREINAMENTO EM 

METODOLOGIA DE PESQUISA EM SEXUALIDADE, GÊNERO E DIREITOS 

HUMANOS, em seguida insiro-me nos debates sobre teoria feminista e a respeito da 

teoria queer promovidos pelo Grupo de Pesquisa Enlace. Em 2014, ingresso no 

Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural da UNEB com o objetivo de dar 

seguimento à pesquisa, que tem, como principais sujeitos, mulheres que exercem o 

ofício da arbitragem no mundo do futebol.  

Além da experiência e da formação acadêmica, fui impulsionada pela 

problemática das questões de gênero no esporte, como a divisão sexual do trabalho, 

a falta de participação de mulheres na liderança esportiva (arbitragem e comissão 

técnica), fatores que, no Brasil, ganharam força discursiva a partir dos megaeventos 

futebolísticos ocorridos no país nos últimos anos: a Copa das Confederações em 2013 

e a Copa do Mundo em 2014. Além disso, deparei-me com a escassez de produções 

                                            
9  “Mas não é realmente preciso fazer um drama a respeito disso. [...] esse jogo discursivo, com 

tais regras desiguais, disse muita coisa instrutiva sobre os nativos” (VIVEIROS DE CASTRO, 
2002, p. 116). 
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científicas sobre a temática que tenham a relação de gênero como objeto e as 

mulheres árbitras neste tipo de ocupação como universo de pesquisa.  

Desta forma, cresceu o meu interesse em desenvolver esse projeto no qual, ao 

tratar das mulheres árbitras no mundo do futebol, nos deparamos com várias nuances: 

absorção, limitação e vetos. Assim sendo, avanços e retrocessos. A saber: a) até o 

ano de 2007 o teste físico realizado na arbitragem levava em conta a diferença física 

entre homens e mulheres; b) a partir do ano seguinte, os testes passaram a ser 

realizados sem levar em consideração a diferença sexual entre os concorrentes. Com 

efeito, verificamos que no primeiro momento houve um ingresso significativo de 

mulheres, enquanto no segundo assistimos paulatinamente ao decréscimo da 

absorção destas mulheres no campo da arbitragem, ainda que a presidenta da 

República tenha sancionado a Lei que regulamenta o trabalho de arbitragem em 

futebol, ocorrido em 10 de outubro de 2013. 

Diante do exposto, faz-se importante refletir sobre a relevância da ambiguidade 

de gênero/sexo (LAURETIS, 1998) na perspectiva dos avanços de gênero. Por vezes, 

utilizar a igualdade entre os sexos para a igualdade social de gênero é necessário, 

quando resulta em progresso aproximando os sexos; outras vezes, devemos 

considerar tais diferenças em prol de resultados positivos, quando as primeiras ações 

causam prejuízo. Nesse sentido, nos posicionamos neste entrelugar, discussão que 

retomaremos na análise das teorias de gênero. 

Diante disso, nosso objetivo é analisar os documentos de arbitragem, 

identificando nos critérios de seleção a divisão sexual neste tipo de ocupação, bem 

como compreender as histórias de vida das árbitras. Nesse contexto, iremos 

descrever e sistematizar os documentos do campo de arbitragem, averiguar os 

critérios para a entrada e permanência no campo, além de verificar os mecanismos 

do desempenho físico das árbitras, bem como o que está para além dos critérios 

físicos. Em suma, identificar o perfil, proporção, participação e renda das árbitras, 

analisar como essas mulheres lidam com as normas oficiais de arbitragem e 

conseguiram borrar as fronteiras das relações de gênero/sexo e se tornaram árbitras 

de futebol. 

A intenção em começar o estudo pelo meu processo de subjetivação, com a 

vivência na pesquisa pode ser justificado pelo fato de falar de dentro, como um sujeito 

situado que igualmente sofri na pele, na minha mente, no meu corpo, na cor, no meu 

“eu” a violência da limitação de gênero para exercer a função de árbitra; o pouco 



26 
 

rendimento financeiro mensal que ainda assim, não ignoro, contribuiu para melhorar 

a qualidade de vida e, isso é tudo. O que quero mais? Parece muito quando as 

mulheres desejam a igualdade de gênero nas oportunidades.  

No início me reporto à minha infância como menina negra dos setores 

populares, menciono também a minha trajetória acadêmica e a minha passagem pelo 

esporte, para dar conta da complexidade desse objeto de estudo, cujo conteúdo não 

está dissociado da minha razão encarnada e da minha incessante busca de 

compreender a tecnologia de gênero no mundo da arbitragem. 

Para discutir a temática, teoricamente inclinar-nos-emos nos conceitos sobre a 

relação de gênero; a divisão sexual do trabalho; normalizações e a intersecção de 

raça. Sobre este último tema, vivenciei no próprio corpo e notei a raça como um forte 

marcador social que influencia nesse campo, embora os materiais empíricos não me 

permitissem pesquisar com afinco esta última questão. A inclusão deste item ocorreu 

no decorrer da pesquisa, ao perceber a relevância de mencionar sobre tal 

problemática. A minha vivência no campo, os meios de comunicação e alguns estudos 

evidenciam que existe a racialização na arbitragem.  

Por isso trazemos, em meio às discussões teóricas, o conceito da 

interseccionalidade de raça, tornando compreensível o debate e, como subsídio, 

investigamos nas entrevistas questões sobre os padrões de beleza e o perfil racial 

das árbitras, bem como informações extraídas da web. 

Assim sendo, esta dissertação está estruturada em quatro capítulos, nos quais, 

1) foi feito uma breve revisão dos conceitos, dos limites e avanços do uso da definição 

sobre o conceito da divisão sexual, abordando a interseccionalidade de raça e a 

divisão sexual do trabalho; 2) através da análise documental, inclinamo-nos sobre os 

critérios para ser árbitra, uma vez que a avaliação não leva em conta a divisão do 

sexo; 3) analisamos as histórias de vida das árbitras; 4) refletimos sobre as influências 

na divisão do trabalho neste campo, como: a modelagem dos corpos, o padrão de 

beleza e a raça. Encerrando o capítulo 4, refletimos sobre as exclusões, inclusive, 

mostrando como isso se deu com a pesquisadora. Por fim, apresentamos as 

considerações finais. 

Concernente ao referencial teórico, dialogamos sobre as relações de gênero 

com as teóricas feministas: Linda Nicholson (2000), Joan Scott (1989), Teresa de 
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Lauretis (1998) e Judith Butler (2013)10; para as compreensões de interseccionalidade 

e raça, baseamo-nos em estudos de Lícia Barbosa (2013), Kimberlé Crenshaw (2002) 

e Suely Carneiro (2003); focando a divisão do trabalho, fundamentamo-nos em Ângela 

Davis (2013), Hirata, Kergoat (2007) e Suely Messeder (2012); para compreender as 

normas e o poder a partir dos documentos e relacionados a gênero no campo da 

arbitragem, fundamentamo-nos em Michel Foucault (2005; 2013), Vera Porto Carrero 

(2004) e Priscila Dornelles (2013). 

Sobre a primeira parte do estudo, incluímos noções de identidade e 

natureza/cultura numa visão pós-estruturalista, refletindo sobre a influência dos 

estudos culturais, rupturas e desestabilizações, fundamentadas em Stuart Hall (2003). 

No final do capítulo 1 inserimos as considerações metodológicas e, a partir daí, 

seguimos para as análises dos materiais empíricos.

                                            
10  Judith Butler – Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Trazemos a 6ª 

edição, sendo a versão original (1990) e a versão brasileira (2003). 



28 
 

1 UM OLHAR SOBRE AS DIFERENÇAS SEXUAIS: FEMINISMO, GÊNERO, 
INTERSECÇÕES DE RAÇA, DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO E A 

METODOLOGIA 

Este primeiro capítulo volta-se para as diferenças sexuais relacionadas à 

cultura, identidade e tecnologias de gênero, normatizações e poder, refletindo sobre 

as masculinidades e suas influências nas relações sociais de gênero. Sobretudo, 

refletindo sobre a divisão sexual do trabalho, sem perder de vista a questão 

interseccional de raça. 

Faz-se importante compreender as noções de gênero, do feminismo e a 

influência cultural nesse processo, percebendo como o contexto cultural e as 

diferenças entre os sexos influenciaram as relações de gênero, as práticas e 

comportamentos entre homens e mulheres, pontuados como procedimentos naturais.  

Para este estudo, enveredamo-nos nas discussões sobre as concepções 

culturais e pós-estruturalistas, mobilizando-nos pelos estudos feministas, de gênero e 

culturais, compreendendo como o corpo e gênero atravessam os discursos que 

(ainda) naturalizam o “lugar” dos corpos viventes sexuados na sociedade: nas 

diferenças de papéis, na reserva masculina em campos de trabalho (o campo do 

esporte e da educação física contribui nas discussões) e, em determinadas 

ocupações, além dos tipos de esportes “específicos” para o sexo.  

Stuart Hall (2003, p. 14) “entende os estudos culturais como projeto que implica 

o envolvimento com – e a constituição teórica de forças de mudanças econômica e 

social”. Explicando sobre os legados teóricos, ele afirma que implica que se olhe para 

o passado, de forma a poder consultar-se e pensar o presente e o futuro dos estudos 

culturais em retrospectiva. Entre os pontos examinados por Hall, destacamos a cultura 

(as abordagens culturalistas), política e identidade e sua articulação com outros níveis 

de práticas sociais.   

Maria Elisa Cevasco (2008, p.11) ressalta que no pós-modernismo, surge na 

década de 60 uma virada semântica no conceito de cultura: “[...] como modo de vida, 

saindo de ‘cultura’ como posse de um grupo seletivo”. Surge Mudanças na 

organização social e entra a “cultura” no plural (p.24). 

Nos estudos culturais, a cultura é pensada como força produtiva, como 

expressa Hall, em que a cultura não é apenas uma viagem de redescoberta, uma 
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viagem de retorno. Não é uma arqueologia. Mas uma produção. Tem sua matéria-

prima, seus recursos, seu trabalho produtivo (HALL, 2003, p. 44). O momento em que 

há referência sobre essa questão é no pós-colonial, após o colonialismo – definido 

como uma divisão binária entre colonizadores e colonizados.  

A melhor forma de ver uma cultura é “como uma série de processos que 

constroem, reconstroem e desmantelam materiais culturais, em resposta a 

determinantes identificáveis”. (KUPER, 2002, p.310). Para o autor, a cultura é 

adquirida, vinculando a questão do poder como fato que se forma no processo e, além 

de afirmar que a cultura confere identidade a uma pessoa, ele diz que “todos nós 

temos identidades múltiplas, e mesmo que eu admita ter uma identidade cultural 

primária, pode ser que eu não queira me ajustar a ela [...]” (p.311). Desta forma, 

compreendemos que há uma ligação entre cultura, política e poder, com a identidade 

de gênero desenhando-se no interstício. 

Diante dessa concepção, para nós, cultura e identidade são múltiplas e plurais 

e constituem em um conjunto de fatores que está sempre se compondo, juntamente 

com a evolução do mundo ou se aproveitando das brechas deste e suas 

possibilidades para, então, desmantelar-se e reconstruir-se; ou mesmo construir 

novas identidades nesse entremeio.  

Essa abordagem remete-nos à questão de gênero arrolada à natureza/cultura 

já que, segundo Donna Haraway (2004, p.236), o espaço dividido entre o 

público/privado, limitando as mulheres ao espaço doméstico, justificava-se pelo poder 

investido no espaço público, destinado aos homens. Nesse sentido, as dicotomias de 

gênero: homem/mulher, natureza/cultura transformadas em hierarquias entram no 

bojo da discussão de identidades no processo pós-estruturalista onde “o conceito de 

um eu interior coerente adquirido (culturalmente) ou inato (biológico) é uma ficção 

reguladora desnecessária [...]” (p. 220). Assim, enfatiza-se a construção social dos 

corpos e das categorias de sujeitos. 

1.1 NATUREZA/CULTURA: A QUEBRA DE PARADIGMAS 

Para Silvana Mariano (2005), as críticas das teorias feministas pós-

estruturalistas às teorizações do sujeito universal, rejeitam as noções de identidades 

essenciais de gênero. Conforme a autora, o ponto em comum entre as pensadoras 

que ela analisa em seu estudo, é a necessidade de romper o esquema tradicional das 
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tradições filosóficas ocidentais que se baseiam em esquemas dicotômicos para, 

então, descontruir o pensamento binário.  

Além disso, a autora traz como problema a noção de sujeito masculino como 

universal, ao revelar as operações hierárquicas nas diferenças sexuais e a crítica à 

essencialização do sujeito. Ela afirma que, nos dois casos, a rejeição à oposição 

binária masculino/feminino faz-se presente. “Denunciar a referência masculina do 

sujeito implica sua ‘desconstrução’ e seu descentramento” (p.483).  

O pensamento pós-estruturalista dá suporte ao gênero como categoria de 

análise “na medida em que permite questionar as categorias unitárias e universais e 

torna históricos conceitos que são tratados como naturais, como, por exemplo, 

‘homem’ e ‘mulher” (p. 485).  Nesse processo, contribui o método de desconstrução 

teorizado por Jacques Derrida. 

Carole Vance (1995, p.10) explicita que a implementação do projeto de 

repensar o gênero pelas feministas acadêmicas e ativistas, teve um impacto 

revolucionário sobre as noções do que é natural. Nesse ponto, ressaltamos os estudos 

de Simone de Beauvoir (1967) que problematiza o fenômeno ao afirmar que “ninguém 

nasce mulher, torna-se”, impulsionando a discussão sobre natureza/cultura implicada 

nas diferenças sexuais. 

Para tais entendimentos, voltamos às práticas discursivas sobre o racismo 

pautado nos termos genéticos e biológicos como justificativas das diferenças, 

conforme observamos em Stuart Hall (2003, p. 63) – (sobre o (re) contar a história) 

para quem, é daí que surge o efeito de naturalização.  Sobre a questão, os estudos 

culturais e os estudos foucaultianos possibilitam questionar implantados discursos 

“verdadeiros”, considerando que, sobre os dados da biologia, não negamos as 

dimensões biológicas, nem pretendemos fazer isso.  

O que desejamos que se compreenda é que tais materialidades biológicas não 

devem ser centrais, primeiro porque a biologia/fisiologia é de pertencimento humano, 

não exclusivamente das mulheres e, segundo, porque há intenção na ciência objetiva, 

hegemônica e androcêntrica, em cujos discursos resultaram na naturalização das 

diferenças sexuais. Nesse sentido, Ângela Maria Souza (2002, p.77) afirma que a 

observação científica nunca é neutra ou inocente, está sempre alicerçada numa teoria 

subjacente, está comprometida com interesses diversificados, especialmente aqueles 

de grupos dominantes da sociedade. Embora a autora centralize-se na biologia, ainda 

que possamos ver a repercussão em todas as instâncias sociais, fenômeno que se 
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pensa homem versus mulher a partir do óvulo versus espermatozoide, ganhando uma 

dimensão no campo social.  

[...] no curso de formação de biólogos e, é claro, na mídia pretensamente 
“científica”: o espermatozoide é o herói da criação. É bastante recente a 
noção dos dois gametas como parceiros e o reconhecimento da intensa e 
definitiva participação do óvulo no processo de formação do novo ser: [...] 
Uma abordagem da Biologia Molecular desprovida do viés masculino permite 
a constatação de que o óvulo é até mais ativo do que o espermatozoide [...] 
(SOUZA, 2002, p. 81). 

A questão da dicotomia sexual parece não ser tão agravante quando se refere 

às diferenças dos órgãos, mas, ao papel da pessoa tendo como base o sexo; como a 

ciência objetiva/moderna se preocupou em atribuir, resultando em diferenças de 

papéis sociais.  

Nesse pensamento, Priscila Dornelles (2007, p. 128) se apropriando de vários 

autores, aborda em seus estudos as representações da reprodução humana e revela 

que os sentidos atribuídos à fisiologia reprodutiva masculina e feminina estão 

relacionados às representações culturais do senso comum sobre o par binário 

macho/fêmea, em que o óvulo é descrito como grande, passivo e imóvel, contrário ao 

espermatozoide, que por sua vez, é ativo, veloz e com cauda forte. Assim, é possível 

perceber, a engenharia da construção dos corpos sexuados a partir de uma 

intencionalidade discursiva, assunto que contribui Berenice Bento (2006).  

A autora revela a inexistência de obras escritas antes do século 17 que 

contivessem as diferenças anatômicas e biológicas como tema. Portanto, notamos 

que tais fenômenos (biologia/fisiologia e discurso verdadeiro) por si só não são 

suficientes para limitar os corpos das mulheres, porém, utilizam-se outros recursos: 

controle, vetos, legislações e a jurisprudência. Entretanto, com base nos estudos pós-

estruturalistas, há um declínio da biologia nesse sentido, embora as diferenças 

biológicas contra as mulheres (ainda) se deem no aparelho reprodutor e no fenômeno 

da reprodução. Deste modo, vale destacar as diferenças a favor das mulheres.  

Para dar sentindo a esta ideia incluímos algumas observações do esporte na 

modalidade de atletismo/maratona, mediante as provas de corrida de rua realizadas 

no Estado da Bahia. Nestas provas, separadas por sexo, focamos o tempo de 

chegada das/dos participantes, com o intuito de saber as diferenças físicas entre os 
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sexos a partir do tempo em que completaram a chegada. Em suma, notamos que 

algumas mulheres ultrapassaram os homens corredores, fazendo melhores tempos11.  

Apesar desses resultados apresentarem avanços físicos nas mulheres 

corredoras, não defendemos que as provas físicas e as competições esportivas sejam 

realizadas entre os sexos (haveria prejuízo às mulheres e, a cima de tudo, benefícios 

aos homens nos pódios e prêmios), no entanto, defendemos que sejam utilizadas 

como recorte e amostragem, a fim de discussão, visando ampliar o conjunto de 

elementos fortalecedores para romper as justificativas sexistas e machistas 

(sobretudo na ciência e literatura) que resultam em desigualdades sociais entre os 

sexos pautadas nas diferenças físicas e, assim, cooperar para melhorar as inclusões 

de mulheres nos campos mais resistentes ao sexo. 

Outro fator sobre as mulheres nos esportes que gostaríamos de ressaltar é a 

corroboração da teoria da construção sociocultural dos corpos sexuados.  Entretanto, 

é justo que as mulheres disputem, no mesmo nível, com a força e aptidão física dos 

homens (atletas)? Disputar pelo pódio de forma desigual, uma vez que os sujeitos do 

sexo masculino foram historicamente favorecidos em todos os sentidos? Essa 

discussão é consoante com o que Teresa Lauretis (1998) denominou de “tecnologia 

de gênero”. 

Contudo, as mulheres nos esportes têm em seus corpos a ferramenta poderosa 

de enfretamento à submissão feminina e superioridade masculina, uma forma de 

subversão. (HELENA ALTMANN, 2015) Tais práticas as colocam como sujeitos do 

feminismo. 

Vejamos outras vertentes a favor das mulheres concernentes às diferenças 

sexuais: 

Biologicamente, a principal distinção entre homens e mulheres refere-se aos 
sistemas reprodutivos. Outras diferenças físicas podem ser nomeadas. [...] 

                                            
11  Ver tempo/marcas de atletas corredores de elite/maratonistas.  A título de exemplo trazemos 

as observações da corrida de Meia maratona promovida em Salvador/BA pela CEF – Caixa 
Econômica Federal da Bahia, em 07 de junho de 2014 - Noticias extraída do JORNAL Correio 
da Bahia em 08 de junho de 2015: Corrida de rua nas três modalidades: 21, 10, e 5 KM. Provas 
diferenciadas por sexo. Sobre os melhores tempos, vejamos: nos 21 km - sexo Masculino.  
01: 05: 09. (Os quatro últimos tempos/marcas do sexo masculino foram: 01:19:09; 01:24:02; 
01:24:09 e 01:59:00). Na categoria feminina o tempo da vencedora foi 01:14:30 (ela ficou à 
frente dos quatro últimos colocados masculinos). Nesse grupo de elite masculino houve 19 
participações, se ela tivesse feito a prova na modalidade masculina teria ficado melhor colocada 
do que os quatro últimos homens do grupo de elite, cujos tempos excederam ao dela. Ou seja, 
ela está apta para participar da maratona junto com os homens, porém, ela representa uma 
apenas, dentre uma população. 
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também encontramos mulheres mais velozes, mais fortes, e mais altas do 
que alguns homens (DEVIDE, 2005, p.27-8). 

Sobre o fenômeno da reprodução apontada pelo autor mencionado, Donna 

Haraway; Hari Hunzru e Tomaz Tadeu (2009) imprimem uma discussão mais 

avançada no texto Antropologia do Ciborgue: as vertigens do pós-humano, em que se 

pensa no avanço da tecnologia, em humanos pós-modernos, em ciborgues, cujos 

humanos não são naturais, mas construídos; podendo ser reconstruídos; os 

organismos biológicos tornaram-se sistemas bióticos e, ao mesmo tempo em que é 

humano, é máquina.  

Desta maneira, “a imagem do ciborgue pode sugerir uma forma de saída do 

labirinto do dualismo [...]” (HARAWAY, 2009, p. 99). Assim sendo, resolvendo o 

problema da reprodução como fenômeno natural, o que sobrará de diferenciação 

biológica nas mulheres? 

Com essa discussão, dizemos, de forma resumida, que não defendemos a ideia 

de se construir uma cultura em que as mulheres devem disputar com os homens, mas 

dizer que justificativas físico/biológicas para proibir suas inserções em qualquer das 

esferas em que se pensa própria dos homens, não são mais cabíveis. Apesar dos 

corpos serem mutáveis, é importante lembrar os obstáculos, as imposições de gênero 

(que ainda são fortes) vivenciadas pelas mulheres em nossa sociedade, por isso, 

nossa sugestão: ao invés de abandonar as diferenças sexuais, nos trâmites e 

discussões de gênero, quando convém, a fim de progressos, estas devem ser 

consideradas. 

1.1.1 Abordagens sobre o feminismo: a divisão sexual em pauta 

A importância dos feminismos como intervenção no exercício do poder é 

apresentada por Stuart Hall (2003) ao mostrar essa influência nos estudos culturais, 

dentre outras questões, o autor enfoca os dois principais momentos que 

interromperam a formação nos estudos culturais: o primeiro – em torno do feminismo 

e o segundo sobre questões de raça. Conforme Hall a intervenção do feminismo nos 

anos 60 foi específica e decisiva para os estudos culturais, introduziu uma ruptura e 

reorganizou o campo de maneira concreta. 

Destacando os principais pontos elencados pelo autor, encontra-se a 

proposição da questão “o pessoal é político” – termo que Ana Alice Costa (2005, p.10) 

explica: “ao afirmar que ‘o pessoal é político’, o feminismo traz para o espaço da 
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discussão política as questões até então vistas e tratadas como específicas do 

privado, quebrando a dicotomia público-privado [...]”.  

Dagmar Mayer (2004, p.14) enfoca as ondas do feminismo, em que a primeira 

onda aglutina-se em torno do movimento sufragista, em que as mulheres 

reivindicaram o direito de votar e, soma-se ao fator, a importância dos movimentos 

políticos e civis. Já a segunda onda, foi engendrada no contexto pós-segunda guerra; 

e nos anos 60-70 do século XX foi fortalecida.  

Em virtude da segunda onda, Ana Alice Costa (2005) esclarece que houve uma 

série de mudanças no cenário do feminismo, dentre os quais o princípio da diferença 

sexual, de cunho conservador no que se refere aos questionamentos da divisão 

sexual dos papéis de gênero. Nesse contexto, adentra a discussão a diferença sexual 

de gênero/sexo. Então, para o feminismo, são questões políticas, mas o termo acabou 

tornando-se confuso. 

Para as compreensões do termo “gênero” destacamos algumas teóricas 

feministas, apresentando a base de suas concepções12. Trata-se de Joan Scott 

(1989); Linda Nicholson (2000) Teresa de Lauretis (1998) e Judith Butler (2013)13. 

A começar com Scott (1989), no texto nomeado de Gênero: uma categoria útil 

para análise histórica, gênero deveria ser uma primeira maneira de dar significado às 

relações de poder. O termo aponta as construções sociais da mulher e do homem.  

No seu uso recente mais simples, “gênero” é sinônimo de “mulheres”. Livros 
e artigos [...] substituíram durante os últimos anos nos seus títulos o termo de 
“mulheres” pelo termo de “gênero” [...] O termo “gênero” não implica 
necessariamente na tomada de posição sobre a desigualdade ou o poder, 
nem mesmo designa a parte lesada (e até agora invisível). O gênero inclui as 
mulheres sem as nomear, e parece assim não se constituir em uma ameaça 
crítica (SCOTT, 1989, p.06, grifo da autora). 

Na crítica da autora citada, “gênero” utilizado como sinônimo de mulher não 

implica em transformações por não se arrolar ao poder e ignora o que sabemos sobre 

o corpo como conhecimento culturalmente produzido. Compreende-se que ela 

defende o termo em outra conotação - na forma que rejeite as explicações biológicas 

“como aquelas que encontram um denominador comum para diversas formas de 

subordinação feminina [...]” (SCOTT, 1989, p.07).  

                                            
12  Nessa análise levamos em consideração o estudo de Luciana Pereira (2005), que esboça um 

recorte acerca do assunto e analisa estudos de Scott (1990), Lauretis (1987) e Butler (1990).  
13  A primeira versão brasileira de Teresa de Lauretis (1987) e Judith Butler a versão brasileira 

(2003).  
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Assim, percebemos que o termo gênero é ambíguo, embora a ênfase seja dada 

para se referir às mulheres. Mas, conforme a autora, rejeitando a biologia, o termo 

torna-se uma forma de indicar as construções culturais (os papéis entre os sexos 

como criação social), referindo-se às origens exclusivamente sociais das identidades 

subjetivas entre os sexos. A partir desta definição, para Scott gênero é uma categoria 

social imposta sobre um corpo sexuado. 

Com base nesse pensamento, Linda Nicholson (2000) contribui com o artigo 

intitulado: Interpretando o gênero, em que aborda as concepções sobre o 

determinismo biológico e o fundacionalismo biológico. Nas suas descrições sobre o 

construcionismo social ela apresenta o determinismo biológico sendo referente aos 

dados da biologia; e o fundacionalismo biológico consistindo nas diferenças e 

semelhanças em relação ao primeiro termo, neste caso, permitindo que os dados da 

biologia coexistam.  

Segundo a autora, estas constantes resultaram na noção sustentada pelas 

feministas, de que as constantes biológicas são responsáveis por certas constantes 

sociais, crendo na possibilidade de transformações destas últimas. Mas para ela, a 

rejeição ao determinismo biológico não significa a ausência do biológico. Contudo, 

sendo o gênero como uma oposição a sexo, através de Nicholson compreende-se que 

“gênero” designa o que é construído socialmente e “sexo” o que é biológico. 

Em seguida, analisando o texto A tecnologia de gênero de Lauretis (1998), 

nota-se que a teórica articula gênero na perspectiva da produção, representação e 

autorrepresentação. Para ela, a associação de gênero às diferenças sexuais tornou-

se uma limitação do pensamento feminista com o conceito de diferença sexual 

enfatizado no biológico. Gênero é uma diferença da mulher em relação ao homem, 

criando espaços marcados por especificidades de gênero e transportando o conceito 

a uma ideia de ambiguidade.  

Para a teórica, o conceito de gênero como diferença sexual é a distinção entre 

a mulher e o homem, o masculino e o feminino, arrolado no sexual. Sobre as 

diferenças sexuais, Teresa de Lauretis identificou uma posição de um sujeito feminista 

específico, marcado pelo gênero, no sistema de sexo/gênero, evocando a 

compreensão sobre as diferenças. Abordando as concepções culturais do feminino 

em oposição ao masculino. Para ela, o sujeito do feminismo está sempre em 

construção, que se dá no próprio discurso. 
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Conforme explicita a mesma, a escrita feminina, a feminilidade, as diferenças 

físicas, biológicas e tantos outros fatores são derivados, a partir da ênfase no sexual. 

“Isto é, conceito limitado”. Trazendo uma reflexão sobre a questão de gênero dentro 

destes derivados, Lauretis afirma que “o pensamento feminista permanecerá 

amarrado aos termos do próprio patriarcado ocidental, [...] e assim tenderá a 

reproduzir-se, retextualizar-se [...]” (p. 207).  

Por outro lado, a autora ressalta a importância do conceito de gênero dentro do 

contexto que critica, justificando o fato de ter servido de base e sustentação para as 

intervenções feministas, mas sugerindo a elaboração de um conceito que não esteja 

tão preso à diferença sexual. Ela pensa o gênero com base nas concepções 

foucaultianas, tendo a sexualidade como uma “tecnologia sexual”. 

Ao mesmo tempo em que a autora apresenta no texto as limitações do conceito 

de gênero como diferença sexual, admite que nós, pesquisadoras feministas, 

devemos estar cientes de que poderemos ser, em certos momentos, cúmplices desta 

limitação. Tal cumplicidade revela-se pela dinâmica da diferença sexual ser uma 

representação de gênero, cujo conteúdo rebate diretamente na vivência das pessoas. 

Com efeito, construímo-nos como corpos sexuados, definidos como homens e 

mulheres.  

Desta forma, acolhemos a seguinte citação: “Os homens e as mulheres não só 

se posicionam diferentemente nessas relações, mas – e esse é um ponto importante 

– as mulheres são diferentemente afetadas nos diferentes conjuntos.” (P. 215). Muito 

embora sejamos conscientes das múltiplas diferenças que estruturam as relações de 

gênero, tais como: raça, classe, geração, regionalidades, territórios, nações. 

Seguindo para Judith Butler (2013), em Problemas de gênero: feminismo e 

subversão da identidade, em que a teórica problematiza entre representações, 

produções de gênero e subjetividade, para ela, o corpo é em si mesmo uma 

construção e, assim, a autora desnaturaliza as identidades, mas admite que o sujeito 

negocia suas construções. No entanto, em nosso entendimento, tais negociações são 

à base de conflito com a categoria sexual hegemônica e imposições de gênero 

naturalizadas. 

Voltando a Nicholson (2000), que posiciona-se contra o feminismo da diferença 

por pautar-se na biologia, ela sugere abandonar o fundacionalismo e o determinismo 

biológico, portanto justifica sua atitude, expressando que: 



37 
 

Não proponho que devamos parar de procurar esses padrões. Sugiro que os 
entendamos em termos diferentes, mais complexos, do que tendemos a 
fazer, particularmente que sejamos mais atentas à historicidade dos padrões 
que revelamos (p. 34). 

Com essa citação, mostramos que sua sugestão esclarece esse estudo e 

contribui com a pesquisa em questão, que adota as diferenças sexuais em sentido 

complexo, indicando as construções culturais nas relações de gênero, sobretudo nos 

corpos sexuados.  Destarte, existe uma diferença particular quando buscamos revelar 

que, tanto a perspectiva do corpo biológico (os dados da biologia) não explica as 

diferenças sociais entre os sexos, quanto os corpos socialmente construídos 

(fundacionalismo biológico) também não explica, ainda que, tais corpos, apresentem-

se sexualmente iguais.  

Pode-se, portanto, levar em consideração que, mesmo com as descobertas das 

construções dos corpos sexuados e as mulheres apresentando os avanços físico-

corporais (com as academias de ginásticas e as atletas) não têm ocorrido melhorias 

significativas para as mulheres em campos de trabalho considerados masculinizados, 

ou seja, próprios dos homens, como a liderança dos esportes.  

Na perspectiva da igualdade de gênero, campos específicos como a arbitragem 

em futebol, utilizam as duas concepções de corpos: a biológica e a socialmente 

construída (dependendo de quando convém tal utilização) e, tanto uma como a outra 

prejudicam as mulheres.  Esse fator pode ser analisado como um forte exemplo que 

elucida ser equívoco nosso crer que o fato dos corpos sexuados serem socialmente 

construídos tende a promover a igualdade de gênero. Essa questão influencia a sua 

ampliação, e pode culminar na exigência da igualdade física entre os sexos em todos 

os segmentos que requer no corpo uma forma seletiva, prejudicando os progressos 

entre as mulheres como, por exemplo, a área militar.  

Mediante as diferenças sexuais, e aqui defendemos a questão, devemos 

atentar que, se de um lado estas nos prejudicam; por outro, podem favorecer. 

Contudo, reconhecemos que,  

[...] gênero não é sexo, uma condição natural, e sim a representação de cada 
indivíduo em termos de uma relação social preexistente ao próprio indivíduo 
e predicada sobre a oposição “conceitual” e rígida (estrutural) dos dois sexos 
biológicos (LAURETIS, 1998, p. 211, grifo da autora). 

Nesta dissertação o “sexo” aparece como biológico, porque, nos contextos aqui 

analisados o sexo continua a funcionar balizando as relações e, nesse sentido, temos 
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uma compreensão dos sujeitos como corpos biológicos. Contudo, esta compreensão, 

este reducionismo são expressões inteligíveis de gênero, discursos que produzem 

social e culturalmente esta diferenciação, tomando como base o sexo. Este é visto 

como um mecanismo de operação de gênero nos corpos, produzindo feminilidades e 

masculinidades. 

Conscientes da limitação de gênero focados nas diferenças sexuais, biológicas 

e dimórficas, cremos na relevância em recorrer ao feminismo da diferença, devido a 

tais fatores serem o liame da cultura sexista e se perpetuar na divisão sexual no 

trabalho esportivo, nas atividades de comando, consideradas “trabalho 

masculinizado”, e aqui, exclusivamente, trata-se da arbitragem em futebol. Neste tipo 

de ocupação o corpo, a biologia, a fisiologia e os dimorfismos sexuais têm sido 

estratégicos em detrimento das mulheres, a partir da concepção de igualdade física 

entre os sexos; portanto, causando desigualdades sociais. É aí que resulta em 

prejuízos para as mulheres nesse setor, tornando-se importante considerar a 

tecnologia de gênero em prol da igualdade que se pensa nos feminismos: a igualdade 

social entre homens e mulheres. 

Diante dos fatos, cremos que em certa medida devemos considerar as 

diferenças sexuais quando a igualdade entre os sexos resultar em prejuízo às 

mulheres, desta forma, priorizando a aproximação social entre os sexos, tendo como 

base a Convenção da ONU (1979) ressaltada por Flavia Piovesan (2003): 

[...] a discriminação contra a mulher significa toda distinção, exclusão ou 
restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou 
anular o reconhecimento, gozo, exercício pela mulher, com base na igualdade 
do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos 
campos políticos, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro 
campo. 

Nestes termos, interpreta-se que a distinção sexual significa discriminação se 

resultar em prejuízo para as mulheres.  Assim sendo, a diferença sexual não deve 

resultar em desigualdade social entre homens e mulheres. Portanto, tais diferenças 

devem ser consideradas quando necessárias. Essa sugestão tem consistência no 

documento citado, quando, ao tratar sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra as mulheres, sugere medidas adequadas para derrogar leis que 

prejudicam as mulheres. 

Com base na Convenção e nas definições da autora, entendemos que quando 

as diferenças sexuais forem usadas e prejudicar as mulheres é discriminação, bem 
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como, quando se exige a igualdade física entre os sexos para oportunizar às mulheres 

e resulta em consequências para o sexo, também é discriminação. É nesse sentido 

que se insere nossa defesa em utilizar, bem como compreender a ambiguidade do 

termo gênero/sexo. Tendo consciência em relacionar o termo como na visão de Scott, 

enfatizando o político e o poder, em busca de transformações. 

Diante do contexto, adotamos o conceito de gênero conforme Scott (1989) 

baseado na construção social e política numa cultura, referenciada no sexual. “O 

gênero é uma forma primeira de significar relações de poder” (p.21). 

[...] o gênero torna-se implicado na concepção e na construção do poder em 
si [...]. O gênero é, portanto, então, um meio de decodificar o sentido e de 
compreender as relações complexas entre diversas formas de interação 
humana (SCOTT, 1989, p. 22-33). 

Conforme nossas compreensões a partir das teóricas aqui estudadas, nada 

tende a mudar se a igualdade de gênero, que tem seu caráter social, for pensada no 

corpo (sexual). Mas, para discutir essas concepções, dialogamos com o feminismo da 

diferença, sabendo-se que a ambiguidade do feminismo da diferença é a expressão 

que trata de explicar diferença em termos biológicos, culturais, sexuais ou combinando 

esses fatores (Barbosa, 2013, p. 37). Contudo, também nos apoiaremos na 

perspectiva culturalista pós-estruturalista, sem perder de vista a interseccionalidade, 

para dar conta dos objetivos deste estudo. Segundo esta última autora a perspectiva 

interseccional inclui os termos classe e raça e, assim, nos permitem não perder de 

vista as categorias de subordinação. Questão esclarecida a seguir. 

1.1.2 Abordagens sobre intersecção de raça  

 

Hall (2003) afirma que consistiu numa ferrenha luta teórica colocar na agenda 

as questões críticas de raça, a política racial, a resistência ao racismo e questões 

críticas da política cultural. Por estas expressões já se supõe que discutir sobre raça 

não é tarefa fácil. Sobre a temática racial nos termos da interseccionalidade14, o 

feminismo negro nas abordagens feministas dá-se a partir do que Lícia Barbosa 

(2013, p.37) denomina de “feminismo da diferença interseccional”, abrindo caminhos 

                                            
14  Sobre a interseccionalidade de raça, não aprofundaremos o assunto nesta seção, mas, apenas 

tendo-o como uma base para tais compreensões que serão dialogadas neste estudo. 
Ampliaremos a discussão sobre raça/racismo no capítulo 4 desta dissertação, enviesada no 
futebol. 
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para o percurso percorrido pelas feministas pós-estruturalistas. Segundo a mesma, tal 

feminismo entra no bojo da discussão do feminismo da diferença interseccional, 

demandando atenção para as diferenças entre mulheres e no interior das mulheres.  

Sendo assim, discutir a respeito das diferenças intragênero torna-se importante 

nesse estudo por partir da compreensão das diferenças que ocorrem nas experiências 

particulares entre as categorias de mulheres, questão que desejamos observar em 

nossas análises sobre as árbitras. 

Com a tese de Lícia Barbosa, entendemos ser pauta principal do feminismo 

negro a crítica ao feminismo branco. Para ela este primeiro tem dado ênfase à 

diversidade interna dos gêneros femininos e à compreensão histórica dos efeitos do 

racismo no cotidiano das mulheres. Por conseguinte, segundo a autora o sujeito do 

feminismo deve ser compreendido como algo que é construído discursivamente em 

contextos políticos específicos, a partir de articulação, alianças e coalizações.  

Desta maneira, faz-se relevante abordar o conceito de interseccionalidade, 

sabendo-se que a teórica feminista que iniciou inserindo o termo no debate foi a 

ativista negra norte-americana Kimberlé Crenshaw que, no documento para o 

encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero, 

assim o define: 

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar 
as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais 
eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o 
racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas 
discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições 
relativas de mulheres, raças, etnias, classe e outras [...] (CRENSHAW, 2002, 
p. 177). 

O tema impulsiona para a compreensão das barreiras à constituição de uma 

irmandade inter-racial, o que era difícil apreender analiticamente pelas feministas 

brancas (HARAWAY, 2004, p. 226). Com a expansão do debate, muitas autoras, 

incluindo brasileiras, abraçaram a questão interseccional. 

Laura Moutinho (2014) contribui para esses entendimentos no texto intitulado 

Diferenças e desigualdades negociadas. Na sua explicação, a expressão refere-se a 

trabalhos que articulam com raça, gênero e classe, consubstanciada no tipo de 

exclusão que atinge as mulheres negras, população que está no centro da construção 

de uma crítica que se transformou num campo que entrecruza academia e política.   

Ela vai além, quando não refuta falar sobre as poucas produções de gênero e raça, e 
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afirma que nesse campo, o marcador raça é o operador das demais formas de 

diferenciação e desigualdade (p. 218). 

Dentre as questões dos estudos de gênero e raça no Brasil, insere-se a 

denúncia da dupla opressão que afeta as mulheres negras. Mas vale ressaltar que há 

a separação entre feminismo negro e pensamento feminista negro, apontados por 

Lícia Barbosa (2013, p.40). Ela explica que o campo de estudos da mulher negra 

acolhe os estudos sobre feminismo negro. 

A partir desse entendimento cremos ser importante uma síntese dos estudos 

de Ângela Figueiredo (2008) nomeado: Dialogando com os estudos de gênero e raça 

no Brasil, no qual a autora inicia lembrando a centralidade do conceito de raça na 

formação antropológica e do empenho realizado por esta disciplina em rejeitar, 

dissociar a raça da biologia (p. 237). Ela expressa: 

[...] quero salientar que grande parte da bibliografia utilizada nas 
investigações sobre gênero e raça neste país é oriunda dos estudos das 
relações raciais, mais do que dos estudos sobre mulheres e dos estudos 
feministas (ibidem, 239). 

Segundo a autora, os estudos de gênero e raça no Brasil foram derivados dos 

já constituídos estudos sobre as relações raciais. Através de Figueiredo e Kia Lilly 

Caldwell (2000; 2010), esta última trabalhando com a temática referente às Fronteiras 

da diferença e a importância da Institucionalização de estudos sobre a mulher negra 

no Brasil, nota-se que os estudos sobre gênero e raça têm sido conduzidos pelas 

mulheres negras e, no Brasil, começam na década de 80. 

Caldwell chama a atenção para as diferenças de experiência de vida entre 

mulheres brancas e não brancas e revela a trajetória sobre os estudos da mulher 

negra, com perspectivas sobre os Estados Unidos e Brasil, refletindo sobre a 

necessidade de ampliar tais debates neste país. Apesar disso, são abordadas as 

disparidades entre negras e brancas intelectuais, com o número crescente, porém 

ínfimo de pesquisadoras negras na academia. Por mulheres negras entende-se 

“pretas e pardas” categorias que representam a base da pirâmide social do país 

(FIGUEIREDO, 2008, p. 238). 

Com base nessas discussões, refletimos sobre nossa responsabilidade com a 

causa racial, interessando-nos saber sobre os estudos envolvendo a raça nos 

esportes. Destarte, observamos que no Brasil há uma carência de investigações sobre 
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a questão de raça nos esportes femininos:15 Para Fabiano Devide (2005, p. 65), faz-

se necessária uma ampliação do foco das pesquisas relacionando gênero e esporte 

com questões de história, classe, raça, religião, pertencimento social, etc., cobrindo 

uma ampla variedade de facetas que englobam e conformam a temática que ainda foi 

pouco investigada, particularmente no Brasil. Sobre a questão interseccional e de 

intragênero,  

A categoria gênero obscurecia ou subordinava todos os outros “outros” [...] 
as “mulheres de cor” norte-americanas [...] produziram teoria crítica sobre a 
produção de sistemas de diferenças hierárquicas nas quais raça, 
nacionalidade, sexo e classe estavam entrelaçados [...] (HARAWAY, 2004, p. 
238) 

Deste modo, buscamos nesse estudo não perder de vista a relação entre 

gênero/sexo, raça, classe e geração, com a percepção das diferenças no interior da 

categoria “mulher”, ponderando que as experiências das mulheres ganham formas 

diferenciadas em todas as vertentes. Assim, não nos refutamos a perceber tais 

questões na análise da divisão do trabalho de arbitragem em futebol. 

1.2 A DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO  

Abordando a divisão sexual do trabalho na perspectiva racial, começamos 

fundamentadas em Ângela Davis (2013) por mostrar na sua obra Mulher, raça e classe 

que as mulheres negras experienciaram a igualdade sexual no trabalho, o que passou 

a ser requerido posteriormente pelas mulheres brancas no feminismo, embora não 

fosse sob as mesmas condições, conforme a autora apresenta na vivência das 

mulheres escravizadas no trabalho.  Assim sendo, desejamos compreender sobre a 

divisão racial e sexual do trabalho. 

A autora mostra que no trabalho escravo, as mulheres eram vistas iguais aos 

homens: “[...] como unidades rentáveis de trabalho, elas não tinham distinção de 

gênero na medida das preocupações dos donos de escravos” (DEVIS, 2013, p.10). 

Segundo a autora, na experiência destas mulheres, a parte de esposa, mãe e dona 

de casa era exercida incidentalmente.  Primeiro, o trabalho escravo “para o seu dono”. 

                                            
15  Cfe. Devide (2005) – Nos jogos olímpicos, na primeira metade do século XX as modalidades e 

provas femininas foram admitidas nos jogos por influências racistas, sexistas e classistas (p. 
127); “os países vencedores viam nos jogos a possibilidade de construção e divulgação 
simbólica, via esporte, de sua potência armamentista e econômica no cenário mundial, e para 
isso, os corpos das atletas foram o principal meio de conquista, principalmente entre os países 
do bloco oriental” (p.109); no final da década de 40, mulheres negras americanas tornaram-se 
as primeiras a entrar nos jogos mediante instituições educacionais (id).  
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É notório que havia nessa categoria de mulheres características até então 

desprovidas nas mulheres brancas: produção e criação, o que passou a ser motivo da 

luta feminista dessa segunda categoria de mulheres – o direito ao trabalho fora, 

assalariado, de certa forma, buscando igualar-se aos homens brancos. 

A autora chama de “legado da escravatura” – o acúmulo de experiência das 

mulheres negras no trabalho escravo. Com isso, é possível ver (com o fim da 

escravidão institucional) que, na sequência, elas seguiram no trabalho doméstico dos 

senhores e senhoras em condições precárias. Assim, de uma forma ou de outra, ou 

melhor, nas duas formas, essa categoria de mulheres iniciou a experiência de gênero 

no trabalho. 

A questão da fragilidade física feminina versus força masculina na ótica da 

desnaturalização é também possível apreciar nessa obra, quando as mulheres 

negras, no contexto do trabalho escravo e pesado mostraram-se fisicamente 

“construídas” menos frágeis ou não frágeis, em comparação à branca e, certamente, 

em comparação ao homem, já que muitas dessas mulheres faziam as mesmas tarefas 

que os homens negros.  

O assunto é retratado através do relato que Ângela Davis traz de Sojourner  

Truth  (ex-escrava), que, segundo a autora, Truth quem inicia a “fala” das mulheres 

em público; nesse caso, dirigido a uma plateia de homens e mulheres brancas/os, em 

pleno período em que não era permitido a  fala das mulheres – nesse momento e  

local ela  expõe sua experiência sobre sua rude condição de mulher escrava, cuja 

definição tem as seguintes características: força, coragem, trabalho, orgulho, 

determinação, inteligência, etc., propriedades teorizadas como próprias do homem, 

mas ela, a depoente, expressa que essas mulheres portadoras de tais características 

não são menos mulheres, mas mulheres negras (de experiência de trabalho 

subalterno e pesado).  

Por este viés, refletimos nas plurais contribuições das mulheres negras para os 

avanços de gênero a partir de suas vivências subalternas, de submissão e no trabalho. 

Ao mesmo tempo, pode-se refletir a partir daí, como o corpo feminino naturalmente 

frágil é da lógica do discurso. Por outro lado, refletimos que as mulheres negras 

abriram o caminho para as mudanças sociais de gênero, mas que não receberam, 

nem recebem a sua “parte do bolo”. 

Entre tantas questões, ponderamos que daí vem à tona a ideia da possibilidade 

da mulher no trabalho como algo que não “a desonra”, que não a descaracteriza dos 
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padrões socialmente instituídos do ser mulher (passado a ser desejado pelas brancas) 

e, na sequência, as discussões e ações políticas voltadas para a divisão sexual no 

trabalho, favorecendo as mulheres brancas.  

A obra citada nos impulsiona a pensar sobre as diferenças de papéis sexuados 

e racializados fortalecidas nesse processo, apesar disso, há os tipos de ofícios 

pensados exclusivamente para os homens (trabalho masculino) e vinculados às 

características destinadas ao sexo masculino, cujos atributos são mostrados na 

vivência dessas mulheres no trabalho escravo e doméstico, como qualidades físicas, 

comportamentais ou abstratas e socialmente construídas. 

Em relação às diferenças sociais entre brancas e negras, segundo os estudos, 

a submissão feminina ainda é maior entre as mulheres negras. Tudo indica ter sido 

ocasionado, majoritariamente, por racismo que, por sua vez, pode estar atrelado às 

sequelas e legados deixados pela escravidão, fator que esclarece Sueli Carneiro, 

quando afirma que a submissão desta categoria em relação às mulheres brancas, 

independe da sua igualdade entre as raças na educação. Para ela “o fato de 48% das 

mulheres pretas [...] estarem no serviço doméstico é sinal de que a expansão do 

mercado de trabalho para essas mulheres não significou ganhos significativos.” 

(MARCIA LIMA apud SUELI CARNEIRO, 2003, p. 191). 

Carneiro discute sobre o movimento de mulheres no Brasil. Para ela, mesmo 

quando a barreira social é rompida na educação, as mulheres negras continuam nos 

piores empregos e menores rendimentos. Para a autora, o feminismo esteve 

prisioneiro da visão eurocêntrica e universalizante das mulheres, tornando as pessoas 

incapazes de reconhecer as diferenças e desigualdades presentes no universo 

feminino, a despeito da identidade biológica. E segue afirmando que há mulheres 

vítimas de outras formas de opressão, além do sexismo. Traz a expressão 

enegrecendo o feminismo, utilizada para designar a trajetória das mulheres negras no 

interior do movimento feminista brasileiro. Assim sendo, “afirmamos e visibilizamos 

uma perspectiva feminista negra que emerge da condição específica do ser mulher, 

negra e, em geral, pobre, delineamos, por fim, o papel que essa perspectiva tem na 

luta antirracista no Brasil” (p. 118). 

Carneiro reconhece que ainda há as diferenças salariais entre os sexos, 

destacando a importância da crítica feminista na diversificação, em termos 

ocupacionais. Porém, ela atenta para o combate ao racismo como uma prioridade 
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política para as mulheres negras, que, segundo ela, já foi enfatizada por Lélia 

Gonzáles.  

Mediante os estudos sobre gênero e raça, são perceptíveis os significativos 

avanços para as mulheres brancas na divisão sexual do trabalho, embora persistam 

as disparidades entre os sexos. E, no viés racial, a divisão é desproporcional na 

categoria “mulher” em termos de classe, hierarquia e diferença entre brancas e 

negras.  

Notamos a importância desses argumentos para os trâmites sobre os avanços 

de gênero, no sentido de se ater o olhar para as questões de raça, ao utilizar 

estratégias (além das politicas afirmativas, como por exemplo as cotas raciais) para 

reduzir e/ou evitar a permanência das hierarquias e desigualdades entre as diversas 

categorias de mulheres. Ou de que adiantaria uma permuta na forma hierárquica? Isto 

é, que as mulheres brancas se tornem para as outras, igualmente o que os homens 

brancos são para elas e todos os homens são para as outras categorias de mulheres 

inferiorizadas na escala social. 

Com a questão, nosso intuito é também contribuir no alerta a/aos 

pesquisadoras/es para a importância de se discutir a problemática da divisão sexual 

do trabalho nos campos masculinizados, sem perder de vista a questão racial.  

Analisando como Helena Hirata e Daniele Kergoat (2007) apresentam a divisão 

sexual do trabalho, no texto intitulado Novas configurações da divisão sexual do 

trabalho, elas explicam que a origem da problematização do termo se deu nos anos 

70, com o movimento de mulheres iniciado na França em que se discute sobre a 

ocupação do trabalho doméstico, surgindo as primeiras análises das formas de 

trabalho doméstico nas ciências sociais, passando a ser abordado como atividade de 

trabalho, tanto quanto o trabalho profissional – conforme as autoras foi o que abriu 

caminho para se pensar em termos de divisão sexual do trabalho. 

Elas afirmam que esse tipo de análise é indispensável para a construção de 

indicadores confiáveis para medir a igualdade profissional entre homens e mulheres. 

Mas, para elas, deveria permitir ir mais além da simples constatação das 

desigualdades, refletindo sobre a utilização da diferenciação pela sociedade para 

hierarquizar as atividades e, com os sexos, criar um sistema de gênero (p. 597). 

As autoras conceituam a divisão sexual do trabalho como “[...] a forma de 

divisão do trabalho social decorrente das relações sociais entre os sexos; mais do que 
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isso, é um fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre os sexos” 

(p.599). E, esclarecem sobre a origem do termo:  

[...] Aplica-se na França a duas acepções de conteúdos distintos. Trata-se, 
de um lado, de uma acepção sociográfica: estuda-se a distribuição diferencial 
de homens e mulheres no mercado de trabalho, nos ofícios e nas profissões, 
e as variações no tempo e no espaço dessa distribuição; e se analisa como 
ela se associa à divisão desigual do trabalho doméstico entre os sexos 
(HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 596). 

As autoras citadas explicam sobre os dois princípios organizadores da divisão 

social do trabalho, válidos para todas as sociedades conhecidas, no tempo e no 

espaço: o princípio de separação (existem trabalhos de homens e trabalhos de 

mulheres); e o princípio hierárquico (um trabalho de homem vale mais que um trabalho 

de mulher).  

Com o repensar o trabalho e suas categoriais, suas formas históricas, 

geográficas, etc., o conceito citado entrou em declínio por não abranger todas as 

questões, mas continua sendo o termo usual. Para questionar a sociedade salarial 

houve a mudança do termo “trabalho doméstico” para “dupla jornada”, “acúmulo” ou 

“conciliação de tarefas” (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 596). 

Segundo as mesmas, a divisão sexual do trabalho é um dado mutável. O que 

é estável não são as situações, é a distância entre os grupos de sexo.  Desta forma, 

elas aludem que na divisão sexual do trabalho “tudo muda e nada muda” evidenciando 

a conservação da hierarquia e diferença entre os sexos. 

Trazendo outro olhar a respeito de gênero e trabalho, inserimos a questão da 

identidade de gênero, utilizando o estudo sobre as masculinidades em corpos 

femininos, da antropóloga Suely Messeder que insere a questão das mulheres 

masculinizadas no mundo do trabalho. Relacionamos os corpos performáticos 

pautados em inclusão/exclusão social, ao perceber que tais corpos estão fora dos 

padrões instituídos, logo, fora das normatizações e, consequentemente, fora das 

inserções. Vejamos: 

Messeder (2012) investigou o mundo do trabalho na Região Metropolitana de 

Salvador (RMS) e mostrou como se dá a inserção de mulheres masculinizadas nesse 

universo. Segundo ela, “nos deparamos com uma distribuição diferencial de homens 

e de mulheres, quer seja no mercado de trabalho quer seja nos rendimentos”. 

Desigualdade emoldurada, sobretudo, em setores como, indústria, construção civil e 

serviços domésticos (p.3). 



47 
 

Para a autora, a discussão de gênero tanto possibilita revelar que as 

desigualdades profissionais entre homens e mulheres são sistemáticas, quanto 

articular a descrição do real com a ideologia hierárquica dos sexos (p. 2). Para refinar 

o entendimento no que diz respeito à produção de gênero, ela sugere que seria 

necessário desagregar os dados em função dos ofícios e das profissões, embora 

alerte que os números não são suficientes e que não há estudos qualitativos na 

DIEESE16. 

Na sua conclusão, expressa: 

Aqui, tivemos como conteúdo de análise a masculinidade vivenciada pelas 
mulheres. Esta masculinidade deve ser considerada como mais uma 
masculinidade, uma vez que não devemos nos limitar nem à perspectiva da 
biologia social nem à perspectiva da construção social que sempre se 
limitaram ao sexo biológico (MESSEDER, 2012, p. 07). 

Com o estudo da autora pode-se elaborar muitas questões a serem discutidas, 

tais como: as diferentes formas de masculinidades; as normas de gênero e os papéis 

entre os sexos, questões que influenciam no elemento emprego/desemprego; 

inclusão/exclusão dessas mulheres; e ainda, que os salários continuam desiguais 

entre os sexos, mesmo que o corpo não se assemelhe com o corpo de 

mulher/feminino, ou seja, a diferença de salários está necessariamente para o sexo, 

bem como o sexo (não as categorias de mulheres) está para as diferenças de papéis 

sexuados.  

Dentre os vários pontos, o mais importante é quando ela assinala como o 

desenho qualitativo das pesquisas sobre divisão sexual do trabalho poderá nos ajudar 

a identificar os matizes das mulheres que de fato se inserem no mercado de trabalho. 

Apreciando esses estudos nota-se que a divisão sexual do trabalho é uma questão de 

hierarquia entre os sexos e, nesse caso, tem sua base na submissão das mulheres e 

hegemonia dos homens. Desta maneira, como pensar em desmontar essa estrutura? 

Na próxima seção, exploramos com mais afinco alguns elementos destacados 

acima como, identidade de gênero, masculinidades, feminilidades e questões que se 

associam, dentre estes, as normalizações, poder e tecnologias de gênero. 

                                            
16  Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. 
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1.3 ENFOCANDO NORMALIZAÇOES, IDENTIDADE E TECNOLOGIAS DE 
GÊNERO  

Pautaremos aqui a discussão sobre tecnologias de gênero, identidade e suas 

influências nas diferenças de papéis sexuados, ações no campo sócio-educativo-

cultural através das normas sociais de gênero, da Educação física e do esporte, 

podendo ser compreendidos como uma rede tecnológica. Conforme Lauretis (1998), 

gênero está imbuído nesse processo de tecnologias quando, para ela, gênero como 

representação e autorrepresentação é produto de diferentes tecnologias sociais. 

Desta forma, o corpo e o gênero estão entrelaçados nos mecanismos de poder. As 

peças foram dispostas em termos de estratégia de política do corpo (FOUCAULT, 

2004, p.151-2). 

 Este último autor descreve sobre tais estratégias que passaram a funcionar 

como normas, numa rede de dispositivo de poder e numa aparelhagem do tipo: 

médico, administrativo, jurídico, se fortalece. Para o mesmo, “não existe algo unitário 

e global chamado poder, mas unicamente formas díspares, heterogêneas, em 

constante transformação.” (P. X). Nessa concepção o “discurso” em função do corpo 

torna-se elemento estratégico de poder. Por estratégia entende-se “o conjunto dos 

procedimentos utilizados num confronto para privar o adversário dos meios de 

combate e reduzi-lo a renunciar à luta” (FOUCAULT, 1995, p. 247 apud DORNELLES 

2013, p. 22). 

No Brasil, os discursos das bases europeias centradas no corpo, na perspectiva 

de controle e biologia, ganharam força e se materializaram por meio da Educação 

Física e dos esportes. Os efeitos de tais fenômenos vêm sendo discutidos por 

algumas/uns autoras/es, dentre elas/es Patrícia Lessa (2005a); Marcelo Silva e 

Mariana Fontoura (2011); Silvana Goellner (2003) entre outras/os.  

Goellner (2003) em seu estudo nomeado Bela, maternal e feminina, analisa a 

revista Educação Physica dos anos 1932 a 1945. Neste estudo, nota-se, pelas 

revelações da autora, o significado da Educação Física no conjunto das estratégias 

para a construção de um projeto nacional visando engrandecer a pátria e fortalecer a 

população. No bojo desse esquema, centra-se a degenerescência da raça e as 

diferenças sexuais, com a força dos homens versus fragilidade e beleza das mulheres, 

embaladas nos discursos médico-científicos. 
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Silva e Fontoura (2011), igualmente analisando a Revista Brasileira de 

Educação Física, em artigo intitulado Educação do corpo feminino: um estudo na 

Revista Brasileira de Educação Física (1944-1950) afirmam que as práticas corporais 

e esportivas que eram vistas como conquistas para as mulheres, também colocavam 

em risco o projeto de ordem e progresso e a própria representação de feminilidade 

vigente. Desta forma, foram legitimados argumentos biológicos que apontavam 

restrições à inserção feminina neste universo, sobretudo no contexto da anatomia, da 

antropometria e da fisiologia, usadas como saberes sobre o funcionamento do corpo 

“naturalizado”, que a Educação Física contribuiu fortemente para a grande obra de 

perpetuação da espécie (p. 296). 

De acordo com a análise dos/as autores/as, a mulher desportista era uma 

ameaça para a sociedade, sendo um mau exemplo para as outras mulheres. Nesse 

sentido, Goellner (2003) aponta qual a nova mulher pensada para a construção da 

nação: deve agir dentro dos preceitos morais e culturais.  

Nesse processo, as diferenças de papéis sexuados são fortalecidas, sendo os 

comportamentos, hábitos e os espaços reservados para cada sexo. Para tanto, as 

leis, regras, legislações e normas são de extrema relevância, como podemos notar 

com os acontecimentos nos esportes no país. 

[...] em 1941[...] o Conselho Nacional de Desportos (CND) criou o Decreto Lei 
3.199, que no artigo nº 54 dizia que, as mulheres não poderiam praticar 
esportes “Incompatíveis com sua natureza”. Em 1965 com a deliberação nº 7 
definiram-se regras para a participação das mulheres nos esportes, não 
sendo permitida às mulheres a prática do futebol [...] E somente em 1979, 
com a deliberação nº10, a anterior é revogada [...] (LESSA, 2005a, p. 165). 

Com a autora nota-se a jurisprudência legislativa, culminância dos discursos 

científicos vinculados ao poder.  Sendo a Educação Física e o esporte, importantes 

instrumentos para os ajustes dos corpos e para suas construções e delimitações de 

identidade de gênero, naturalizando, assim, os diferentes corpos sexuados, 

imprimindo cada vez mais marcas de gênero estabilizadas. 

A propósito da identidade de gênero, para Butler, 

Em sendo a “identidade” assegurada por conceitos estabilizadores de sexo, 
gênero e sexualidade, a própria noção de ‘pessoa’ se veria questionada pela 
emergência cultural daqueles seres cujo gênero é “incoerente” ou 
“descontinuo” [...] (2013, p. 38). 

Diante do que expôs a autora, convém pensar a identidade de gênero tendo 

como base a formação das masculinidades e feminilidades como fenômeno que visou 
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evidenciar e naturalizar a submissão feminina e hegemonia masculina. Dagmar Mayer 

(2004) quando expõe que as perspectivas que concebem a cultura são como um 

campo de luta e contestação, igualmente mostra que gênero enfatiza uma pluralidade 

e conflitualidade dos processos pelos quais a cultura constrói e distingue corpos e 

sujeitos femininos e masculinos. Vejamos os produtos destes últimos termos: 

feminilidades e masculinidades e, como são conceituados: 

Segundo Mirian Grossi (2004, p. 09-10) a feminilidade é expressada pela 

passividade do ato sexual – ser penetrada/o e a realização de tarefas domésticas. 

Quando a autora destaca os rituais diferenciados por sociedades, é possível ver que 

da mesma forma que há aprendizado e produto do masculino há, também, do 

feminino. Contudo, é pertinente relacionar essa asserção com o pensamento de 

Lauretis (1998, p. 230) ao afirmar que, “no entanto, somos alertados, tal feminilidade 

é puramente uma representação [...] não se trata de uma qualidade ou de uma 

propriedade da mulher”. 

Masculinidades - outro produto das práticas masculinas, ganha diversas 

formas. Connell (2013, p. 245) ao enfatizar sobre a masculinidade hegemônica a 

entende como um padrão de práticas que possibilitou que a dominação dos homens 

sobre as mulheres continuasse. Para a autora “[...] apenas uma minoria dos homens 

talvez o adote. Mas certamente ela é normativa [...]”.  

Esse assunto nos impele a discutir as dimensões das masculinidades. Como 

se observa nos estudos de Suely Messeder (2009), sendo os homens negros seu 

universo de pesquisa, para ela existe a relação entre o homem "verdadeiro" e a bicha. 

Se por um lado a autora enfatiza o viés de raça e classe, diferenças apresentadas 

como marcadores sexuais; por outro, mostra que o homem verdadeiro é uma 

reinvindicação de masculinidade dentro das diversas masculinidades. Nesse sentido, 

refletimos sobre o mito negro atravessando as representações nas identidades de 

gênero:  

Na obra Pele Negra, máscaras brancas, com o texto O preto e a psicopatologia, 

Frantz Fanon igualmente mostra a força do discurso científico que visava o 

desdobramento social, econômico e moral da camada branca e o inverso ocorrendo 

com a camada negra, fenômenos dados a partir do corpo/sexo/genitália: com os 

negros tudo se passa no plano genital, “pois o negro tem uma potência sexual 

alucinante. É este o termo: [...]” (FANON, 2008, p. 138).  
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De acordo com o autor esses discursos disseminados causaram pânico à 

sociedade, já que mostravam mulheres e homens negros como anormais e 

monstruosos. Apesar disso, ao levarmos para o campo intragênero, nota-se que, no 

caso das mulheres, essa questão influenciou nas diferenças de papéis entre negras e 

brancas. O serviço doméstico fica a cabo das primeiras não só como um processo 

social, é também de cunho natural, inclusive persiste quando ocorrem os avanços de 

gênero. 

 “[...] Por outro lado, mulheres negras são às vezes estereotipadas como sendo 

mais ‘mulheres’, enquanto que em outros contextos são consideradas menos 

femininas (Ladylike) do que mulheres brancas [...]” (PRINS; COSTERA MEIJER, 

2002, p. 164; grifo das autoras). Eis a questão da “força” como estratégia de 

desenvolvimento das dicotomias de gênero, que ao mesmo tempo é vista como 

inerente aos homens em geral; enquanto que na categoria “mulher” é apenas 

pertencente às mulheres negras. 

Voltando à discussão de masculinidades, que parece ganhar uma forma 

específica no contexto racial, o indício de masculinidade é ser sexualmente ativo e 

penetrador, mas devemos considerar que as masculinidades diferenciam-se por 

sociedades (Peter Fray, 1985). Portanto, a constituição de identidade de gênero não 

para por aqui, há formas de manter e fortalecer as masculinidades como, por exemplo, 

“as casas dos homens da cultura ocidental” – lugares onde se aprende a 

masculinidade, como por exemplo, os bares, e os locais de práticas de esportes 

masculinos (GROSSI, 2004, p. 08). 

A partir desta análise, indagamos: nesse “lugar” dos esportes cabem todas as 

categorias de homens (de masculinidades) ou somente os de “verdade”? É possível 

refletir na segregação dos esportes sexuados, havendo, para isso, uma padronização 

que é o modelo do macho. Alguns destes campos esportivos são reservados para os 

(ainda) mais machos – campo marcado pela força e virilidade, como por exemplo, o 

futebol. 

A respeito desta modalidade, Fábio Franzini (2005) afirma que o universo do 

futebol é caracterizado por ser um espaço eminentemente masculino; e questiona: o 

futebol é coisa para macho? Ainda segue o autor perguntando: e qual o lugar da 

mulher dentro do país do futebol?  

A partir desses pontos, ampliamos o olhar para as identidades de gênero nos 

esportes, ao notarmos outras formas de ser mulher e homem, apesar da constatação 
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da existência dos sujeitos instituídos universalmente. No entanto, pensar nos sujeitos 

transexuais no mundo do futebol seria uma enorme desestabilização de categoria 

hegemônica, pois demandaria pensar para além de homem/mulher legítimos17. Ao 

menos, desejamos incitar tais discussões. 

Sobre o conceito de trans, conforme Guilherme Almeida (2012, p. 515), não 

existe a possibilidade de dizer em termos universais o que é transexualidade – tanto 

a feminina quanto a masculina. O autor se reporta a Berenice Bento (2006) que 

esclarece que tal experiência é identitária, caracterizada pelo conflito com as normas 

de gênero. Assim, afirma que homens trans vinculam-se ao conceito de 

transexualidade. 

Desse modo, numa sociedade padronizada e dicotômica, sociedade não dupla, 

mas dividida em dois (homem/mulher), caberia o homem trans no grupo dos jogadores 

de futebol ou, em trabalhos de liderança futebolística? Como, por exemplo, na 

arbitragem, uma vez que este “outro” homem pode ser identificado como alguém que 

está entre o “ser e o “não ser”, não sendo nem um “homem legítimo” (o verdadeiro), 

nem mais uma mulher. 

Essa questão chama nossa atenção para pensar sobre a subjetividade 

construída. Felix Guattari e Suely Rolnik (2010) tratam do agenciamento coletivo, em 

como é produzida a subjetividade.  Para os/as autores/as, uma coisa é a individuação 

do corpo, outra é a multiplicidade do agenciamento da subjetivação, cuja subjetividade 

é essencialmente fabricada e modelada no registro social.  

Ao pensar sobre o fato de que na transexualidade muda-se de corpo/sexo, 

igualmente muda-se a subjetividade já construída e modelada no processo identitário 

cultural? Não teriam aí comportamentos socioculturais anteriormente aprendidos, 

cujas normas de gênero naturalizam-se? Seria esse (não) sujeito duplo ou um novo 

sujeito?  

Seguindo esse raciocínio, igualmente pensamos numa masculinidade nas 

mulheres, fora do campo físico corporal, apresentada nos comportamentos e atitudes, 

o que sugerimos pensar numa masculinidade “subjetiva-comportamental” nas 

mulheres18.  

                                            
17  A transexualidade no futebol, enquanto atleta e participante de outras funções de comando é 

assunto que esse estudo não dá conta, mas é questão para não refutar discutir e, sugerimos a 
proeminência de pesquisas nessa temática. 

18  Esse debate será ampliado no decorrer do estudo e aprofundada no último capítulo. 
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Neste processo, gostaríamos de mencionar a teoria queer, embora não nos 

ateremos com afinco neste assunto, apenas pensar em como a teoria queer se insere 

nesse debate. Certamente, “na medida em que queer sinaliza para o estranho, para a 

contestação, para o que está fora-do-centro [...]”. (LOURO, 2001, p.548). 

Ao menos, quando pensamos “queer” no futebol (na função não tão somente 

de jogador, mas também no trabalho de árbitro/a, comissão técnica, treinador/a etc.), 

relacionamos com a desestabilização da hegemonia identitária, do homem, macho, 

verdadeiro, como o centro do esporte. Certamente, qualquer outra categoria de sujeito 

seria o “estranho” no mundo do futebol.  No entanto, refletir sobre corpos que 

desestabilizam normas de gênero, que subvertem os padrões, como o corpo das 

árbitras, para nós, também se insere como uma questão queer.  

1.4 ARBITRAGEM PROFISSIONAL NO FUTEBOL: UM BREVE HISTÓRICO 

As leis proibitivas para as mulheres nos esportes, iniciada em 1941, entrou no 

“segundo tempo” jogando com força. Com estratégias perversas, em 1964, com a 

ditadura militar, “dando início aos anos de chumbo [...] o apito que ditou as novas 

regras sentenciou definitivamente: mulheres no futebol, não!” (CEVA, 2014, p 21). A 

autora denomina essas questões de “drible no conservadorismo” e sobre o futebol, 

ela alerta que no Brasil é dominado pelos homens.  

Sobre a participação das mulheres nos esportes olímpicos: 

A participação das mulheres nos Jogos Olímpicos segue uma trajetória de 
rejeições e controles, desde o início desses jogos na era moderna. Na 
primeira edição dos Jogos Olímpicos em 1896, em Atenas, na Grécia, as 
mulheres não participaram, segundo as ideias e os preceitos do Barão Pierre 
de Coubertin, para quem as mulheres não teriam capacidade física para 
suportar as provas. Seguindo os preceitos do mestre, o COI impôs barreiras 
à participação feminina, que foram sendo enfraquecidas ao longo de sua 
história (LESSA; VOTRE, 2013, p. 266). 

As/os autoras/es em questão, também expõem que desde os jogos de Berlim 

em 1936, na era de Hitler, ocorreram as suspeitas de “feminilidade duvidosa” sobre 

as mulheres que participavam dos esportes, fator que demarca o esporte como 

território ou “casa” dos homens. Por outro lado, há avanços – as mulheres se inserem 

em todas as modalidades esportivas nos jogos olímpicos modernos, desde a década 

de 1980, inclusive em esportes de luta e no futebol, ganhando impulsão (DEVIDE, 

2005). Apesar disso o futebol feminino ainda esbarra com muitas limitações, 
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preconceitos, dificuldades de patrocínio e investimentos públicos (CASSIA DAMIANI, 

2014). 

Convém lembrar a respeito do surgimento do futebol no Brasil: data-se do fim 

do século XIX em 1894 (SANTOS, 1981, p.12). Sobre sua origem no mundo, ocorreu 

entre um acordo de cavalheiros selados por 12 clubes ingleses em 1863 (FERREIRA, 

2012).  Para ter noção do progresso deste esporte desvencilhado de jogo ou lazer, o 

estudo de Claudio Shikida e Pery Shikida (2006) salienta o seu crescimento como 

indústria, movimentando cerca de R$ 25 bilhões por ano e gerando emprego para 300 

mil pessoas. Os autores também apontaram o registro do aumento médio anual de 

12, 34% de 1996 a 2000, período em que o PIB cresceu 2.25%. Assim, demonstrando 

a influência do esporte na economia brasileira. 

Sobre a divisão sexual nos esportes, perguntamos: futebol para quem? Para 

qual sexo? E, por quê? 

[...] O futebol, esporte violento, tornaria o homem viril e, se fosse praticado 
pela mulher, poderia masculinizá-la, além da possibilidade de lhe provocar 
lesões, especialmente nos órgãos reprodutores. [...] nas últimas décadas, 
presenciamos algumas mudanças [...] o futebol passa a ser praticado por 
mulheres [...]. Essa participação das mulheres foi autorizada pelo Conselho 
Nacional de Desporto (Brasil 1979, Brasil 1983) […]. (SOUSA; ALTMANN, 
1999, p 58). 

 

A citação explicita que o futebol seria para os homens, por ser o esporte que 

testa e reforça a masculinidade hegemônica. Porém, desestabilizar tal hegemonia 

pode ser pensado, a partir de outras categorias de gênero neste setor. Nesse sentido, 

é proeminente historicizar as experiências das mulheres no futebol, seja como 

jogadoras, treinadoras, técnicas e/ou árbitras, como sugere Silvana Goellner:19 

Ressaltar seu protagonismo e registrar suas histórias são primeiros passos. 
[...] A miopia prevalente em relação à presença das mulheres no esporte, em 
suas mais diferentes manifestações, resultado de representações culturais há 
muito arraigadas em nossa sociedade. Urge desconstruí-las, o que requer 
conhecimento, sensibilidade e intencionalidade política [...] (2014, p. 18). 

Pautando o assunto sobre o surgimento dos árbitros e árbitras no futebol, que 

antes se chamava “juiz”, sobre o sexo masculino, segundo Silva; Rodriguez-Añez e 

                                            
19  Enquanto na Copa do Mundo masculina que acontece desde 1930, a sociedade para durante 

o período do evento para acompanhar; a feminina foi iniciada em 1991; e quando está 
ocorrendo, não chega ao conhecimento de grande parte da população, nem  possui a cobertura 
de toda a rede televisiva e demais meios de comunicação.  
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Frometa (2002) que trazem esse estudo. De acordo com esses autores, o surgimento 

ocorreu no século XIX em 1868. À época, as intervenções davam-se através de gritos, 

e a utilização do apito surgiu depois, em 1878; os árbitros assistentes (bandeirinhas) 

em 1891; e, especificamente no Brasil, o árbitro surgiu junto com o futebol em 1894. 

Conforme os autores, qualquer pessoa poderia ser o árbitro do jogo, e, na maioria das 

vezes, essa função era realizada por ex-jogadores de futebol ou pessoas de muito 

prestígio na cidade de realização da partida.  

Além disso, os autores salientam que no futebol o árbitro também tem a sua 

regra, a qual define sua função durante a partida do jogo, incluindo os assistentes e 

árbitro reserva. A regra que trata da arbitragem foi sofrendo modificações, 

possibilitando cada vez mais poderes ao árbitro. 

Sobre os homens nesta função há uma visibilidade maior. Com o crescimento 

de pesquisas e, conforme apontam os últimos autores mencionados, estima-se que 

existam no mundo aproximadamente setenta e seis mil árbitros trabalhando nos mais 

diversos campeonatos.   

Ferreira (2012) afirma ser crescente o número de árbitros no país, e diz que o 

quadro de árbitros da FIFA é composto por 2.642 árbitros e assistentes. Para ele, a 

cada final de semana aproximadamente 500 mil árbitros atuam em campos de futebol. 

Conforme o autor, a FIFA estima a existência de mais de um milhão de árbitros de 

futebol atuando no mundo. Considerando que há uma divisão entre os árbitros 

referentes às federações e a Confederação Brasileira de Futebol (neste último consta 

o grupo do quadro nacional e internacional), quando se menciona a proporção de 

árbitros, limita-se ao grupo seleto, não abrangendo todos os profissionais homens e 

mulheres. Os estudos encontrados apontam que não se sabe ao certo quando as 

mulheres começaram a atuar. 

Sobre o reconhecimento da profissão, recentemente essa atividade passa a ser 

incorporada no âmbito formal das ocupações, através da Lei Nº 12.867, de 10 de 

outubro de 2013, na qual, segundo expressa a presidenta da República: “[...] o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei” que regula a profissão de 

árbitro de futebol e dá outras providências20. 

                                            
20 Material disponível no sítio: http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,M1188180,81042-

Sancionada+lei+que+regula+profissao+de+arbitro+de+futebol.  Consultado em: 11 de outubro 
de 2013. 

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,M1188180,81042-Sancionada+lei+que+regula+profissao+de+arbitro+de+futebol
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,M1188180,81042-Sancionada+lei+que+regula+profissao+de+arbitro+de+futebol
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Diante da conquista trabalhista na categoria de arbitragem, nós, mulheres, 

feministas, somente a compreenderemos como conquista, se incluírem as mulheres 

efetivamente, de tal forma que estas também usufruam como sujeito de igual direito 

ao sexo oposto. Neste caso, faz-se importante questionar as desigualdades, lutar pela 

equidade na divisão sexual do trabalho em todos os setores, mas sempre observando 

que, 

[...] Não basta ampliar o campo de atuação das mulheres. Em outras 
palavras, não basta que uma parte das mulheres ocupe posições 
econômicas, políticas, religiosas etc., tradicionalmente reservadas aos 
homens [...] a natureza do patriarcado continua a mesma [...] (SAFFIOTI, 
2011, p.107). 

As escassas referências à inserção de gênero na arbitragem induzem-nos a 

dois fatores: tornar visível a história dessas mulheres; e visibilizar suas vivências na 

relação de gênero, neste campo como trabalho. Seguindo, abordaremos sobre as 

mulheres na arbitragem profissional brasileira, a começar com a primeira reconhecida 

pelos estudos. 

1.4.1 A influência da árbitra Lea Campos e a proibição: mulheres na arbitragem, 
não! 

[...] O escritor Walter Wanderley (apud LIMA, 1982), conta que certo dia em 
Mossoró, uma mulher, Dona Celina Guimarães Viana, apitou um jogo em uma 
praça. Corria vestida com uma saia, suou e fez miséria, inclusive marcando 
um pênalti para cada equipe (SILVA; RODRIGUES-AÑEZ; FROMETA, 2002 
p. 42). 

A citação evidencia que, de forma amadora, as mulheres há muito já estavam 

em cena. Os supracitados afirmam que “hoje atuam oficialmente como árbitro homens 

e mulheres. Não se sabe ao certo quando as mulheres começaram a atuar como 

árbitro” (Ibidem).  

Houve várias tentativas de vencer a barreira do gênero na arbitragem em 

futebol; um exemplo que revela o percurso dessa luta é a história da primeira árbitra 

do Brasil, a mineira Lea Campos (Asalea de Campos Micheli). 

Nascida em Belo Horizonte, hoje com 70 anos de idade (nascida no ano de 

1945), em entrevista na internet21, ela fala de sua trajetória como árbitra de futebol, 

expondo que em 1967 realizou o curso de árbitro pela federação mineira, em 1971 

                                            
21 <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/122661. Palestra realizada em 25/05/ 2015 na Escola 

de Educação Física (ESEF) na UFRS, realizada pela professora Silvana Goellner. 
<http://hdl.handle.net/10183/122661 > acessado em janeiro de 2016. 

http://hdl.handle.net/10183/122661
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insere-se na FIFA e passa a apitar jogos masculinos pelo mundo afora. Também 

revela ter sido jogadora de futebol na época em que era proibido para as mulheres. 

Porém, não foi tão simples assim, conforme veremos em sua história.  

Lea tornou-se árbitra, mas foi impedida de apitar pelo presidente da CBD 

(Confederação Brasileia de Desporto – nome levado na época), procurado por ela 

várias vezes, não cansou de expressar que enquanto presidisse a CBD, mulher 

nenhuma apitava nem jogava futebol.  

Ao burlar as regras de gênero com o corpo e a competência nesta função, 

demonstrando técnica e fisicamente que não ficava atrás dos árbitros masculinos, 

compreende-se que os impedimentos para Lea exercer a função não eram físicos, 

nem biológicos. No entanto, consistiam em recurso e precaução, para que os homens 

não tivessem o lugar ameaçado, nem que isso se estendesse ao enfraquecimento do 

domínio dos homens.   

Contudo, a árbitra elaborou estratégias para realizar o seu desejo de arbitrar 

futebol. Sobre a questão, quando Altmann (2015), pesquisando a relação de gênero 

nas aulas de educação física, narra as estratégias dos/as alunos/as para obter o seu 

desejo realizado e afirma que os meninos costumavam transgredir as normas, e as 

meninas a não transgredirem ou a agirem com certa cumplicidade com a professora, 

ela descreve que as meninas na escola, em relação aos meninos não são passivas, 

porém, agem diferente.  

Foi o que fez a árbitra para realizar o seu desejo, embora ela não tenha buscado 

a cumplicidade de professoras, agiu diferente: aliou-se ao exército da polícia, 

infiltrando-se no meio do poder para treinar e avançar fisicamente e, assim, adquirir 

admiração neste grupo, tanto pelo seu empenho, quanto pelo sexo. 

Segundo a entrevista (extraída da internet), Lea Campos expõe que foi 

nomeada a rainha do exército; e com essa coroa, ala fortaleceu as suas estratégias: 

como rainha, solicitou um encontro com o presidente Médici, externando o seu desejo 

em participar do mundial feminino que seria em 1971. A partir daí novos passos foram 

dados: o presidente providenciou para que a árbitra fosse vinculada ao grupo de 

árbitros brasileiros e internacionais; em seguida, ela participou do Mundial Feminino, 

atravessando fronteiras, apitando jogos masculinos em vários países. Dessa forma, 

enfrentando as barreias de gênero de forma pessoal e individual, abrindo as portas 

para as mulheres, que ainda, nos dias atuais, continuam com a mesma luta. 
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É preciso entender que os homens não nasceram com a faculdade do 
universal e que, ao nascerem, as mulheres não foram reduzidas ao particular. 
O universal tem sido, e é continuamente, em todo momento, apropriado pelo 
homem [...]. Trata-se de um ato criminoso [...]. (BUTLER, 2013, p. 169). 

Arrolando a descrição de Butler com a história da árbitra em questão, que 

revelou sobre o impedimento das mulheres nesta área, cabe a assertiva de que as 

diferenças de papéis instituídas não têm relação com o biológico, mas com as 

hierarquias sexuais. 

As histórias das árbitras, ainda que conheçamos pouco sobre a questão, 

também tem seu viés social e político, conforme nota-se, ao apreciarmos o relato de 

Lea, sua luta pela liberação das jogadoras de futebol e pela inserção feminina na 

arbitragem. 

Quando me debrucei a pesquisar na web, em decorrência do dia internacional 

da mulher22, deparei-me com a árbitra citada por Silva, Rodrigues-Añez e Frometa, 

“Dona Celina Guimarães Viana”. Na reportagem da internet, ela não é reconhecida 

como árbitra, mas como a primeira mulher a votar, no Brasil.23 Conheçamos a sua 

história (de acordo com a informação do site): 

A primeira mulher a ter o direito de votar no Brasil foi Celina Guimarães Viana. 
E isso bem antes do Código Eleitoral de 1932. Aos 29 anos, Celina pediu em 
um cartório da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para ingressar 
na lista dos eleitores daquela cidade. Junto com outras seguidoras, Celina 
votou nas eleições de 5 de abril de 1928. Formada pela Escola Normal de 
Natal, Celina aproveitou a Lei n◦ 660, de outubro de 1927, que estabelecia as 
regras para o eleitorado solicitar seu alistamento e participação. Em todo o 
país, o estado potiguar foi o primeiro a regulamentar seu sistema eleitoral, 
acrescentando um artigo que definia o sufrágio sem ‘distinção de sexo’. O 
caso ficou famoso mundialmente, mas a Comissão de Poderes do Senado 
não aceitou o voto. No entanto, a iniciativa da professora marcou a inserção 
da mulher na política eleitoral. (BARANOV, Da internet. jornalggn.com.br). 

Essa questão mostra que as contribuições das árbitras de futebol para o 

progresso de gênero não se encerram no corpo, isto é, na prova de que o corpo é 

socialmente construído, desnaturalizando o biológico como justificativa de 

desigualdade de gênero. Apesar disso, elas subvertem de várias formas. 

                                            
22  Devido à solicitação para dar uma palestra sobre as mulheres nos esportes no dia 08 de março. 
23 http://www.jornalggn.com.br/noticia/a-conquista-do-voto-feminino-em-1932> 
 Consultado em: 07/03/2016, notícia postada em 25/02/2014 - 08:12 (assunto: a conquista do 

voto feminino, em 1932 – por Támara Baranov, Rio Claro – SP). Celina Guimarães, descritas 
pelas pesquisas da web como primeira eleitora feminina, professora e feminista, nascida em 
Mossoró (RN), falecida em 1972.  

 

http://jornalggn.com.br/noticia/a-conquista-do-voto-feminino-em-1932
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Com este episódio, sugerimos que o fato de encontrarmos histórias de árbitras 

(e demais funções nos esportes) não reconhecidas como tal, não lhes tire o mérito, 

uma vez que nós, pesquisadoras/es, deparamo-nos com a realidade de que a história 

das mulheres nos esportes ainda está por ser contada. Nesta discussão, estudos 

apontam a árbitra Lea Campos como sendo a primeira que surgiu no país (Silva e 

Rodriguez-Añez, 2006; Antonia Ceva, 2014). 

Contudo, a história das árbitras, às vezes, confunde-se com a das jogadoras 

de futebol, por conta da sua popularidade ser influenciada pela da Copa do Mundo 

feminina, iniciada em 1991, quando as árbitras começam a ganhar espaço neste tipo 

de ocupação. 

 Ceva (2014) traz uma grande contribuição quando assegura que em 1986 foi 

a vez do surgimento das treinadoras profissionais de futebol no país. E, a respeito das 

jogadoras, conforme Enny Moraes (2014), neste mesmo ano também cria-se a 

seleção brasileira feminina e o campeonato Brasileiro do sexo. Com isso, em alguns 

Estados como São Paulo e Bahia, as competições estaduais femininas ganham 

impulsão. Desta forma, observa-se a década de 80 como a era das mulheres 

brasileiras inserindo-se no mundo do futebol profissional. 

 Sobre as árbitras na FIFA, o primeiro quadro surgiu em 1995 e a Confederação 

Brasileira (CONAF, telefax nº 046/95, assunto: Relação Internacional de árbitros e 

juízes de linha feminino)24 indica quatorze mulheres de vários estados (sete centrais 

e sete assistentes), uma delas, assistente baiana.  

Reis e Arruda (2011) destacam as trajetórias das árbitras do país, quebrando 

tabus de gênero e progredindo, quando mais recentemente passam a conduzir jogos 

profissionais masculinos desde o início do século XXI. Ressaltando os autores sobre 

as grandes categorias das competições as quais elas participaram, série A e B, e as 

federações vinculadas, daí notamos os estados a que pertencem as árbitras 

oportunizadas nestes jogos - São Paulo e Rio de Janeiro. 

A árbitra Silvia Regina de Oliveira, credenciada na FIFA, é a única mulher 
classificada na categoria A ‘ouro’ de árbitros da Federação Paulista, sendo 
uma das mulheres que mais arbitrou partidas da série ‘B’ do campeonato 
Brasileiro de Futebol Masculino 2005, ao lado da carioca Martha Peçanha 

                                            
24  No período, a CBF era Associação Civil de Direito privado, CONAF - Comissão Nacional de 

arbitragem de futebol, e envia o documento ás federações em que constavam as árbitras 
convidadas. Na FBF foi relacionada uma assistente que na época se chamava juiz de linha. O 
documento intitulado “Telefax”, com data de 04.01.95, escrito em máquina datilográfica foi 
protocolado pela Federação Baiana com o nº 0035/95, constando a lista de todas as 
convocadas do Brasil. 
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Vasconcelos [...] que foi considerada a árbitra feminina que mais atuou na 
série ‘A’ do campeonato Brasileiro de 2005 [...] (REIS; ARRUDA, 2011, p. 4-
5). 

Entre as assistentes da categoria citada, eles recordam “a paulista Ana Paula 

Oliveira,25 integrante do quadro de assistentes da FIFA”, além de acrescentarem que 

ela foi considerada “a profissional que mais atuou na série ‘B’ do campeonato 

Brasileiro de 2005 e na série ‘A’ do campeonato Brasileiro deste ano, concomitante 

com o índice de maior atuação também na Copa do Brasil” (ibidem).  

Mostrando que essas oportunidades iniciaram no Brasil em 2000, os autores 

citados afirmam que uma partida arbitrada por um trio feminino no futebol masculino 

na série A do brasileirão ocorreu em 30 de junho 2003, confronto entre Atlético-MG X 

Criciúma. 

Na introdução do seu texto, os supracitados asseguram que as tradições 

machistas, que sempre limitaram a participação das mulheres nos diferentes esportes, 

não conseguiram impedir suas ações, uma vez que as normas e preconceitos foram 

sendo derrubados por várias delas, ao longo destes anos; e que a evolução é 

silenciosa. 

Entretanto, vale fazer uma pausa: tudo mudou para as árbitras no Brasil, 

ocorrendo retrocesso. A partir daí, buscaremos descobrir o que aconteceu. As árbitras 

estão sumindo do cenário e, pouco a pouco, as assistentes. Esse episódio será 

discutido no próximo capítulo e, para melhor compreensão do que vamos discutir mais 

à frente, é válido conhecer sobre o papel de arbitrar futebol – o juiz, o poder. 

O árbitro é tão importante para o futebol, que sem ele não pode ocorrer uma 
partida [...]. Na realidade, para uma partida ser conduzida com eficiência, 
deverão estar presentes no campo de jogo no mínimo três árbitros, porque 
um atuará como árbitro principal (apitando a partida) e os outros dois atuarão 
como árbitros assistentes, conhecidos popularmente como bandeirinhas 
(SILVA; RODRIGUES-AÑEZ; FROMETA, 2002, p. 39). 

Concernente ao papel do árbitro, Ferreira (2012) aponta que há 17 regras, 

dentre as quais se reporta à regra 5 para expressar sobre poderes e deveres do 

árbitro, e destaca que durante uma partida na qual tenha sido escalado, terá 

autoridade total para fazer cumprir as regras do jogo (p.21). O autor cita várias 

responsabilidades do árbitro da partida:  

                                            
25  No capítulo 4 será narrado e problematizado sobre o afastamento /exclusão desta ex-árbitra 

assistente da arbitragem. 



61 
 

Encerrar a partida ao seu critério, em caso de infração às regras do jogo; 
paralisar, suspender ou encerrar [...] tomar medidas disciplinares contra 
jogadores que cometem infrações [...] tomar medidas contra os funcionários 
oficiais das equipes que não se comportam de maneira correta e pode, ao 
seu critério, expulsá-los do campo de jogo e dos seus arredores26 (SILVA; 
RODRIGUES-AÑEZ; FROMETA, 2002, p. 39).  

A citação evidencia, em suma, que o árbitro dirigente da partida, em uma 

palavra, significa: poder. Quando analisamos o livro das Regras do Futebol (2012; 

2013) é possível comparar entre as regras 5 e 6 e verificar que na primeira, discorre-

se sobre o árbitro e, na outra, sobre os árbitros assistentes. Vemos que, enquanto o 

árbitro comanda em relação a tudo e a todos, os assistentes são desprovidos de 

poder; portanto, fazem um papel menor, auxiliam (ainda que suas ações tenham sido 

ampliadas). Monteiro (2015) evidencia a questão de maior poder a função de árbitro 

central, onde afirma que a função de assistente é cargo intermediário representando 

80,2% na arbitragem feminina brasileira. 

 Tomaz Tadeu da Silva (1996 apud LOURO, 2014, p.106) chama atenção a 

respeito dos significados que as representações acabam produzindo, que não 

preexistem no mundo, mas tem que ser criados e são feitos socialmente. 

Acerca dessa modalidade esportiva, atentemo-nos que é um mercado de 

trabalho masculino (e dos homens), tanto no que concerne à função de jogadores 

quanto de arbitragem. Sem perder de vista sua relação com poder, mídia e 

rentabilidade. 

1.5 CONSIDERAÇÔES METODOLÓGICAS 

Este estudo é uma pesquisa qualitativa, descritiva e documental, tendo como 

procedimento a análise das histórias de vida das árbitras e dos documentos de 

arbitragem, incluindo consultas extras (jornais e novos informes da web).  

Em relação às publicações científicas no Brasil, notamos a carência de estudos 

sobre a liderança feminina no trabalho esportivo (treinadoras, técnicas, preparadoras 

físicas, gestoras e árbitras), inclusive não encontramos estudos publicados no que 

                                            
26  Não encontramos estudos que mostrem exatamente as expressões ditas pelos árbitros, mas 

quando analisamos o livro de regras de futebol, os jogos conduzidos, a experiência da 
pesquisadora da dissertação no campo e suas observações feitas em campo, fica nítido que, 
comandar com rigor é uma das características, falar com força, manter o pulso e se manter 
forte e seguro, para não perder o controle do jogo. Separar os conflitos, quando convier, punir 
e, tomar decisões. Nesse ponto retomo a ideia da masculinidade subjetiva-comportamental que 
atribuo ao comportamento das árbitras, inclusive, as que não apresentam a masculinidade 
física-corporal (ou seja, apresenta a identidade de gênero no contexto da feminização). Esse 
assunto será retomado no capítulo 4 deste estudo. 
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focamos, sobre a divisão sexual na arbitragem profissional como 

ocupação/trabalho/renda.  

Exceto artigos científicos surgidos no início do século XXI enfatizando as 

questões físicas: avaliações e atividades físicas; antropometria e funcional; e a 

participação de mulheres nos jogos profissionais focando apenas as árbitras mais 

oportunizadas, não encontramos no Brasil, trabalhos sobre mulheres árbitras de 

futebol profissional, na modalidade de dissertação e tese, até os períodos 2014/15.  

Além do artigo publicado em 2011, somente a partir de 2015 surgem outros 

trabalhos nesta modalidade, com ênfase maior em gênero, com discussões próximas 

às tratadas nessa dissertação. Sem considerar o recorte de gênero, foram 

encontradas dissertações com temáticas discorrendo sobre o psicológico, o racismo 

(no futebol como um todo – nas diversas funções), torcedor e jubilação (fim da 

carreira). Essas buscas são corroboradas com Silva; Rodriguez-Añez e Frometa 

(2002) que afirmam que nos últimos anos começaram as publicações de trabalhos 

sobre o árbitro de futebol; e expressam a necessidade de outras informações, por 

exemplo, sobre como é o trabalho do árbitro.  

A respeito de gênero, há a escassez de estudos sobre comando nos esportes 

e, ao sexo feminino o “olhar” político e de pesquisadoras/es começam a ganhar 

expressão, mas, historicizar sobre as mulheres na liderança futebolística e nos 

esportes ainda é uma questão necessária, como enfatiza Silvana Goellner (2014). 

Ressaltamos que essa dissertação, por conta da limitação dos materiais 

empíricos, não tem o foco na mídia e raça, porém, incluímos esse assunto por 

perceber a racialização neste campo, principalmente através da minha experiência (a 

pesquisadora), dos estudos sobre raça e interseccionalidade (inclusive estudos 

apontam o racismo simbólico no Brasil, e os dados dos censos demográficos 

corroboram a questão, a partir dos seus resultados). 

 Tendo em vista também a dissertação de Marcel Diego Tonini (2010), na qual 

o racismo é apontado na arbitragem; além da internet (meio que utilizamos) com 

abordagens sobre as musas do apito (destacando as mulheres árbitras brancas); e 

recortes de jornal. A partir daí, fazemos algumas considerações e observamos a 

relevância de pesquisas que focalizem a temática racial neste campo, considerando 

gênero e interseccionalidade. 

Teórico-metodologicamente nos baseamos nas teorias feministas, estimuladas 

a investigar a divisão sexual no trabalho de arbitragem em futebol, enveredando-nos 
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na investigação pós-estruturalista e articulando com a noção de realidade tensionada, 

a partir do trato com os conceitos de verdade e formação discursiva, tendo como base 

epistemológica as abordagens foucaultianas e as apresentadas por Eni Orlandi (1996; 

2006).  

Para esta última autora as formações discursivas são a projeção, na linguagem, 

das formas ideológicas, portanto, as palavras, proposições, expressões recebem seu 

sentido da formação discursiva na qual são produzidas (ORLANDI, 2006, p.17). Para 

ela, a discursividade é pensada com inscrição de efeitos linguísticos materiais na 

história, sendo o discurso a materialidade da ideologia. 

De acordo com a mesma, “nessa perspectiva, a definição que se coloca como 

ponto de partida é a que caracterizará a linguagem como transformadora” (ORLANDI, 

1996, p. 17), e no discurso temos o sujeito, mas essa noção de sujeito recobre uma 

posição discursiva.  O sujeito do qual se trata não é o bio e psico – o sujeito de si, mas 

o sujeito interpelado pelo simbólico, logo o sujeito social (ORLANDI, 2006, p.18-9).  

Portanto, levando em consideração a materialidade da linguagem, como um 

conjunto de enunciados, para os quais podemos definir um conjunto de condições de 

existência (FOUCAULT,1960, p. 136 apud SARA AZEVEDO, 2013, p. 154), tendo na  

noção de linguagem  o reconhecimento do caráter contingente de lutas e disputas na 

produção de sentido (DORNELLES, 2013, p. 63), nosso intuito, como pesquisadoras 

“é antes o de lutar contra as formas de poder exatamente onde ele é, ao mesmo 

tempo, o objeto e o instrumento: na ordem do saber, da ‘verdade’, da ‘consciência’, 

do discurso” (FOUCAULT, 2004, p. 71). 

Se por um lado existe o discurso científico, puramente objetivo, verdadeiro, 

hegemônico, como discute Foucault em A ordem do discurso (2013a), por outro lado, 

há também o sujeito fundante que “com efeito, está encarregado de animar 

diretamente, com seus atos de visar, as formas vazias da língua [...] é ele que 

reapreende, na intuição, o sentido que aí se encontra depositado [...]” (FOUCAULT, 

2013a, p. 44). 

Para este estudo, apropriamo-nos de duas formas como método de 

investigação – a análise documental e histórias de vida. Assim, trabalhamos com o 

seguinte material empírico para análise: a) sete principais documentos de arbitragem 

(como complemento incluo consultas extras: notícias da web e jornal impresso) e; b) 

cinco entrevistas, analisando as histórias de vida das árbitras. 
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1.5.1 Documentos analisados: quadro sinóptico 

Quadro 1 - documentos de arbitragem escolhidos para análise  

 

Número DOCUMENTOS 

 

Data da emissão 

01 Circular nº 1.013 da FIFA* 10/01/06 

02 Oficio circular nº 33/ CA-CBF/08 14/02/08 

03 Oficio circular 007/2012 (2011/12) 02/03/12 

04 RENAF (2011/12) 01/05/11 a 30/04/12 

05 Oficio circular 033/CA-CBF/12 20.12.12 

06 Normas para ingresso a RENAF (2013/14) 11/04/13 

07 Ofício circular 046/CA-CBF/13 (2014/15) 19/12/13 

 Outras consultas: web e jornal  

 
Fonte: Confederação Brasileira de futebol (de 2008 a 2013). Quadro elaborado pela autora da 

pesquisa 
 

 

Apropriamo-nos desses documentos de duas formas: a) do acervo da 

pesquisadora - alguns são enviados particularmente, aos árbitros/as do quadro. Como 

(eu) pertenci ao grupo desde 2007, tenho posse de alguns; b) por meio da internet e 

recortes de jornais. 

1.5.1.1 Estratégia (1): análise dos documentos 1 e 2 

Venho trabalhando com estes documentos a partir de 201327 até final de 2015, 

quando concluí a investigação. Na análise documental, começamos discutindo a 

problemática das avaliações físicas na arbitragem em geral, tanto para os homens 

quanto para as mulheres e, como surgiram as mulheres árbitras no contexto brasileiro, 

de forma que se tornaram popular, a partir do documento 1. Seguindo para o 

documento 2, apresentamos os dois principais episódios de gênero. 

As análises dos dois primeiros documentos impulsionam as reflexões a respeito 

das instituições futebolísticas considerarem as diferenças sexuais para oportunizar o 

acesso a esse domínio às mulheres e, em seguida, decidirem por não mais considerar 

tais diferenças. 

                                            
27  Comecei com a análise das avaliações físicas apresentando um artigo em 2013 no III Seminário 

Enlaçando Sexualidades na Universidade do Estado da Bahia, quando ainda não estava no 
mestrado. 
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1.5.1.2 Estratégia (1): análise dos documentos de número 3 a 7 

Nestes documentos, abordamos o que está para além do físico/biológico, 

descrevendo e discutindo sobre alguns incisos; apresentamos dados do campo, a 

proporção de mulheres árbitras em relação aos homens; quantificamos por região; 

mostramos o local onde ocorrem as maiores oportunidades. 

1.5.1.3 Estratégia (1): os detalhes dos documentos  

Aqui elencamos mais detalhadamente, com os respectivos assuntos, os 

principais documentos que utilizamos. Verifiquemos: 

Relação Nacional dos Árbitros (2011/12) no qual consta: Normas para 

classificação dos integrantes da RENAF; Normas para Composição da RENAF 

(critérios de inserção); Tempos e Protocolos - FIFA TESTE (modelo dos testes físicos); 

a Circular da FIFA nº 1013 de 10 de janeiro de 2006 (mudanças das provas físicas 

para o ano seguinte) e Relação de árbitros das 27 Federações.  

Também analisei a RENAF (2011/12)28, (2013/14)29 - Classificação Nacional 

dos árbitros integrantes da CBF, para tentar quantificar os árbitros por sexo; a Circular 

de 2008 da CBF, nº 033/CA-CBF/08 que estabelece as provas iguais para ambos os 

sexos, a partir da data deste ofício.  

Oficio 022/CA-CBF/13 - Número de vaga por Federação, que consta no 

documento RENAF 2013/14. Emissão: 21/05/13; Ofício 047/CA-CBF/13 - Quadro com 

número de vagas para a RENAF 2014/15. Emissão: 19/12/13 

Agrupamos neste conjunto os documentos denominados de Normas para 

ingresso à RENAF de 2013/14 (homologada no mês de abril do citado ano), e, sempre 

atentas ás normas que vigoram nos dias atuais, visto no ofício circular 046/CA-CBF/13 

(emitida em 19/12/13) que tem como assunto: Normas para ingresso na RENAF 

2014/15. 

Foi incluído os livros de regras impressos (2011/12; 2012/13) para possíveis 

consultas e auxílio no fundamento da dissertação, no que diz respeito às funções 

nesse tipo de trabalho, os quais recebi em mãos, enviados pela Confederação 

Brasileira de futebol, anualmente e repassados pela federação (FBF). 

                                            
28  Disponível em: http://cbf.com.br/arbitragem/informações. Acessado em: 07/12/12/10h34. 
29  No período da pesquisa a lista acessível era “Provisória” - oficio circular nº 018/CA-CBF/13 

http://cbf.com.br/arbitragem/informaçoes. 
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1.5.1.4 Estratégia (1): sobre as propagandas da internet e as imagens 

Denominamos de “outras consultas”, os documentos extras, como o Jornal do 

Apito – ano 9, analisado no último capítulo, a internet – (site da CBF, federações, 

sindicato, sites de esportes e outros).  

A internet foi indispensável para esta pesquisa. Este meio nos possibilitou o 

acesso a noticiários sobre arbitragem, jogos, escalas de jogos, novos informes, 

jornais, revistas eletrônicas e etc. Acessamos pesquisas da web com a temática 

“árbitras de futebol”, “musas do apito”, trazendo imagens e perfil das árbitras. Para 

essa discussão usamos o “jornal do apito” (2006) que trata dos uniformes das árbitras 

e inclui fotografias de acervo próprio.  

Além disso, acessamos ao site da CBF e a novos documentos do acervo desta 

instituição, federações, sindicatos e a ANAF - Associação Nacional dos Árbitros do 

Futebol. 

1.5.2 A estratégia (2): histórias de vida 

Tendo nessas estratégias formas diversas e heterogêneas de fala, de 

linguagem e de discurso, tais quais desvelam uma epistemologia, não verdadeira, 

porém mais próxima do sujeito, portanto, mais próxima do real. Dentro do quadro 

referencial da metodologia qualitativa biográfica, destacam-se a História Oral, 

Biografia, Autobiografia e História de vida. Cada um desses métodos implica em 

procedimentos próprios e independentes (CAMPOS, 2004 apud SILVA et al.,2007, p. 

27-8).  

Conforme estas/es autoras/es, existem dois tipos de história de vida: a 

completa, que retrata todo um conjunto da experiência vivida; e a tópica, que focaliza 

uma etapa ou um determinado setor da experiência em questão (p. 73). Optamos pela 

história de vida tópica por meio de entrevista semiestruturada, por esta combinar 

perguntas abertas e fechadas, “onde o informante tem a possibilidade de discorrer 

sobre o tema proposto” (BONI; QUARESMA, 2005, p.75).  

Segundo estas autoras, nessa técnica o pesquisador deve seguir um conjunto 

de questões previamente definidas, mas ele o faz dentro de um contexto muito 

semelhante ao de uma conversa informal. Aqui, no momento que achar oportuno, faz 

perguntas adicionais, para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a 

recompor o contexto da entrevista. 
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A entrevista é uma técnica de coleta de informações, utilizada para captação 

de dados subjetivos (valores, atitudes e opiniões dos sujeitos entrevistados) e a 

história de vida semiestruturada é um dos tipos de forma de entrevista. Sendo um tipo 

de técnica muito utilizado quando se deseja delimitar o volume das informações, 

direcionando o assunto para o tema e intervindo, a fim de alcançar os objetivos (BONI; 

QUARESMA, 2005, p.75). 

1.5.2.1 Sobre as entrevistas realizadas: 

Foi realizada cinco entrevistas com árbitras de futebol profissionais, do quadro 

nacional (representando o país) e estadual, em que gastei o mesmo tempo da 

estratégia (1), iniciando em 2013 e finalizando em 2015, com a duração das gravações 

tendo em média, 1h, resultando em quase 100 páginas de transcrições. A partir das 

quais fazemos a análise vertical e horizontal, sabendo-se que os dois eixos se cruzam, 

de maneira que todo dizer se dá no cruzamento da constituição e formulação. Por eixo 

vertical entendemos as enunciações, a constituição do dizer - o que determina a sua 

formulação (aqui está situada a memória); e eixo horizontal – a formulação (ORLANDI, 

2006, p. 21; grifo da autora). 

Na entrevista, foi enfatizada a auto identificação, incluindo classe e raça/etnia, 

focando a linha do tempo: infância/adolescência e fase adulta, destacando as 

vivências relacionadas ao corpo e teste físico, relações de gênero e trabalho, 

sobretudo a vivência no campo futebolístico. 

Os relatos produzidos neste estudo revelam como as árbitras vivenciam este 

trabalho e indicam pistas do que é possível conhecer sobre os corpos, na perspectiva 

de uma nova identidade de gênero e, ao mesmo tempo, do que está oculto – 

concernente ao poder normativo que regula o campo do esporte na questão de 

gênero, organizado e reorganizado em termos através dos quais o androcentrismo é 

perpetuado no campo. 

Vale advertir, como mostram os estudos, que realizar o procedimento de 

entrevistas (gravar, fazer entrevistas) exige um caminho, um método, processos a 

serem seguidos. Assim sendo, para realizar a pesquisa com responsabilidade, 

algumas experiências de autoras/es nortearam o nosso fazer metodológico, inclusive, 

nos cuidados éticos. Dentre elas/eles destaco: (SUELY MESSEDER, 1998, 2009;30 

                                            
30  Messeder (2009) com o texto “Um mergulho no Campo”, aborda as múltiplas identidades de 

gênero, e a antropóloga enfatiza como fazer pesquisa de campo; a técnica de fazer entrevista 
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PRISCILA DORNELLES, 2007, 2013; MIRIAM GROSSI, 199231; VIVEIROS DE 

CASTRO, 2002; CARVALHO, 2001). 

Ressaltamos a importância do curso de metodologia o qual realizei no grupo 

de pesquisa ENLACE na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no qual foi 

enfatizada a técnica de fazer entrevista: o uso do equipamento; como fazer com que 

a/o interlocutora/o fique sem tensão; como chegar; que assunto iniciar (o momento da 

preparação); o momento da escuta, da fala;32 não interromper, mas se necessário, em 

que momento interromper e, ao pausar o equipamento, como retomar sem quebrar o 

clima, ou o equilíbrio da entrevista, etc. 

1.5.2.2 Critérios para a seleção das entrevistas: roteiro 

Para a entrevista, elaboramos um roteiro com blocos de perguntas, todas 

pensadas na linha do tempo (fases de desenvolvimento humano), levando em conta 

os dados de identificação: idade, raça/etnia, estado civil, ocupação, escolaridade, 

classe e orientação sexual.  

Nos blocos de perguntas, identificamos a relação de gênero, focando a 

hegemonia masculina no contexto do trabalho; exploramos como o trabalho é 

vivenciado pelas árbitras, tanto o de arbitragem como outros; para saber a respeito da 

produção e remodelagem de seus corpos apropriados para o campo, relacionamos as 

práticas e condutas na infância/adolescência, percebendo a influência da educação 

física. 

Mediante os múltiplos assuntos que no decorrer da pesquisa poderiam ser 

levantados, nem todos couberam nessas páginas, por isso, limitamos as perguntas, 

direcionando-as para os objetivos, destacando principalmente se os critérios para se 

tornar árbitra e manter-se resultaram em prejuízos, benefícios ou mesmo igualdade 

de gênero. 

Dentre as perguntas, realçamos a frequência e participação entre os sexos nos 

jogos; o quantitativo sexual; o enfrentamento ou a forma de enfrentamento dessas 

mulheres ao poder institucional; os ganhos financeiros e os novos rumos (competições 

                                            
bem como o uso dos equipamentos; (idem, 2009) intitulado “ser ou não ser”, a autora mostra 
(sendo mulher) como penetrou no mundo do “verdadeiro homem” e da “bicha”. 

31  Nesse estudo a antropóloga mostra a necessidade de pensar na relação do pesquisador com 
seu objeto de estudo; o antropólogo em campo; a importância do diário e, dentre outras 
questões ela adentra ao etnocentrismo e androcentrismo que perdurou na antropologia e 
também, ela pensa a subjetividade a partir do gênero. 

32  Cfe. Eduardo Viveiros de Castro (2002) contribui nessa questão. 
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permitidas/exclusões) para elas, mediante as mudanças nas normas ocorridas e 

critério de seleção, tendo como base as avaliações físicas. Também frisamos a 

estética corporal e o perfil racial. Para isto, foi importante a parte da identificação das 

interlocutoras. 

1.5.3 Sobre as interlocutoras e o clima das entrevistas 

As cinco interlocutoras são mulheres, árbitras e ex-árbitras profissionais, 

formadas e pós-graduadas em Educação Física ou estudantes, e todas trabalham 

nesta área, além de arbitrar ou auxiliar. Essa parte é explorada no capitulo 3. 

As entrevistas foram feitas em três momentos: entre os anos 2013, 14 e 15. 

Não sendo algo muito tranquilo, devido à múltipla jornada de trabalho das árbitras. 

Houve a dificuldade de encontrá-las, já que estavam sempre em atividades (treinando, 

estagiando, trabalhando, estudando, apitando, viajando). 

Por esse motivo, não tive escolha do lugar onde realizar as entrevistas 

(seguindo os procedimentos de estudos científicos), ocorrendo em ambientes 

diferenciados: local de trabalho (outros tipos); residência; no congresso em que estive 

presente (preferência dela), quando estávamos a sós (além de funcionários).  

Em duas das entrevistas ocorridas em residência, em meio à nossa conversa 

houve interferência (o pai acabava de chegar). Ela fez um sinal de silêncio para ele, 

que de pronto, contribuiu e logo, continuamos;33 sobre a outra, chegou o seu 

namorado. Paralisamos para explicar-lhe que estávamos em uma atividade 

importante, pausei o gravador e, com sua compreensão, retomamos. 

Uma que ocorreu no ambiente de trabalho dela, no início, a interlocutora olhava 

sempre para o relógio, iria dar aula a um grupo que estava chegando. Até que, 

mergulhada na sua história, esqueceu o tempo. Momentos depois, alguém passou e, 

então, lembrou-se do outro compromisso: o trabalho. 

De início, para a pesquisa, havia listado oito interlocutoras, duas destas 

profissionais não eram da CBF e recentes na função, e outras duas eram da década 

de 90 e tinham pertencido à CBF; porém, essa ordem não ocorreu. Os motivos: uma 

estava grávida, questão que parece natural, mas nesse caso, devido a ela ser 

homossexual e físico-corporalmente masculinizada, causou impacto no grupo. Resolvi 

                                            
33  Aqui a técnica com os aparelhos foi importante. Estava de porte do gravador e o celular. Sendo 

este primeiro o mais potente, o qual gravava por um tempo maior e a voz saia melhor. Pausei 
primeiro o gravador, conferi se havia pausado e em seguida o fiz com o celular. 
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poupá-la, sabia que não estava com cabeça para falar sobre a arbitragem – ela que 

tinha perdido no teste físico e estava afastada. 

A outra possível entrevistada, umas das escolhidas da década de 90, dificultava 

nossos encontros. Tentei compreender, uma vez que ela, no período em que a 

procurei, havia integrado a coordenação de sua federação e, conforme me disse 

informalmente (sem gravação), entre as suas metas, pretendia lutar pelas mulheres 

nos jogos profissionais. Portanto, lá se vai mais uma.  

 Com a terceira reduzida da minha lista de interlocutoras, importante também 

por ter sido aprovada nos testes com índices masculinos, aconteceu o seguinte: viajei 

e fiquei uma semana no local em que tinha outros compromissos acadêmicos. Ela que 

tinha marcado comigo, teve que realizar uma viagem a trabalho e não poderia ver-me. 

Entretanto, não voltei com a “mala vazia”, por lá havia marcado com outra e consegui 

a entrevista. Foi assim que se resumiram a cinco entrevistas na pesquisa. Porém, não 

é a quantidade que faz a qualidade da pesquisa. 

Quanto ao número de sujeitos colaboradores na história oral, este é orientado 
em um primeiro momento, pelos objetivos da pesquisa, sendo necessária a 
escolha de entrevistados que efetivamente possam contribuir no alcance dos 
objetivos propostos. Não há número preciso a ser delimitado, nem tampouco 
se preza pelo quantitativo [...] (BURGUER; VITURI, 2013, p.10). 

Diante do exposto, a qualidade se dá em torno da posição do entrevistado, do 

seu interesse em colaborar, de sua coragem e no significado de suas experiências 

para o desvelamento da pesquisa. 

No processo das entrevistas, percebi que as árbitras possuem documentos 

empíricos e oficiais, sobre si e sobre as mulheres no mundo da arbitragem e no futebol 

como um todo, sendo que algumas delas ofereceram-me como contribuição: recortes 

de jornal, revistas, fotografias e até enviando-me novas notícias do mundo cibernético.  

Ao mostrar-me, coisas eram reveladas que não foram perguntadas nem ditas 

na entrevista. Assim, fui ampliando o entendimento e a discussão com fatos que não 

havia pensado antes, como por exemplo: vi no acervo de fotografias de uma 

interlocutora que, na década de 90 ela fazia parte da comissão técnica, como 

preparadora física de um time de clube profissional masculino de categoria júnior (hoje 

chamado sub-20), cuja história foi apagada.  

No âmbito das entrevistas e de suas histórias sobre a arbitragem, essas 

mulheres mostraram que são realmente fortes (além do corpo físico). De certa forma, 

são masculinizadas (o que denominei na seção anterior de masculinidade subjetiva-
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comportamental, e trato deste assunto no último capítulo), uma vez que não houve 

choro ou coisas do tipo, mas no campo do simbólico, posso dizer que as lágrimas 

foram substituídas por outros comportamentos, tais quais: cabeça baixa, aumento de 

tom de voz, pressa para encerrar a entrevista, expressão labial – por vezes alguém 

cerrava os lábios e/ou ocorria o silêncio, o qual se dava momentaneamente, 

principalmente quando falavam sobre o momento em que se afastou; como saiu; como 

deixou o campo; ou porque não estava mais participando e, dentre essas questões, 

observei o espanto quando eu lhes falava da lista da RENAF (as atuantes). Em 

seguida elas perguntavam: você viu a lista, já saiu? O meu nome consta?34 

Essa questão, de antemão, foi mostrando-me a instabilidade das árbitras no 

campo. Compreender as expressões dos seus rostos quando narravam suas histórias 

foi importante para mim; interpretar o que não diziam, pois, independentemente de 

estar atuante na função ou não, a tristeza era comum, em vista do pouco que 

conseguiram com este oficio e que, mesmo as mais novas no campo, não viam 

perspectivas futuras. 

Outro fato que observei, é que a entrevista corpo-a-corpo permite ver as 

diferentes formas de expressão, bem como a estética e o vestuário, os cortes de 

cabelo ou penteado, a forma como se apresentam, os gestos, fatores que revelam 

que o corpo é um documento de pesquisa e contribui nos questionamentos do 

pesquisador. 

1.5.4 “Eu” e a ética na (da) pesquisa 

Sobre a ética na pesquisa, Denise Gastaldo e Patrícia Mcveer (2002) apud 

Dornelles (2013, p. 85) afirmam que “problematizam a compreensão recorrente de 

que haveria uma ‘essência’ ética nas pesquisas qualitativas, argumentando que 

dimensões éticas precisam ser levadas em conta em todas as etapas de uma 

investigação”. Em seguida, ela elenca os três rumos da face ética da pesquisa: o 

compromisso político com a produção de conhecimento; o compromisso com os 

sujeitos da pesquisa e as estratégias comprometidas social e coletivamente por 

divulgação dos resultados da pesquisa. Baseada nessas orientações e comprometida 

com a face ética, os termos de consentimento foram realizados, dentre outros 

aspectos.  

                                            
34  A lista da relação dos árbitros da CBF que sai anualmente, a qual eu tinha em mãos. 
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O que pensamos como retorno para as colaboradoras da pesquisa: certamente, 

apresentar um estudo sobre a vivência dessas mulheres; o enfrentamento nesse 

campo e as barreiras (sem o apoio das instituições responsáveis pelas melhorias de 

gênero na sociedade), vem a ser um dos processos de retorno, contribuindo na 

visibilidade das mulheres árbitras e enfatizando esta categoria de trabalho. Aliado a 

isso, ensaiamos propor debates visando melhorias de gênero neste tipo de 

ocupação/trabalho/renda. 

Incluo-me neste estudo; insiro a mim, falo de/por mim, por não estar dissociada, 

falo de dentro, faço parte quando convém, como conhecedora do objeto de pesquisa 

e participante do processo do ser árbitra, dessa relação com o “mundo” dos homens. 

Pois também sou árbitra e vivencio o ser mulher transformada em dor, quando se 

deseja romper com as diferenças sexuais e os papeis sexuados. E, de forma 

particular, vivencio o ser a “outra”, uma mulher negra, nordestina, de classe menos 

favorecida, em luta constante por melhorias de qualidade de vida, no contexto 

hierárquico de gênero, raça e classe.  

Desta forma, com todo orgulho da raça e da cor, vivencio a dor do estigma de 

ser negra, questão que, como afirmam várias autoras, influencia a submissão no 

interior da categoria mulher. O que independe se a prática racista é institucionalizada, 

constitucional ou oculta e simbólica (depende da nação). 

A partir da minha vivência, atuo como sujeito participante da pesquisa35 e utilizei 

esta estratégia como suporte,36 ao descobrir o valor que tinha a minha participação 

nos jogos com as árbitras e/ou árbitros; meus diversos momentos no âmbito da 

arbitragem; os encontros dos árbitros (pré-temporada, treinamentos técnicos e físicos, 

reuniões); as avaliações físicas da CBF e Federação (dois momentos distintos); os 

jogos que assisti presencialmente ou pela televisão, dentre outros. Valeu e contou 

muito o que vi, vivi e ouvi. 

O conhecimento é um instrumento significante de poder e controle, e a 
pesquisa é um processo oportuno de formação [...] o conhecimento dará 
suporte ás decisões e garantirá uma unidade ideológica   e ética entre o 
pensamento e a ação (CHIZZOTTI, 2014, p. 96). 

                                            
35  Cf. Suely Messeder (2009, p.36). 
36  As metodologias são de natureza diferenciada, mas, não são excludentes e, podem ou não ser 

complementares (Aline P. Silva, et al, 2007, p. 27 apud Paulilo, 1999, p. 135). É desta maneira 
que entendo a ciência objetiva e subjetiva, embora este também seja um campo de luta 
feminista (sobre o assunto, sugerindo a apropriação da ciência objetiva pelas feministas, ver 
Donna Haraway, 1995). 
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Assim, passei a anotar o que podia e achava necessário – fiz um diário de 

bordo, pensando na possibilidade de preencher algumas lacunas que ocorressem.37 

É desta maneira que me incluo neste estudo, utilizando os conhecimentos de forma 

ética. 

1.5.5 Minhas angústias  

As angústias começaram quando, ao anunciar o desenvolvimento da pesquisa 

para algumas árbitras (por diversos meios: verbal e rede social) a surpresa e 

expressões de satisfação foram unânimes – aí foi onde me equivoquei, crendo que 

estava tudo certo, tudo bem encaminhado.  Entretanto, uma das maiores dificuldades 

que encontrei foi o apoio delas, principalmente das árbitras atuantes, grupo que me 

facilitaria o contato, por ter a lista da relação, com os nomes e locais. 

Dentre tantas questões, igualmente destaco a marcação para entrevista em 

locais impróprios, não sendo possível nem viável a gravação. 

Por quê? Por que essas dificuldades para realizar uma pesquisa? Perguntei-

me. E respondi a mim mesma, compreendendo ao menos as mulheres, quando vi que 

o campo tem colocado as mulheres no escanteio; e retaliações parece-nos que é algo, 

não tão difícil de ocorrer. Por este motivo, distanciei todas as formas que detectassem 

as que contribuíram; assim, não revelamos as federações pertencentes das 

entrevistadas por questão de ética.  

Assim sendo, em parte está respondido o porquê apenas cinco entrevistadas: 

eu precisava dar sequência à pesquisa e a dificuldade dava-se nestes termos. 

Busquei outros caminhos metodológicos, com a base documental apesentada no 

quadro acima, o que me dava condição de seguir e, então comecei. Mas, não foi fácil 

saber como e por onde começar. 

Devido ao baixo quantitativo feminino e por se tratar de pessoas públicas, 

facilmente identificáveis, igualmente, pensei em apresentar seus depoimentos 

substituindo os nomes reais por codinomes. 

Deixei em aberto o lócus da pesquisa, apesar de delimitar o território brasileiro, 

por se tratar das árbitras do quadro nacional, optando por não delimitar o lócus com 

mais precisão. Explico o porquê: percebi que para pertencer ao quadro nacional, há 

                                            
37  O que se chama de diário de bordo, na arbitragem associo como o que é chamado de 

“arbitragem preventiva” – quando se precaver com orientação verbal e gestual adiando o uso 
dos cartões punitivos. Foi nisso que pensei: usar um método preventivo para utilizá-lo, acaso 
viesse precisar. Moral da história - precisei. 
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um quantitativo específico de árbitros/as que variam por federação/estado e na 

maioria dos estados, o número de mulheres é muito pequeno, em torno de 3 e 4. 

Pensei: como vou fazer? 

Como eu havia projetado a pesquisa, ficou inviável, devido ao tempo curto (dois 

anos) e o valor do recurso financeiro38 para embarcar em vários estados e ampliar o 

número de interlocutoras e de federações. Centrar o estudo apenas em árbitras de 

uma federação/um estado, certamente, daria pouca visão para a análise e, também, 

revelaria as entrevistadas, mesmo sem citar os verdadeiros nomes, apenas 

informando a federação ou estado pertencente, devido ao ínfimo quantitativo de 

mulheres árbitras na maioria dos estados, o que comprometeria a ética. 

A partir daquela situação, a ideia de território para o estudo saiu do contexto, 

ou seja, ir até as árbitras de vários estados não seria possível, nem tão necessário 

para o que eu desejava realizar. Assim sendo, apenas algumas árbitras de diferentes 

categorias (funções, nível físico, tempo de experiência, categoria no quadro) far-me-

iam entender como funciona este mercado de trabalho que insere o sujeito a partir do 

corpo, isto é, tem por base a avaliação física. Esta solução surgiu diante das angústias 

e das leituras, esclarecendo-me que o que faz a potência de uma pesquisa não é a 

quantidade. 

E agora? Minha angústia crescia.  

“– Você já tentou? Tente”. Ouvi o recado durante o sono – era uma voz, um 

sonho39.  Acordei, levantei no meio da noite e comecei a escrever as ideias que 

surgiam. Confesso que esse foi o momento de maior impulso: daí em diante não 

consegui mais parar de produzir; foi difícil conter a quantidade de coisas que foram 

surgindo. A dificuldade passou a ser, limitar-me a escrever. 

Dentre minhas angústias, deixo o registro do que considero ser uma grande 

falha nesta pesquisa: não atentei sobre a necessidade de conversar com as árbitras 

sobre o assédio sexual de jogadores, colegas, coordenação e diretoria, equipe técnica 

dos clubes, etc. Por isso, não abordo essa questão tão importante, a qual eu mesma 

vivenciei (muito pouco comigo, mas corriqueiramente com outras, conforme nossas 

conversas enquanto colegas de trabalho). 

                                            
38  O financiamento que dispôs a FAPESB para a categoria mestrado/dissertação não dava conta 

dessa pesquisa. Assim, foi preciso criar estratégias possíveis. 
39  Eu costumo sonhar e desta vez era uma voz de uma senhora com quem já havia sonhado 

antes. 
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1.5.5.1 O plano para a escolha das árbitras e como cheguei até elas 

Comecei fazendo um rabisco esquemático sobre quais seriam as 

características que norteariam para a escolha das árbitras para a entrevista; depois 

eu veria como chegar até elas. Fiz uma espécie de diagrama – marquei por idade, 

liguei com tempo de experiência; dividi em função (central e assistente); atuantes e 

não atuantes; categorias40.  

Foi nesse ínterim que fiz a delimitação de quais seriam as árbitras 

entrevistadas. Achei que dividir as interlocutoras em funções (central e assistente, 

ativas e inativas, aprovada e reprovada na avaliação física masculina) estava mais 

próxima da minha realidade e nortearia o andamento da investigação. Isso parecia o 

suficiente para começar. Assim o fiz, priorizando o perfil físico das árbitras que 

passaram na avaliação física nos padrões masculinos e as que não passaram neste 

modelo, mas foram aprovadas nas avaliações de índices femininos. Consegui as 

classificações na lista dos árbitros da CBF. Já sabia quem eram, onde estavam; agora, 

o problema era: como chegar até elas? 

Em relação a como fazer o contato, baseei-me nas que participavam das 

escalas; e sobre as inativas, recorri aos meus contatos pessoais. Houve sinalizações 

positivas de algumas para as entrevistas, que realizei na medida do possível. E 

também usei como estratégia as viagens que eu iria fazer durante o período da 

jornada da pesquisa. 

Devido à dificuldade, decidi que incluiria árbitras que não fossem do quadro 

nacional - elas também poderiam dizer coisas do tipo: porque não chegou ao quadro. 

Seria necessário sim, que fossem profissionais, essa era uma recomendação que 

determinei.  

Foi nesse processo que surgiu a ideia dos documentos, os quais já havia vários 

no meu acervo documental. A partir desse ponto, a orientadora sugeriu criar um 

capítulo exclusivo estruturado por tabelas; e assim, fui fazendo desta pesquisa uma 

arte. Como resultado da força que nos move, a depender do nosso objetivo, pode ser 

o sucesso.

                                            
40  A arbitragem se subdivide em categorias: FIFA, Aspirante à FIFA, Quadro especial, CBF 1, 2 

e, RENAF- feminino. 



76 
 

2 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE ARBITRAGEM E DADOS DO CAMPO 

Nesta parte, subdividida em quatro seções, analisamos os documentos de 

arbitragem à luz da teoria de gênero, relacionando-os com a divisão sexual do 

trabalho.  A começar pelas avaliações físicas – focando a lei da FIFA (adotada pela 

CBF) – nas quais fazemos a correlação com estudos que discutem sobre tais 

avaliações. Porém, a preocupação dos autores, por vezes, é defender a igualdade 

sexual sem considerar as consequências para as mulheres e, por vezes, relatar os 

critérios da arbitragem à luz das diferenças sexuais. Quando analisamos os 

documentos e as abordagens dos autores, detectamos a existência da tecnologia de 

gênero no trabalho de arbitragem em futebol. 

Em seguida, transcorremos sobre os episódios de gênero que ocorrem no 

campo de arbitragem e passamos para a seção subsequente com outros pré-

requisitos que vão além do físico/biológico e se inserem na esfera do poder, onde 

apontamos as consequências provenientes desses dispositivos legais. Por fim, 

levantamos dados do campo da arbitragem profissional. 

2.1 INSERÇÕES E CRITÉRIOS PARA TORNAR-SE ÁRBITRA/O: OS TESTES E O 
EPISÓDIO 1 

Gostaríamos de começar a discorrer sobre o que chamamos de Episódio I -  

trata-se do incremento de número de árbitras no Brasil, considerando o já citado 

evento (capítulo I) da seleção de mulheres árbitras da CBF para o quadro internacional 

(FIFA). Desta vez, trata-se de mulheres para o quadro nacional, que coincide com as 

mudanças no padrão das avaliações físicas para ambos os sexos (de cooper para o 

de velocidade), conforme o documento 1 apresentado no quadro sinóptico (capítulo1: 

a Circular nº 1.013 da FIFA de 10 de janeiro de 2006, cuja descrição que segue tem 

relação com este documento). 

Episódio I: 

Em outubro de 2007 ocorre a formação de um quadro nacional feminino: “O 

presidente da CBF, Ricardo Teixeira, assinou uma resolução criando o quadro de 

Arbitragem do Futebol Feminino, desvinculando de árbitros e de árbitros assistentes, 
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do quadro masculino, segundo site oficial da entidade”.41 Visando à criação de uma 

competição feminina, a Copa do Brasil (vale ressaltar que até então não havia 

nenhuma competição nacional do sexo). No episódio 1, formou-se o quadro 

denominado “RENAF-FEMININO” separando mulheres e homens por sexo. Foram 

inseridas aproximadamente oitenta mulheres. 

Esse episódio mostra que “[...] a oposição entre os sexos é uma construção 

social, e não reflexo ou articulação de um fato biológico. ” (MARY POOVEY, 1988 

apud ALTMANN, 2015, p. 88). Aqui, não ocorre a proibição das mulheres nos 

esportes, mas a separação por sexo para o trabalho com o esporte. 

Essa relação desigual de gênero impele-nos a buscar responder à questão: 

quais são os critérios de avaliação do perfil físico para alcançar as características e 

qualidades ideais para se tornar um juiz de futebol?  

Dentre os critérios para a inserção de árbitras/os tomamos por base a CBF – 

Confederação Brasileira de Futebol,42 a qual para realizar as avaliações físicas com 

os árbitros segue os modelos da FIFA, conforme veremos nas abordagens dos 

autores: Silva e Rodrigues-Añez (2006), Cerqueira; Silva e Marins (2011), os quais 

destacaram alguns critérios do campo da arbitragem para suas análises, sendo que 

estes últimos autores também analisaram o documento citado, aprofundando a forma 

das avaliações físicas para ambos os sexos. 

Segundo Silva e Rodrigues-Añez, a FIFA estabeleceu no ano de 2001, uma 

nova sequência para aplicação das provas anaeróbicas que compõem sua bateria (no 

Brasil, só foram substituídas em 2006 entrando em vigor um ano depois). Antes destas 

mudanças, a avaliação utilizada para árbitros/as, era a prova de 12 minutos de 

Cooper43. 

                                            
41 <http://www.reporterdiario.com.br/Noticia/203564/cbf-cria-quadro-de-arbitragem-so-para-

mulheres >. Consultado em: 02 de outubro de 2007 e reconsultado em 16 de fevereiro de 2016. 
42  A Confederação Brasileira de Futebol – CBF, fundada em 20 de agosto de 1914 – antiga CBD, 

é a entidade máxima do futebol no Brasil, uma associação privada, cuja principal atividade 
econômica é a produção e promoção de eventos esportivos. A ela respondem as federações 
estaduais. Consultado em: 

 >https://pt.wikipedia.org/wiki/Confedera%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Futebol> acesso 
em julho de 2013. Vale ressaltar que os grandes eventos esportivos sediados pelo Governo 
Federal e os recursos públicos repassados para às Confederações esportivas (Cassia Damiani, 
2014). O Tribunal de Contas da União (TCU) contabilizou um gasto de R$ 25, 5 bilhões com a 
Copa do Mundo no Brasil.  

 > http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-12/tcu-contabiliza-r-255-bilhoes-de-
gastos-com-copa-do-mundo> acesso em dezembro de 2015. 

43  Sobre TAF – Teste de avaliação física, o protocolo da Polícia Militar diferencia-se por sexo e 
faixas etárias. >(http://www.pm.ma.gov.br/downoads/de/taf%20fns.pdf)> consultado em: 
fevereiro de 2016; As normas para aplicação dos testes do corpo de Bombeiros diferencia-se 

http://www.reporterdiario.com.br/Noticia/203564/cbf-cria-quadro-de-arbitragem-so-para-mulheres
http://www.reporterdiario.com.br/Noticia/203564/cbf-cria-quadro-de-arbitragem-so-para-mulheres
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confedera%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Futebol
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-12/tcu-contabiliza-r-255-bilhoes-de-gastos-com-copa-do-mundo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-12/tcu-contabiliza-r-255-bilhoes-de-gastos-com-copa-do-mundo
http://www.pm.ma.gov.br/downoads/de/taf%20fns.pdf
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Quando levamos em conta o texto intitulado “Análise do modelo de avaliação 

física aplicado aos árbitros de futebol pela FIFA”, escrito a seis mãos, pelos demais 

autores, cujo cerne do conteúdo são os princípios das avaliações físicas para árbitro, 

somos conduzidos/as para a reflexão de três questões neste campo: a) identificar a 

carga física de árbitros de futebol; b) determinar as demandas fisiológicas associadas 

ao esforço físico realizado durante as partidas oficiais; c) analisar o modelo atual de 

avaliação física dos (as) árbitros (as) de futebol. 

Em sua introdução, Cerqueira, Silva e Marins (2011) nos informam que “a 

evolução da preparação física dos atletas de futebol teve como consequência uma 

maior carga física de jogo, influenciando também no árbitro de futebol” (p.425). 

Segundo os autores, a primeira mudança estabelecida em decorrência desta evolução 

tem relação direta com a questão etária dos árbitros. A FIFA, em 1990, determinou 

que a idade máxima para um árbitro integrar seu quadro seria de 45 anos, e não mais 

de 50 anos. 

Os supracitados advogam que é necessário ater-se ao perfil de movimentação 

de árbitros de futebol em partidas oficiais, com intuito de identificar a carga física que 

eles vivenciam nas partidas, destacando os seguintes parâmetros: a) a distância 

percorrida, b) os tipos de ações motoras (parado, andando, trotando, corrida de baixa 

velocidade, corrida de moderada velocidade, sprint (corrida de alta velocidade) e 

deslocamentos de costas, executadas ao longo da partida) e a frequência cardíaca e 

VO2 máx. (consumo máximo de oxigênio) do (a) árbitro (a) de futebol. E acolhem 

estes parâmetros para analisar o atual modelo de avaliação física dos (as) árbitros 

(as) adotada pela FIFA. Os novos testes físicos para árbitros (as) entraram em vigor 

a partir de 1º de janeiro de 2007.  

De uma forma geral, sobre a avaliação física para árbitros, os autores são 

contra o novo padrão e assinalam que a FIFA tem aplicado mudanças significativas 

nas baterias de testes para a avaliação funcional do árbitro; contudo, essas mudanças 

não atendem às exigências requeridas, uma vez que “Uma avaliação física deve 

simular ao máximo a situação real da atividade a ser avaliada, desta forma, é 

indispensável conhecer o padrão de exigência física da modalidade” (2011, p.425). 

                                            
também por sexo e faixas etárias. >https://www.google.com.br/#q=qual+o+modelo+do+taf+-
+teste+de+avalia%C3%A7%C3%A3o+fisica+-+para+mulheres%3F) >consultado em:  
fevereiro de 2016. Ambas as instituições se baseiam em tabelas oficiais, regulamentadas e 
fundamentadas em estudos científicos. 

https://www.google.com.br/#q=qual+o+modelo+do+taf+-+teste+de+avalia%C3%A7%C3%A3o+fisica+-+para+mulheres%3F
https://www.google.com.br/#q=qual+o+modelo+do+taf+-+teste+de+avalia%C3%A7%C3%A3o+fisica+-+para+mulheres%3F
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Modelos de avaliações físicas para os/as árbitros/as de futebol: 

 

Siglas: Distância em metro; Tempo em segundo; Repetição – número de vezes 

e Recuperação (descanso) em segundos; M. AC = árbitro central masculino; M. AA = 

árbitro assistente masculino e F = feminino nas respectivas funções. 

 

 

Tabela 1 – prova de velocidade 

(Primeira prova da bateria de testes) 

Sexo/função 

 

Distancia/m Tempo/S Repetição Recuperação/S 

M. AC 

M. AA 

F. AC 

F. AA 

40 

40 

40 

40 

6.4 

6.2 

6.8 

6.6 

6 

6 

6 

6 

90 

90 

90 

90 

Fonte:   Cerqueira; Silva e Marins, 2011, tabela elaborada pela autora da pesquisa 

 

 

Tabela 2 - prova de resistência 

(Segunda prova realizada na bateria dos testes) - mesmas siglas 

 

Sexo/função 

 

Distancia/m Tempo/S Repetição Recuperação/S 

M. AC 

M. AA 

F. AC 

F. AA 

150 

150 

150 

150 

30 

30 

35 

35 

20 a 24 

20 a 24 

20 a 24 

20 a 24 

40 

45 

45 

50 

Fonte:  Cerqueira; Silva e Marins, 2011, tabela elaborada pela autora da pesquisa.44  

 

                                            
44  A repetição (20 a 24x) não consta no quadro dos autores, foi verificado em documentos (ofício 

046/13) - Normas Para Ingresso a RENAF 2014/15. Onde se diz: “voltas”, obtendo maior nota 
quem realiza mais voltas (20 voltas vale é o mínimo e equivale a 8 pontos; 24 é o número 
máximo equivalendo 10 pontos). Essa questão tende a classificar os árbitros na escala de 
valores. Em outras palavras, significa “mais oportunidades” (ou essa seria a lógica) 
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As provas ocorrem seguidas, a partir do “Intervalo de 6 e 8 minutos da prova 

dos tiros de velocidade (6x40 metros) deve iniciar a prova de resistência” (Cf. 

documento45).  

Através das tabelas 1 e 2, é possível notar que se consideram as diferenças 

entre os sexos nas provas, percebendo-se poucas diferenças da prova masculina para 

a feminina; igualmente, observa-se que as avaliações físicas apresentam índices 

diferenciados dentro das próprias categorias sexuais (conforme marcamos em 

negrito): na prova 1) só há diferença no tempo de execução; prova 2) no tempo e 

recuperação.  

Logo, é um equívoco pensar que as diferenças nas provas são exclusivas para 

as mulheres. Nesse caso, há homens que realizam avaliações mais intensas que 

outros, a depender da função (central ou assistente), da mesma forma como ocorre 

entre as mulheres.  A seguir, vamos compreender as tabelas 1 e 2, em que se inserem 

diferenças e semelhanças:  

 

I) As diferenças no interior das próprias categorias sexuais 

Na prova de velocidade (a primeira) as mulheres árbitras assistentes fazem 

com mais intensidade do que as centrais, a mesma situação incide no interior do grupo 

masculino (“AC” a executa em 6.4 e o “AA” em 6.2 – homens). 

Na prova de resistência (segunda) inverte-se a função que realiza a prova com 

mais intensidade; desta vez, fica por parte dos/as árbitros/as principais (centrais) de 

ambo os sexos.  

 

II) As diferenças entre os sexos 

Na prova 1 – as diferenças entre homens e mulheres ocorrem apenas no 

“tempo” da execução, em que as mulheres assistentes possuem vantagem de 

milésimos de segundos quando se compara com o tempo dos homens centrais, 

respectivamente, 6,6s e 6,4s. Nesse caso, são as mulheres centrais mais beneficiadas 

em relação aos sexos e no interior da categoria “mulher” (com o tempo de 6,8s para 

a execução).  

Na prova 2 – Há diferenças entre homens e mulheres no “tempo de execução 

e recuperação”, desta vez sem segregar por função: todos os homens devem executar 

                                            
45  Documento: Normas Para Ingresso a RENAF 2014/15. 
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a prova em até 30s e as mulheres até 35s. Na recuperação: as árbitras assistentes 

têm um descanso maior - cinco segundos a mais que os árbitros assistentes 

masculinos e as árbitras centrais. Porém, foi observado que as mulheres árbitras 

centrais, recuperam no mesmo tempo que os assistentes masculinos (ambos em 45s). 

A diferença por sexo está apenas na execução, em que todas elas realizam 

cinco segundos a mais que o sexo oposto. Portanto, quando se apreciam as provas 

físicas diferenciadas por sexo, de forma detalhada, verifica-se que em alguns 

momentos elas tornam-se iguais. Isso vai fazer-nos compreender o porquê ocorrem 

reprovações femininas, ainda que seja nas avaliações considerando o sexo, segundo 

veremos nesse estudo. 

Após a descrição detalhada das avaliações, em que inserimos nossa 

interpretação, é válido trazer o pensamento dos autores do diálogo em questão, a 

saber: Cerqueira; Silva e Marins (2011). Quando os autores fazem suas interpretações 

sobre os padrões avaliativos diferenciados por sexo, concluem que as mulheres 

possuem vantagens ao se submeterem aos testes; por isso, concordaram quando a 

CBF determinou que as mulheres que quisessem arbitrar jogos masculinos de nível 

nacional deveriam apresentar os mesmos índices exigidos para os homens nos testes 

físicos.  

Por um lado, estamos de acordo com as suas análises no que diz respeito a: 

O modelo atual de avaliação física dos árbitros não se mostra adequado para 
medir o que se propõe. Além de não avaliarem a capacidade aeróbica, que é 
uma importante variável fisiológica para o árbitro, o teste de corrida de 150m 
não é compatível com os estímulos de alta intensidade a que os árbitros são 
submetidos, que normalmente não ultrapassa corridas de 30m (p.429). 

Por outro lado, discordamos quando eles não desejam considerar a tecnologia 

de gênero nos testes para os árbitros e as árbitras, atendendo às diferenças sexuais. 

Para Teresa de Lauretis (1998, p. 208) gênero, como representação e 

autorrepresentação, é produto de diferentes tecnologias sociais. Ela afirma que 

gênero é “o conjunto de efeitos produzidos em corpos, comportamentos e relações 

sociais [...]”.  

 Segundo Silva e Fontoura (2011), produzir diferentes corpos e efetivar o 

controle dos corpos das mulheres, sobretudo, visando à boa condição física delas 

para a reprodução, eram os objetivos da ciência androcêntrica, em que o discurso 

médico, biologicista, justificava e delimitava as funções e os espaços sociais em que 

as mulheres poderiam ser incluídas – intervenções que visavam manter a dicotomia 
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entre os sexos, sendo a Educação Física um excelente meio para a execução dos 

objetivos. 

Convém refletir sobre os padrões de avaliações físicas da arbitragem, que se 

comparam ao nível de atleta46 (as mulheres atletas já competem com os homens 

atletas?). Ressaltamos que também ocorrem reprovações físicas do sexo masculino, 

o que mostra que não há conforto para nenhum sexo, nem para nenhuma função de 

árbitros que realizam as avaliações nestes padrões.  

Desejando obter uma noção mais precisa do quantitativo de árbitros masculinos 

reprovados fisicamente, Vale considerar um cálculo que realizamos com base na lista 

da RENAF 2011/2012 – na qual constam aprovados, reprovados e os que não 

compareceram nas provas físicas: considerando a margem de erros, os dados 

encontrados foram: 14% reprovados e 0,4% não as executaram. Tal questão não 

significa que os reprovados foram eliminados. 

Durante os testes que participei (a pesquisadora), por muitos anos (e ainda, 

durante a escrita deste texto, participo via federação local), presenciei árbitros do sexo 

masculino não tão somente chorar, nem o fazer às escondidas, mas, caírem em 

prantos pela sua reprovação física47 – fato que conduz à reflexão sobre as 

representações de masculinidades e feminilidades. 

Por um lado, “homens não choram” faz parte da mitologia e/ou das 

masculinidades. Nas nossas compreensões, eles aprendem a resistir à dor (física), o 

que nem sempre é possível quando a dor não é física. 

Nascimento (2011, p. 44) abordando o modelo convencional de masculinidade, 

descreve-o como aquele que preconiza a ideia de um homem forte, viril, provedor, 

chefe de família, inserido no mundo público (da “rua” e do trabalho) competitivo, que 

não chora, distanciando-se das emoções e que pode se comportar de forma agressiva 

(ou violenta) contra as mulheres. Por outro lado, 

                                            
46  Sobre este tipo de avaliação física, em uma conversa informal com preparadores físicos da 

divisão de base e, fisiologistas de clubes de futebol do Estado da Bahia, eles expressaram que, 
colocar seus atletas para avaliações físicas do tipo realizado pelos árbitros é o mesmo que 
desejar ver a equipe estourada, lesionada e desfalcada para os jogos; um árbitro do quadro 
ancional, com quem bandeirei na Copa do Brasil de Júnior em 2013,  em exercício da função, 
travestido de ironia, por outro lado, com seriedade, na tentativa de contribuir com as mulheres, 
se confiando no respeito adquirido na Federação em relação ao tempo de experiência, 
expressou sua indignação: se vocês não querem botar as mulheres digam, mas exigir a 
igualdade nessas provas físicas não é correto não! 

47  Embora foram poucos em números, os homens que vi chorar e, na sequência, destes, quase 
todos foram aprovados no reteste. Não acompanhei o resultado do reteste desse percentual 
encontrado para analisar o resultado final. 
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[...] A naturalização do feminino como pertencente a uma suposta fragilidade 
do corpo da mulher e a naturalização da masculinidade como estando inscrita 
no corpo forte do homem fazem parte das tecnologias de gênero que 
normatizam condutas de mulheres e de homens [...] (LAURETIS, 1998, p. 
77). 

A autora mostra que a fragilidade física nas mulheres e força nos homens faz 

parte da construção social dos corpos. Contudo, as mulheres são prejudicadas nesse 

processo da igualdade física devido às diferenças vivenciadas pelos diferentes sexos 

entrelaçadas com a rede tecnológica de gênero, que objetiva essas representações 

nos corpos sexuados, beneficiando os homens tanto física quanto socialmente.  

Ressalvamos que defendemos a ambiguidade do termo “gênero” (gênero/sexo) 

por compreendermos que a desigualdade sexual deve ser considerada quando a 

igualdade prejudica, a fim de reduzir as disparidades sexuais em ocupações que 

utilizam o corpo para a perpetuação das desigualdades sociais entre homens e 

mulheres. A seguir, compreenderemos como se desenvolveu o processo da igualdade 

física entre os sexos na arbitragem. 

Episódio II: Normalização da igualdade física entre os sexos 

Chamaremos de Episódio II o novo evento ocorrido relacionado às mulheres – 

proveniente da FIFA com a circular 1104/15.08.07 destacado pela CBF no oficio 

circular nº 033/08. 

As normas sobre as avaliações físicas direcionam para novas mudanças 

voltadas para as mulheres, conforme consta no ofício Circular nº 033/CA-CBF/08, da 

Confederação Brasileira de Futebol48 – CBF, item 6.1: 

Em consonância com a circular 1104/FIFA/15.08.07, a árbitra e a árbitra 
assistente, para atuar em competições masculinas deverão alcançar os 
índices estabelecidos, respectivamente, para o quadro masculino.49  

O trecho destacado trata de índices físicos. Mas frisamos que neste documento 

há outros itens que ultrapassam o físico-biológico, sendo relevante suas descrições 

as quais discutiremos na próxima seção. Aqui convém saber os resultados de tais 

normas. 

As consequências: conforme vimos nas descrições anteriores, o número de 

árbitras aprovadas em 2007 para a formação do quadro feminino, ainda que houvesse 

mudanças de padrão na avaliação física, que se aproxima ao de atleta, ao considerar 

                                            
48  Consta a informação também no ofício 44/2007 –CA/CBF 
49  Relação nacional dos árbitros 2011/2012. p.51-54: (01/05/11 a 30/04/12). 
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as diferenças sexuais, foi expressivo.50 (Algumas federações passaram a incluir o 

sexo nos jogos profissionais masculinos). 

A partir da exigência da igualdade sexual nos resultados das provas físicas 

ocorreu o contrário: expressiva reprovação. O que levou a CBF a iniciar o veto às 

mulheres na participação de jogos profissionais masculinos. (Seguindo este modelo, 

as federações que incluíam, passaram a excluir o sexo das competições estaduais 

masculinas sob a justificativa da reprovação nas avaliações físicas iguais entre os 

sexos).  

Este documento específico tem um valor estimável em detrimento da carreira 

de árbitra. Elas podem considerar um marco histórico, já que, momentos antes, 

tiveram perspectivas de melhorias e, ao mesmo tempo, lembra o retrocesso. Esse 

procedimento do campo exibe o diagrama de um poder que não atua no exterior, mas 

trabalha o corpo (FOUCAULT, 2004, p. XVII). No teor do documento em questão, a 

condição para as mulheres exercerem a função igualmente aos homens é através da 

comprovação da igualdade da força física. O que significou também a redução em 

massa da participação feminina nos jogos masculinos.  

Sabendo-se que, não são apenas as questões físicas que influenciam o 

desempenho do árbitro em uma partida de futebol, “[...] pois de nada serviria gozar de 

uma boa forma física, conhecer o regulamento, aplicá-lo corretamente (aspecto 

técnico) e não ter equilíbrio emocional adequado para conduzir o jogo com garantia 

de êxito” (FERREIRA, 2012, p. 24). Não obstante, veremos que pela primeira vez na 

história, o corpo entra em cena como mecanismo de defesa androcêntrica do campo 

de arbitragem. 

A passagem citada evidencia que aplicar a maior responsabilização da boa 

conduta do árbitro aos parâmetros físicos (quando vem imprimindo mudanças físicas 

dentre as normas e critérios para os árbitros), exigindo cada vez mais, maior condição 

física, pode ser um equívoco do entendimento institucional. Conforme o autor, para  

ter boa atuação no campo há um conjunto de fatores (incluindo a boa performance), 

sendo que a questão da performance física não é exclusiva. 

No primeiro momento da participação feminina em avaliações físicas nos 

padrões masculinos – prova da igualdade física (em 2008) apenas uma mulher foi 

aprovada para assistência (Marcia Caetano),51 nenhuma para árbitra central. 

                                            
50  Fazendo parte dessas aprovadas, a árbitra assistente, autora do texto. 
51 <http://www.odiario.com/esportes/noticia/191952/marcia-bezerra-pm-de-ro-e-unica-na-serie-a/  

http://www.odiario.com/esportes/noticia/191952/marcia-bezerra-pm-de-ro-e-unica-na-serie-a/
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As demais ficaram restritas à RENAF – Feminina criada em 2007, 

exclusivamente para arbitrar a Copa do Brasil do sexo feminino52. 

Pois, assim como a sexualidade e a subjetividade, o gênero se localiza na 
esfera privada da reprodução, procriação e família, e não na esfera pública, 
propriamente social da superestrutura, onde a ideologia se insere e é 
determinada pelas forças econômicas e pelas relações de produção 
(LAURETIS, 1998, p. 212). 

Aqui convém pensar nas restrições ao sexo no trabalho e, também, no 

desempenho do corpo. Para a autora a construção dos corpos se esbarra com um 

aparato semiótico, um sistema de representação que atribui significado a indivíduos 

dentro da sociedade. Desse modo, para ela, as produções dos corpos sexuados se 

dão pela estrutura no campo social e relacional.  

Na nossa compreensão, pelo fato do corpo ser “uma construção sociocultural” 

(LAURETIS, 1998, p. 212) a história das árbitras ganha outro contorno, quando, anos 

posteriores ao evento citado, começam a ocorrer êxitos femininos nestas provas. 

Contudo, nos resultados, o número de homens que perdem é insignificante, enquanto 

que para o grupo feminino, insignificante é o número de aprovadas, chegando a não 

haver aprovação na função de árbitra central, que, como mostramos na tabela (1 e 2) 

dos índices físicos, para esta função, as avaliações tornam-se mais intensas. Apesar 

de que, ao longo do tempo, os números de aprovadas nesta categoria aumentaram, 

porém, exclusivamente para a assistência/auxiliar/bandeirinha53.  

Desse modo, em termos quantitativos e em termos de função para a qual foram 

aprovadas, há uma desproporcionalidade exacerbada entre os sexos. As excedentes 

do quadro nacional, restringidas a jogos femininos, somente a partir de 2013 

passaram a participar de algumas competições de divisão de base masculina. 

Considerando as margens de erro, quantificamos em média, vinte árbitras assistentes 

aprovadas nos índices físicos iguais entre os sexos54. 

 Foucault (2004) nos ajuda a compreender estas disparidades sociais entre os 

sexos e com base no corpo, quando discorre sobre o dispositivo de poder, tecnologias 

                                            
 >consultado em: 20/05/2008.  
52  Até 2013 esta era a única competição existente no país, iniciada em 2007, de curta duração 

(aproximadamente três meses no ano). Em 2013 foi reiniciado o Campeonato Brasileiro 
feminino por iniciativa da SPM – Secretaria de políticas para as Mulheres. 

53  A função de bandeirinha/assistente – denominamos de subalterna, conforme descrevemos as 
atividades no capítulo 1, com base no livro de Regras de futebol. Retornaremos a discutir a 
questão no decorrer do estudo. 

54 Análise com base na relação de árbitros, RENAF 2013/14. 
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e mecanismos e localiza as tecnologias além do estado, em várias instituições, tendo 

no corpo humano a grande estratégia de controle de poder.  

Sobre as árbitras centrais, função para a qual as aprovações só têm ocorrido 

nos índices físicos femininos, conforme visto em reportagens da internet, “das sete 

profissionais identificadas como árbitras no quadro da Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF), apenas uma atingiu o índice masculino. Mas ela não cumpre o requisito 

de experiência de dois anos na principal divisão do Estado”55. Por isso, não teve 

oportunidade de apitar nessa categoria.  

Segundo a fonte consultada na internet, elas só trabalham como auxiliar. “[...] 

Regildenia foi aprovada na avaliação anual de 2012, mas nunca teve o nome levado 

a um sorteio ‘não apitei nem série D’, lembra”. Assim, trazendo uma compreensão 

para estes episódios de gênero, podemos explicá-los pelas normas: 

[...] a norma não se define absolutamente como uma lei natural, mas pelo 
papel de exigência e de coerção que ela é capaz de exercer em relação aos 
domínios a que se aplica. Por conseguinte, a norma é portadora de uma 
pretensão ao poder [...] não é nem mesmo um princípio de inteligibilidade; é 
um elemento a partir do qual certo exercício do poder se acha fundado e 
legitimado [...] a norma traz consigo ao mesmo tempo um princípio de 
qualificação e um princípio de correção. A norma não tem por função excluir, 
rejeitar. Ao contrário, ela está sempre ligada a uma técnica positiva de 
intervenção e de transformação, a uma espécie de poder normativo 
(FOUCAULT, 2001, p. 62). 

 

Assim sendo, no campo de arbitragem, ainda que as mulheres tenham os 

mesmos direitos regulamentados, eles não são garantidos na prática, pois, se 

esbarram com as normas e o poder. Nesse caso, há o androcentrismo no controle do 

campo dos esportes, explicado com “a dominação dos homens sobre as mulheres [...] 

a liberdade do homem e a sujeição da mulher derivam do contrato original e o sentido 

da liberdade civil não pode ser compreendido sem a metade perdida da história [...]” 

(PATEMAN, 1993, p. 16-7, apud SAFFIOTI, 2011, p. 53-4). Nesse sentido, ressalta-

se a luta das mulheres por direitos iguais entre os sexos, que vem de longas datas.  

Com o caso da árbitra aprovada na igualdade com os homens, mas não 

incluída, em que fizemos uma breve alusão, nota-se que vencer a barreira da 

diferença sexual nesta função, não significa obter a vaga; ou melhor, ser efetivada no 

                                            
55 Material disponível no sítio especializado em esportes. Para maiores informações, consultar: 

http://www.superesportes.com.br/app/19,89/2014/08/17/noticia_futebol_nacional,57365/mulhe
res-nao-apitam-serie-a-desde-2005.shtml. Consultado em 30/07/15. 
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campo das oportunidades igualmente aos homens, porque ela esbarrará com outros 

fatores que estão para além do físico/biológico, questão que nos impulsionou a 

analisar os documentos de arbitragem a seguir. 

 2.2 PARA ALÉM DO FÍSICO/ BIOLÓGICO: OUTROS PRÉ-REQUISITOS56 

Assunto: Relação nacional de árbitros de Futebol - RENAF 2008. Senhores e 
Senhoras, Face várias consultas, a CA-CBF reitera as instruções para a 
composição da Relação nacional de árbitros de Futebol 2008. 

Reapresentamos o ofício circular de 2008 encaminhado aos Presidentes de 

comissões estaduais de árbitros de futebol (CEAF’S). Trata-se do mesmo documento 

da seção anterior, porém, aqui fazemos outros destaques – os de caráter não físico, 

considerando que o critério físico, no que concerne à igualdade física para ambos os 

sexos não foram mais discutidos nos ofícios, apenas reiterados. Ou seja, 

naturalizados, indiscutíveis. Fato consumado. 

 

Quadro 2 -  Documento II (D. 2008) 

Pontos abordados  

Oficio circular nº 33/ CA-CBF/08 - data: 14/02/08 

Documento II 

Escolaridade ESCOLARIDADE: ter ou estar cursando o terceiro grau; 

Vaga/proporção VAGA/PROPORÇÃO: não foi encontrado neste documento 

Experiência EXPERIENCIA: o exercício regular de suas funções em partidas do 

futebol profissional (1ª/2ª Divisão) nos últimos dois anos (2007/2008) 

Observações As decisões da CA-CBF são definitivas e delas não cabem recursos 

Fonte: Confederação Brasileira de Futebol (2008), quadro elaborado pela autora da pesquisa. 

 

No quadro 2, destacamos a escolaridade e experiência. No primeiro caso para 

mostrar que a questão da escolaridade vem se desenhando neste campo que se 

exigia o ensino médio (quando fiz o curso em 2002, esta era a exigência mínima 

educacional, ocorrendo mudanças neste ponto, nos últimos anos). A questão vem 

sendo substituída de forma lenta, passando a exigir o “estar cursando” o ensino 

                                            
56  Os quadros da análise dos documentos foram todos elaborados pela autora da pesquisa tendo 

como fonte “os documentos” de arbitragem da CBF. Por uma questão de organização insiro a 
letra “D” que significa “documento” e de forma cronológica insiro números e marco o ano do 
documento; quando se refere ao mesmo ano, o distingo incluindo letra e número. Ex: D.A1. 
2012 e D.A2. 212 (refere-se a dois documentos diferentes, porém, do mesmo ano). 
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superior; porém este ainda não tem peso de inserção, permanência e valor. Com isso, 

nota-se que no Brasil, prossegue o pouco valor da educação na modalidade 

futebolística, vinculada também ao que concerne a trabalho de comando/liderança. 

Na arbitragem, o fato de obter maiores estudos e títulos acadêmicos não tem 

significado positivo para o campo (não foi encontrado esta exigência nos 

documentos), prevalecendo a força do corpo-físico, ainda que a tecnologia tenha 

ganhado espaço. 

Conforme os dados levantados por Ludmila Mourão et al., e Monteiro (2015), 

sobre a formação das árbitras do Brasil, observa-se uma ênfase em nível educacional 

superior e, dentre as profissões levantadas, 27,63% têm formação em Educação 

Física. Sobre este ponto relacionamos ao que Foucault (2001, p. 64) chamou de 

“disciplina-normalização” - o poder não é repressivo, mas produtivo. 

Passando para o item “experiência”, para efetivar a inserção (de ambos os 

sexos), há uma exigência de práticas de arbitragem em jogos profissionais, 

apresentada no quadro 2 (talvez inalcançável para as mulheres). Com isso, 

inquirimos: Se não for por um “sistema produtivo”, o que faz com que a CBF exija que 

as mulheres tenham experiência nos grandes jogos masculinos nos seus estados 

pelas respectivas federações, a fim de dar oportunidade a elas, se não é comum que 

as federações as escalem nessas categorias de jogos?57  

 

Quadro 3 – Documento III (D 2012) 

Pontos abordados OFICIO CIRCULAR 007/2012 -  emissão:  02/03/12 

Documento III 

Experiência Haver atuado na 1ª divisão do estado nas duas últimas temporadas; 

as comissões estaduais podem indicar árbitros ou assistente menor ou 

igual a 30 anos com apenas um ano de experiência na 1ª divisão. 

Mulheres: 

Para atuações em 

competições 

masculinas: Novidade 

É facultado ás Federações indicar, para atuar nas competições 

masculinas, até 2 árbitros e 4 assistentes (árbitras) sem que isto altere 

o nº preestabelecido de vagas para a RENF masculinas, desde que 

sejam aprovadas nas avaliações físicas masculinas. 

Observações Na falta de nº de árbitras para atuar no futebol masculino, a CA-CBF 

não autoriza que as vagas sejam preenchidas pelo gênero masculino. 

 
Fonte: Confederação Brasileira de Futebol (2012), quadro elaborado pela autora da pesquisa. 

                                            
57  Problematizando o item “experiência”, o assunto será discutido com as árbitras entrevistadas 

no capitulo 3. 
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No quadro 3, local onde consta o termo denominado de “novidade para as 

mulheres”, trata-se da possível, ou não obrigatoriedade (no parágrafo consta 

“facultado”) na indicação de seis mulheres (nas diferentes funções) pelas federações; 

todavia, que estejam no cumprimento de todos os critérios (eis a questão). Além do 

mais, desde que, também, não sejam utilizadas as vagas dos homens.  

Desse modo, “o pensamento de Foucault permite tomar as noções de norma e 

de normalização como conceitos operatórios para pensar e ver de outras maneiras 

[...]” (PORTOCARRERO, 2004, p. 170).  Nesse caso, vemos este documento como 

uma camuflagem no que se pensa sobre igualdade entre homens e mulheres. E existe 

uma forma ambígua interpretativa entre discurso, práticas e resultados, no que se 

refere a avanços de gênero no campo aqui analisado.  

Em documentos posteriores, conforme a discussão das próximas seções, 

veremos que as vagas femininas por federação, destinadas pela CBF, variam entre 3 

e 4, destoando com o que diz esse ofício/documento (a indicação de 06 mulheres - 

questão facultativa). Ou seja, ao invés de haver incremento de mulheres árbitras, 

reduz-se o seu número. 

[...] poderíamos imaginar vários conjuntos inter-relacionados de relações 
sociais [...] “o que vemos não são duas esferas da realidade social, e sim dois 
(ou três) conjuntos de relações sociais. Por enquanto chamaria estas 
relações de relações de trabalho e sexo”. [...] (LAURETIS, 1998, p. 215). 

Ao descrevermos o que está oculto nos documentos de arbitragem, vemos nas 

relações de trabalho e sexo a perpetuação das desigualdades sociais. 

 

Quadro 4 -  Documento IV D.A1 (2011/12) 

Pontos abordados Relação nacional dos árbitros (2011/2012) data: 01/05/11 a 

30/04/12. Documento IV 

Experiência Haver atuado na 1ª divisão estadual por duas temporadas, e uma 

temporada para participar apenas nas competições femininas. 

Proporção/vaga A categoria CBF-1será composta por 30 árbitros e 80 assistentes e 

até 8 árbitras e 16 assistentes (quantitativo da CBF1 = 1/3 do 

número geral). 

 

Os árbitros (masculino):  

Os árbitros da RENAF atuarão, normalmente, em competições 

correspondentes ao gênero masculino e feminino. (VIII. Dispositivos 

gerais, p. 55). 
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Continuação – Quadro 4 -  Documento IV D.A1 (2011/12) 

 

 

As árbitras (feminino) 

As árbitras para atuar em competições do gênero masculino 

deverão: Ser indicadas por suas federações; aprovadas nas 

avaliações físicas masculinas; e, já pertencer à RENAF-

feminina por uma temporada. (VIII. Dispositivos gerais, p.55). 

 

Observação 

Na hipótese de não haver nº de árbitras suficiente para dirigir as 

competições femininas ou de dificuldade de regionalização, os 

integrantes da RENAF masculinas poderão ser indicados para tais 

competições 

 

Fonte: Confederação Brasileira de Futebol (2011/12), Ingresso na RENAF, quadro elaborado pela 
autora da pesquisa. 

 

Este quarto documento continua a tratar de episódios que equivalem aos anos 

2011/2012, porém, ocorrendo alterações diversas. Ressalto que não foi encontrado 

nada referente às melhorias para as mulheres. Dentre os pontos, elencamos os itens: 

vagas/proporção - desproporcional entre os sexos; extensão da experiência -  embora 

que seja para ambos os sexos prejudica mais as mulheres, porque exige três 

temporadas de práticas no campo, o que significa três anos, ou seja, ampliação. 

Considerando que não é comum que as federações oportunizem as mulheres em 

competições profissionais masculinas; e o limite - para as atuações nas diversas 

categorias e competição, elas devem ser aprovadas em índices masculinos.  

Nessa multiplicidade e ambiguidade de regulamentos e leis na arbitragem 

demarcando o território de gênero, o que se nomeia de “não aprovadas” para a função 

de central, nos pareceu mais coerente o significado de “não adequadas” pelo sexo e, 

por uma questão de poder, embora a base seja a “igualdade física”. Nessa vertente 

os homens são livres para atuar em todas as competições, as mulheres não, por se 

esbarrarem com as normas de gênero/sexo e as que estão para além.  

Compreende-se que o poder da norma funcione facilmente dentro de um 
sistema de igualdade formal, pois dentro de uma homogeneidade, que é a 
regra, ele introduz, como um imperativo útil e resultado de uma medida, toda 
a gradação das diferenças individuais (FOUCAULT, 2013b, p. 177). 

Com base nesse pensamento observa-se estratégias androcêntricas na 

arbitragem, para que se perpetue a submissão feminina versus hegemonia masculina. 

Desta maneira, quando se amplia as dificuldades para as mulheres, igualmente amplia 

os direitos e benefícios dos homens, enquanto que as mulheres são constantemente 
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lembradas das barreiras que devem ser superadas para conseguir a obtenção dos 

direitos iguais (visto na reiteração do item igualdade física em todos os documentos 

desde a implantação), fator que não ocorre para os homens. Assim sendo, 

simbolicamente, evidencia-se que o fator físico não é preocupante para o sexo 

masculino. 

Outro fator introduzido, notório neste documento e que merece atenção, é o 

estabelecimento de vaga/ proporção por sexo: para as mulheres equivale a menos de 

30%. Se colocarmos como parâmetro a divisão sexual do trabalho em geral sobre esta 

questão específica, a diferença certamente se enquadraria no contexto (ou melhor, 

estaria na ordem do dia), o que não ocorre na arbitragem, sendo evidente quando 

analisamos separadamente, por função, participação etc. 

 Sabendo-se que (até a conclusão deste estudo) as mulheres árbitras não têm 

conseguido atingir o limite da igualdade física com os homens, exigido para ser árbitra 

central, isto é, comandar, liderar um setor de trabalho (na arbitragem em futebol trata-

se de liderar um conjunto de homens ou mulheres que ultrapassa os vinte e dois58), 

elas, então, saem de cena. Como nesse assunto se trata de trabalho, elas saem de 

sua desejada ocupação como árbitra. 

Para Hirata e Kergoat (2007) a divisão sexual do trabalho é um dado mutável. 

O que é estável não são as situações, é a distância entre os grupos de sexo. Desta 

forma elas aludem que na divisão sexual do trabalho “tudo muda e nada muda” 

evidenciando a conservação da hierarquia e diferença entre os sexos. 

 

Quadro 5 -   documento V:  D.A2 (2011/12) 

Pontos abordados Ofício circular 033/ca-cbf/20.12.12 (Composição da RENAf 2013). 

Documento V 

Experiência Ter atuado nas duas últimas temporadas na 1ª divisão estadual e 

contar com, pelo menos, 10 partidas nesta categoria; não serão 

considerados jogos na função de 4º e 5º árbitro e/ou assistente 

adicional. 

 

 

                                            
58  Cfe. Livro de Regras de Futebol - FIFA (2012.2013) – Regra 03: Número de jogadores (p. 20); 

Regra 05: O árbitro. Autoridade, poderes e deveres do árbitro: “[...] tomará medidas 
disciplinares contra jogadores que cometerem infrações [...] tomará medidas contra os 
funcionários oficiais das equipes que não se comportarem de maneira correta [...] não permitirá 
que pessoas não autorizadas entrem no campo de jogo [...]” (p.31-2).  
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Continuação – Quadro 5 -   documento V:  D.A2 (2011/12) 

 

As árbitras:  

Para ingresso a 

RENAF-feminina 

As federações poderão indicar árbitras e assistentes para atuar 

em competições masculinas (devendo estar dentro das normas 

estabelecidas); os percentuais serão com base no número de 

vagas estabelecido para o gênero masculino. 

 

Observação Neste caso, não existindo indicações femininas, a CA-CBF não 

autoriza que as vagas sejam preenchidas pelo sexo masculino. 

 
Fonte: Confederação Brasileira de Futebol (2011/12), Ingresso na RENAF, quadro elaborado pela 

autora da pesquisa. 

 

O documento de número 5, em vista de sua data apresentada, diferentemente 

do analisado anteriormente, verifica-se que se trata da composição da RENAF para o 

ano subsequente (2013), havendo novas modificações: na experiência – se antes 

bastava participar da 1ª divisão, agora estipula-se a quantidade de jogos nesta 

categoria, um número mínimo de dez partidas; e passa a esclarecer que só será 

quantificado nas funções de AC e AA. Nem as funções de reservas, nem adicional 

são consideradas. 

Neste, há a ressalva de que “a CA não autoriza que as vagas das mulheres 

sejam preenchidas por homens”. A priori, entende-se como benefício para as 

mulheres, mas, como não se considera como experiência, computar os papéis 

menores (reserva e adicional), e que, a função de reserva do profissional masculino é 

o que as mulheres fazem com mais frequência (veremos nos depoimentos no próximo 

capitulo), este benefício nada mais é do que, uma estratégia de poder. 

Para Foucault (2013b, p.176) o poder da norma aparece por meio das 

disciplinas, que veio se unir a outros poderes obrigando-os as novas delimitações; o 

da Lei, o da palavra e do texto, o da tradição. Tal como a vigilância e junto com ela, a 

regulamentação é um dos grandes instrumentos de poder que se firma da Era 

clássica. Esse é o jogo de perpetuação da divisão sexual do trabalho e das diferenças 

de papéis? Apesar do aumento de participação de mulheres no mercado de trabalho, 

nos anos 90, ser marcado por mudanças e continuidades, conforme afirma Cristina 

Bruschini,  

De um lado as trabalhadoras continuam concentradas em atividades do setor 
de serviços e no seguimento informal e desprotegido do mercado de trabalho 
[...]. As trabalhadoras mais qualificadas predominam em empregos 
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tradicionais femininos [...]. Os baixos salários e as desigualdades entre elas 
e os colegas continuam a fazer parte do seu mundo do trabalho [...]. No polo 
oposto, se é verdade que os nichos mais desfavorecidos de trabalho são 
ocupados por mulheres, não há indícios de que eles tenham se ampliado 
(BRUSCHINI, 2000, p. 56). 

Nessa descrição a autora pontua uma série de desigualdades na divisão sexual 

do trabalho e destaca a persistência de papeis desempenhados pelas mulheres, os 

quais não são considerados ofícios de maior valor.  

Nos dois documentos finais, destacamos os pontos que mostram as principais 

alterações e os novos incisos que tem relação com o gênero ou que resulta no 

fortalecimento da divisão sexual do trabalho. 

 

Quadro 6 – documento VI (2013/14) 

Pontos abordados Normas para ingresso a RENAF (2013/14) / data: 11/04/13 

(Para a RENAF masculina) Documento VI. 

Idade A partir de 2015 a idade será de 35 anos 

Escolaridade Ter concluído o terceiro grau 

Proporção/vagas 30% para as mulheres, sem que altere o número preestabelecido 

para o gênero masculino. 

As mulheres Ter pelo menos 3 anos de formada na escola de árbitros 

 

Fonte: Confederação Brasileira de Futebol (2013), quadro elaborado pela autora da pesquisa 

 

Neste documento chamou-nos a atenção a alteração do item “idade” para 

inclusão na RENAF masculina (ampliando a idade), se pensarmos na credibilidade 

dada a força física, cremos que esta mudança tende a beneficiar os homens; aumenta-

se a carga horária do diploma de árbitra/o (para ambos os sexos), apesar do destaque 

exclusivo para as mulheres: a obtenção de no mínimo, três anos de formada na escola 

especial (vale notar que tal escola começa a ser implantada recentemente pelas 

federações, exceto alguns estados da Região Sul e Sudeste). 

Reiterando o item “vaga/proporção/sexo”, neste mantém o inciso relacionado 

às mulheres sem alteração e, a modificação se insere em que, não há especificidade 

por função, como vimos no documento 4. Agora, o percentual é geral, independe da 

função (30%). Isto é: se por acaso esse percentual disponibilizado for preenchido 

exclusivamente por arbitras na função de assistente, será considerada como vagas 

preenchidas, ainda que não haja centrais aprovadas ou admitidas.   
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Na medida em que se analisa nos documentos que as mulheres têm alguns 

direitos, nos inclinamos a verificar em que se inserem e, vimos que se resume em: 

não ter a vaga ocupada pelo sexo masculino, mas quando nos debruçamos a 

compreender tal fator, nota-se que tais vagas não são parte das vagas dos homens, 

é uma espécie de vaga excedente pensadas para incluir as mulheres sem causar a 

redução de homens substituídos por mulheres, como prova o Ofício circular 046/CA-

CBF/13, inciso 1.1.12 que diz: “as federações poderão indicar árbitras [...] para atuar 

em competições masculinas, sem que isto altere o número preestabelecido de vagas 

para o gênero masculino [...]”. Este tipo de ocupação significa um lugar 

descentralizado para as oficiais de arbitragem.  

Nesses termos convém uma indagação: quem executa o poder nessa esfera?   

Não tenho de forma alguma a intenção de diminuir a importância e a eficácia 
do poder de Estado. [...] corre-se o risco de não dar conta de todos os 
mecanismos e efeitos de poder que não passam diretamente pelo aparelho 
de Estado, que muitas vezes o sustentam, o reproduzem, elevam sua eficácia 
ao máximo. (FOUCULT, 2004, p.161). 

Aqui, se supõe que o estado desaparece, dando autonomia para que outros 

aparelhos reproduzam as ações para o cumprimento dos objetivos que se torna um 

só: a ordem de gênero - a hegemonia masculina versus a submissão feminina, 

substituindo-o, mas também o representando. Na arbitragem o jogo rola entre 

mulheres e homens, nos documentos contra as mulheres versus (suposta) 

oportunidade para as mulheres. Um processo normativo. A normalização está em que 

as mulheres não conseguem se adequar às normas, sendo o TAF59 normativo. 

 

Quadro 7 – documento VII (2014/15) 

Pontos abordados Ofício circular 046/CA-CBF/13 (2014/15) – data: 19/12/13 

Documento VII: 

Forma de escalas para 

os jogos 

Através de sorteio público  

Função obrigatória para 

o sorteio 

Central (árbitros/as) 

Tipos de competições 

para o sorteio 

Profissionais masculinas 

 

 

                                            
59  TAF – Teste de Aptidão Física. 
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Continuação – Quadro 7 – documento VII (2014/15) 

 

Tipos de competições 

não inclusas para o 

sorteio 

Competições não profissionais masculinas (divisão de base): 

sub 20, sub 17 e competições femininas. 

Método de escalas para 

competições de base 

As equipes de arbitragem serão indicadas diretamente; 

Observação Para as competições profissionais, os assistentes e os 4º árbitros 

poderão ser indicados diretamente pela CA-CBF. 

 

 

Fonte: Confederação Brasileira de Futebol (2013), quadro elaborado pela autora da pesquisa. 

 

Incrementa-se nestes dois últimos documentos analisados (6 e 7) o critério para 

a realização das escalas para os jogos, fator que atraiu a atenção pelo fato do sorteio 

público ser obrigatório apenas para a função de AC e, exclusivo para as competições 

profissionais. Para as outras categorias não profissionais (divisão de base, onde se 

encaixa o futebol feminino) não é obrigatório o sorteio, podendo árbitras/os serem 

indicadas/os.  

Neste ponto é válido problematizar sobre as diferenças na categoria mulher. 

Nesse assunto, Claudia Costa (1998) aponta que o feminismo se constitui em um 

amplo espectro de discursos diversos sobre as relações de poder, informados pelas 

práticas políticas e culturais, ancorados nos pontos que são produtos da interseção 

intricada das diferenças de raça, gênero, classe, idade, orientação sexual, etc. E, Lícia 

Barbosa (2013) explica que o campo social é entrecruzado por várias camadas da 

subordinação que não podem ser reduzidas unicamente à questão de gênero. 

Nesses documentos, constata-se a estratégia androcêntrica que tem como 

consequência prejuízo às mulheres (árbitras), contudo, equivale refletir sobre as 

categorias de mulheres e as possibilidades de experiências diferenciadas, como incita 

pensar, o último quadro (7). Nesse sentido, como garantir que não haverá benefícios 

para alguns e/ou algumas árbitros/as? Como garantir que haverá igual inclusão ou 

equivalência na indicação, considerando a interseccionalidade de raça, região e 

demais diferenças?  
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2.3 DADOS DO CAMPO POR REGIÃO: ANÁLISE DE GÊNERO E INTRAGÊNERO 
NO TRABALHO DE ARBITRAGEM 

A análise anterior responde em parte uma das inquietações que me levou a 

utilizar estes documentos tendo em vista o episódio da igualdade física no campo: a 

igualdade física entre os sexos significa ser a forma que determina a igualdade de 

gênero no campo da arbitragem? De acordo com os documentos, parece que esta era 

a estratégia androcêntrica inicial, mas não funcionou, talvez, por conta de as mulheres 

burlarem as normas de gênero e, de forma gradativa, virem avançando fisicamente, 

sendo necessárias outras regras a serem agrupadas no contexto, desta vez, de 

caráter não físico.  

Quando a tal igualdade física ocorre, isto é, se apresenta em algumas 

mulheres, as normas que estão para além do corpo físico-biológico embargam os 

direitos iguais entre os sexos para as mesmas oportunidades. Assim sendo, na 

arbitragem em futebol, a igualdade física não significa a igualdade de gênero na 

perspectiva social, significando, portanto, uma estratégia de manter as hierarquias 

sexuais. Por outro lado, estudos afirmam que as desigualdades não se resumem no 

campo de gênero/sexo. 

Para Lícia Barbosa (2013, p. 39), as feministas negras, latino-americanas, 

lésbicas, feministas de países de terceiro mundo e das ex-colônias colocaram em 

questão o que é ser mulher, denunciando a exclusão, opressão e denominação entre 

as categorias de mulheres, em que, nota-se a importância de desmontar a lógica 

hierárquica interna das categorias de mulheres. Desta forma, continuamos na 

investigação. Desta vez iremos nos ater nos dados do campo: região e estado/local 

das mulheres que mais tiveram oportunidades, por tipos de competição e região, 

proporção geral por sexo. 

De acordo com acompanhamento realizado no site da CBF, até meados de 

2013 foram realizadas oito competições, dentre as quais uma feminina (Copa do 

Brasil), ocorrendo o incremento de mais uma competição do sexo feminino no final do 

segundo semestre do respectivo ano (Campeonato Brasileiro). Como não foram 

encontradas estatísticas de escalas de todas as rodadas da Copa do Brasil feminino, 

realizamos uma busca das escalas de arbitragem dessa competição ocorrida em 
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2013, acompanhando as escalas pela internet, de forma minuciosa, até os jogos da 

terceira fase,60 com o objetivo de observar a participação por sexo.  

Foi verificado que, dos quase duzentos árbitros, assistentes e reservas que 

trabalharam nesta competição até a terceira fase, em média 52,8% pertenciam ao 

sexo masculino e 47,1% ao feminino; do total de mulheres, estima-se que, entre 32,3 

a 36,5%61 não participaram desta competição no respectivo período pesquisado. 

(Ressaltamos que nesta análise sobre os participantes desta competição, se trata de 

fases anteriores às fases finais e, são, exclusivamente, do período de 2013). Assim, 

passamos a notar a segregação entre os sexos e, no interior da categoria mulher.  

Para a apreciação de intragênero, passamos a questionar nesta pesquisa, que 

categoria é/são mais oportunizada. 

Mediante as dificuldades encontradas para o levantamento de dados sobre 

arbitragem feminina no futebol profissional brasileiro, é louvável reconhecer as 

melhorias na estrutura do site da CBF sobre levantamentos estatísticos, fator que 

vimos ocorrer recentemente (nos últimos dois anos) na instituição: estatísticas, ficha 

técnica, proporção de participação por sexo. Desta forma, foi possível levantar a 

participação das árbitras nas partidas da fase final (mais importante) de todos os anos 

da copa do Brasil feminino (oito temporadas) e do Campeonato brasileiro do sexo 

(duas temporadas), com as variáveis sexo/tempo/ local, a partir das informações 

documental, visto nas estatísticas da instituição, conforme os quadros apresentados 

a seguir. 

2.3.1 Participação por região no interior da categoria “mulher”. 

Nós pesquisadoras/es da área de gênero e esporte, particularmente na 

arbitragem de futebol (ressaltando a escassez), recentemente, nos debruçamos a 

encontrar e/ou elaborar dados sobre as mulheres na arbitragem. Sobre o assunto, 

Monteiro (2015) ao fazer um levantamento de arbitragem por sexo e região apresenta 

em suas conclusões que, 

A maior concentração de árbitras CBF encontra-se na região NE. Esse dado 
merece ser investigado pelo fato de essa região possuir menos equipes nas 

                                            
60  São cinco fases, sendo as duas últimas, semifinal e final. 
61  Percentual quantificado entre as três primeiras fases da Copa do Brasil feminino - todos os 

cálculos feitos foram baseados nas publicações no site da CBF sobre: relação dos árbitros da 
RENAF e escalas de arbitragem. 
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principais divisões do futebol nacional, menos campeonato, menor 
visibilidade na mídia.  

Pautada nesta investigação apresentamos nos dois respectivos quadros a 

seguir, as participações por sexo e função, detectando o estado/região que 

reside/pertence as árbitras oportunizadas/os nas finais de competições femininas. 

Nestes quadros constam informações exclusivamente da fase final (o último jogo da 

competição), o jogo mais importante, o que revela a equipe campeã/o.  E, nos 

quadros, constam todos os anos desde que surgiram tais competições.  

O quadro 8 revela a arbitragem escalada para a Copa do Brasil feminino em 

suas oito realizações (2007 – 2014), o quadro 9 – o campeonato Brasileiro em suas 

duas realizações (2013/14). Das siglas: (AC) arbitra central; (AA1) assistente 1 e (AA2) 

assistente 2; (4º FEM) reserva realizada por mulheres e (4º MASC) reserva realizada 

por homens. A marcação do “X” significa que não houve participação de homem. 

 

Quadro 8 -  Escalas da copa do Brasil feminino (2007/14) 

 

Função/período 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AC RJ MG SP MG RJ SP SP SP 

AA1 DF MG SP MG RS SP SP SP 

AA2 GO RJ SP SP SC SP SP SP 

4º FEM DF SP X X SP X SP SP 

4º MASC X X SP RJ X SP X X 

 
Fonte: CBF (2015), ficha técnica das partidas finais, quadro elaborada pela autora. 

 
 
 

Quadro 9 - Escalas do Campeonato brasileiro feminino (2013/14). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CBF (2015), ficha técnica das partidas finais 62– quadro elaborada pela autora. 

                                            
62 <http://www.cbf.com.br/noticias/arbitragem/comissao-de-arbitragem-da-cbf-homenageia-

arbitras-e-assistentes#.VgEmGdJViko>. Consultado em: 08/03/2015.  

Função/período 2013 2014 

AC SP PR 

AA1 SP SP 

AA2 SP SP 

4º FEM SP SP 

4º MASC X X 

http://www.cbf.com.br/noticias/arbitragem/comissao-de-arbitragem-da-cbf-homenageia-arbitras-e-assistentes#.VgEmGdJViko
http://www.cbf.com.br/noticias/arbitragem/comissao-de-arbitragem-da-cbf-homenageia-arbitras-e-assistentes#.VgEmGdJViko
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Na análise por sexo – verifica-se que em ambas as competições mostradas nas 

tabelas, os homens só participaram na função de reserva (4º árbitro), com números 

proporcionalmente inferior ao número de mulheres, além disso, todas as finais foram 

comandadas por mulheres apitando e bandeirando.  

Na análise intragênero - analisamos as oportunidades por estado/região no 

interior da categoria “mulher” e observamos que há região que se sobrepõe. 

Conforme o quadro 8 – (Copa do Brasil, com oito finais), o estado de São Paulo 

dispara, aparecendo mulheres por 17 vezes entre as árbitras centrais, assistentes e 

reservas; nos outros estados oportunizados, a quantidade de vezes foram entre 01 a 

04 participações (MG, RJ, DF, RS, SC e GO). 

Na apreciação do sexo do quadro 9 – (Campeonato Brasileiro, com duas finais), 

constata-se que não houve participação masculina. Na análise da categoria mulher 

do quadro citado (9) – com uma única exceção, todas as mulheres que trabalharam 

foram do estado de São Paulo: das oito árbitras oportunizadas nas duas finais, houve 

uma participação do Paraná em 2014 (Estado da Região Sul).  

 Em suma, considerando os dois quadros, a região Sudeste dispara e atrás dela 

se apresenta a região Sul, em seguida, a Centro-Oeste. O Norte e o Nordeste ficaram 

de fora de todas as finais femininas.  

No entanto, a disparidade nas oportunidades na arbitragem, causando a 

submissão no interior da categoria mulher é influenciada pela forma como funcionam 

as escalas de jogos pela CBF (vimos nos documentos na seção anterior): o método 

da indicação e o fato de não ser obrigatório o sorteio para algumas competições e 

funções, questão que se aplica também, às federações estaduais (nesse caso, 

observando as várias diferenças de categorias, exceto a região). 

Esse método, não deve ser encarado como uma forma justa, diante de uma 

sociedade hierárquica e subdivida com base em valores no que concerne à região, 

classe, raça, geração, religião, orientação sexual etc., as inclusões e oportunidades 

que ocorrem para as mulheres, não são iguais, ocorrendo benefícios para algumas e 

a delimitação de um grupo seletivo (veremos nos dois últimos capítulos). 

Na entrevista realizada com Dr. Sérgio Correa, (no período) chefe do 

Departamento de arbitragem da CBF, pela ANAF – Associação Nacional dos Árbitros 

de Futebol, em 2012 publicada na internet no site da ANAF63. Segundo a fonte, “ela 

                                            
63  <http://www.anaf.com.br/2014/?p=2548>. Consultada em 18/09/2012. 
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não foi divulgada na época (2008) e ficou arquivada até o momento. A entrevista é 

importante para entender o que viria a ocorrer no período de 2008 a 2012”. (A 

entrevista é datada de 28 de fevereiro de 2008). 

Diante da pergunta ao então chefe: Por que houve tantas mudanças no quadro 

feminino? Ele responde: 

Boa pergunta. A arbitragem feminina estava restrita a uma região, tanto que 
a Ana Paula, de 2003 a 2007, realizou 69 partidas, sendo que 68 foram na 
Série A e 1 na Série B. A Maria Eliza realizou 55 jogos, sendo 42 na série A, 
11 na B e 2 na C. A Aline 47 jogos, sendo 28 na A, 10 na B e 9 na C. A Maria 
Eliza foi escolhida pela comissão por ter realizado 42 jogos na Série A [...] 
Aliás o número de jogos que cada um realizar vem sendo considerado até 
que a Classificação Nacional dos Árbitros seja estabelecida. Falando em 
jogos ninguém cita, por exemplo, a Cleidy Ribeiro/SC, uma das mais antigas 
assistentes na FIFA (desde 1996), com várias convocações internacionais, e 
com poucas oportunidades em relação a algumas [...] Aliar competência com 
as mesmas oportunidades é fazer justiça. (ANAF, 2012). 

Nesta entrevista há o reconhecimento da instituição sobre os benefícios de 

gênero no interior da categoria mulher. Considerando o período da entrevista com a 

atualidade, em nossas análises verificamos que nada foi feito sobre isso (houve 

apenas o reconhecimento), pelo contrário, ocorreu sequência de outras mulheres, 

substituídas para terem tais privilégios, como verifica-se acima, no quadro 08 e 09; 

veremos a seguir no quadro 10; também no quantitativo apresentado na tabela 3 (a 

redução das mulheres); nas oportunidades entre os sexos da tabela 4 e, nos próximos 

capítulos, com as entrevistas das árbitras e outros meios de análises, através dos 

quais mostraremos o retrocesso das mulheres na arbitragem, apesar da era das 

musas, com a mídia focando as mulheres brancas e loiras. 

Para a compreensão da questão da valorização regional, trazemos Cecilia 

Sardenberg (2002) que, fazendo uma crítica à ciência, não se refuta a abordar a noção 

de “fronteiras de dentro” partindo do hemisfério Norte, cuja tendência é hierarquizar 

as categorias de mulheres e, assim, a autora insere o “nós”, as “outras” mulheres, 

refletindo sobre a hierarquia dos estados/regiões do país em que o Norte/Nordeste se 

constitui como o “nós” na periferia da periferia64. 

                                            
64  Donna Haraway, 1995, com o texto saberes localizados, retrata o truque da ciência objetiva e 

ocidental culminando com as diferenças entre sujeitos e não sujeitos, além disso, observa-se 
em seu estudo as diferenças de valores territoriais, sobretudo, a autora revela que o poder está 
centrado em mãos de homens e brancos. 
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2.3.2 Arbitragem regionalizada: desagregando os números 

Seguindo nessa compreensão, vejamos as tabelas sobre o quantitativo por 

sexo e região, que para nós, o documento investigado tem uma ambiguidade de 

interpretação e, quando analisamos detalhadamente, temos interpretações à luz de 

gênero.  

Adentramos ao assunto relacionado à distribuição de vagas para árbitros/as no 

país, observando as variáveis: região/sexo/tempo: 

 
Quadro 10 - distribuição de vagas (10.A / 10.B)65 

 

10.A (2013/14)66 10.B (2014/15)67 
 

Região Homens Mulheres 

Norte 73 22 

Nordeste 138 34 

Sul 69 18 

Sudeste 122 24 

C. Oeste 62 14 

Total 464 112 

 

Região Homens Mulheres 

Norte 88 22 

Nordeste 151 32 

Sul 72 15 

Sudeste 123 24 

C. Oeste 65 14 

Total 499 107 

 
Fonte:  Ofícios circulares da CBF: (022/CA-CBF/13 e 047/CA-CBF/13), quadro elaborado pela autora 

da pesquisa  

 
Avaliando os quadros dos/as árbitros/as por região, sexo e tempo, observamos 

que os homens imperam nos números distribuídos para compor a elite de arbitragem 

no país. De um período a outro a proporção de homens aumenta em todas as regiões 

e o das mulheres, quando não reduz, se mantém, surtindo o efeito negativo de gênero 

no total. Vejamos: homens – de 464 em 2014 passa para 499, no ano seguinte; 

mulheres - de 112 passa para 107 respectivamente. Outras/os autoras/es corroboram 

na questão da exacerbada desigualdade sexual. Ludmila Mourão et al (2015) revelam 

que: o número de homens atuando na arbitragem do futebol profissional é muito maior 

do que o de mulheres. 

                                            
65  As tabelas que chamei de “10.A e 10.B”, foram adaptadas do número de vagas distribuídas por 

federação para compor a RENAF. Nestes documentos consta a separação por estado, sexo, 
função e cargo de assessores. Na construção das tabelas calculei por região, apresentando os 
números por sexo e por região (não por estado como visto nos documentos). Comparei 
interpretando e formulando meu ponto de vista. 

66  Oficio 022/CA-CBF/13 - “Número de vaga por Federação” RENAF  2013/14. Emissão: 21/05/13 
67  Oficio 047/CA-CBF/13 - “Quadro com número de vagas para a RENAF 2014/15”. Emissão: 

19/12/13 
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E quando as/os supracitadas/os autoras/es apontam os resultados de gênero 

na categoria região, afirmam que no Norte o número de árbitros é 5 vezes maior do 

que o de árbitras e, no Nordeste e Sudeste é cerca de 6 vezes maior. Porém, nesse 

admirável estudo dos/as supracitados/as, analisou-se de forma geral, sem desagregar 

os estados.  

No estudo as/os autoras/es citadas/os informam que o Nordeste possui 20 

oficias de arbitragem e o Sudeste 19. Mas, quando comparamos os números de 

árbitras por região e a região mais oportunizada (discutida no subtema anterior), 

notamos que, embora o Nordeste possua mais árbitras no quadro nacional, porém, as 

que mais trabalham são as árbitras do Sudeste e Sul. Além disso, um simples cálculo 

vai mostrar a insignificante diferença, ou melhor, a diferença que se supõe beneficiar 

o Nordeste é simbólica, não consta nos dados reais: nos cálculos, há uma árbitra a 

mais na região Nordeste que possui nove estados, enquanto que o Sudeste possui 

quatro estados.  

Nestas buscas, igualmente notamos que são distribuídas um percentual de 

vagas por estado e sexo. Porém, é possível desagregar os números e apresentar nova 

interpretação e/ou outros resultados de gênero/intragênero na arbitragem, 

interpretando a desigualdade camuflada em números. Desta maneira, ao 

desagregarmos os estados das regiões, tivemos novas interpretações: os números 

encontrados para o Sul/Sudeste imperam para ambos os sexos. Para isso, os 

destrinchamos para avaliar, isto é, separamos, juntamos e novamente separamos em 

prol de perceber o que está no interstício e, em seguida, rejuntamos. 

Trazendo como exemplos apenas dois estados de extremidades adversas, por 

região: Bahia e São Paulo - São 22 homens no primeiro estado e 42 no segundo; para 

o sexo feminino, respectivamente, constata-se 04 e 09. Assim sendo, em São Paulo 

os números dobram para o sexo masculino na proporção vagas e, para o sexo 

feminino, mais do que dobra.  

Assim, observamos que na somatória geral, o Norte/Nordeste tem o maior 

número de vagas (para os homens são vinte e duas a mais e, para as mulheres são 

catorze), mas, quando conferimos a quantidade de estados que comportam tais 

regiões,68 dobrando para o Nordeste comparando-o com o Sudeste, outros números 

são revelados, encontramos outra realidade: a desigualdade proporcional. Logo, 

                                            
68  A região Norte/Nordeste comporta dezesseis estados (Norte = 08; Nordeste = 09), a 

Sul/sudeste comporta sete (Sul = 03; Sudeste = 04) e Centro-Oeste = 04).  
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hierarquia e supremacia por território. Por conseguinte, para ambos os sexos a 

arbitragem obedece ao critério hierárquico de valor regional69.  

Desta forma, esse estudo levou-nos a ampliar o olhar para além das diferenças 

e desigualdades sexuais e de intragênero no trabalho de liderança nos esportes, 

sobretudo na arbitragem em futebol, não havendo tão somente uma política de 

gênero, como uma política de valor. Deste modo, a naturalização das regiões que se 

sobrepõe às outras é questão para se refletir e discutir no âmbito do esporte. 

2.3.3 Proporção por sexo  

Seguimos o estudo quantificando os sexos no Brasil. Não encontrando 

números exatos de árbitros/as nos documentos de arbitragem, deparando-nos apenas 

com relações e listas diversas que permitiram, através de cálculos, chegar mais 

próximo do número real. São eles: os ofícios 022/CA-CBF/13; Ofício 047/CA-CBF/13 

– que tratam de distribuição de vagas; e a relação de árbitros da CBF- listas com 

categorias, funções, sexo, idade, local (RENAF, 2011/12; 2013/14)70. Sobre esses 

dados sugerimos pesquisas nas federações estaduais.71  

Sobre o assunto, apresentamos a seguir uma tabela que revela o quantitativo 

dos árbitros/as no Brasil, averiguados entre os períodos 2012 – 2014. 

 

 

 

 

                                            
69  Essa discussão demonstra que a questão do valor regional não se encerra na produção do 

conhecimento, nem na colonialidade de gênero. Cfe. Cecília Maria Sardenberg (2002) “Da 
crítica feminista à ciência”, María Lugones (2008) “Colonialidade e gênero” e Anibal Quijano 
(2005  ) “Colonialidade do Poder, eurocentrismo e américa Latina”. 

70  <http://www.cbf.com.br/arbitragem/relacao-de-arbitros>. 
71  Ressaltando o que já foi dito por Suely Messeder (2012) na pesquisa sobre o trabalho 

(apontado no capítulo1desta dissertação), lembrando que a autora centrou-se no estado da 
Bahia, afirma que: “para buscarmos um melhor refinamento e entendimento, no que diz respeito 
à produção de gênero, seria necessário desagregar os dados em função dos ofícios e das 
profissões, mas, infelizmente [...] não temos estudos qualitativos realizados pelo Dieese [...]”. 
A partir daí, enfatizamos a necessidade em acolher a sugestão da autora, porém, 
especificamente no campo da arbitragem em futebol no Brasil, área crescente e rentável. Para 
ter uma ideia, atualmente na Bahia o número de árbitros, incluindo as mulheres está em torno 
de 750 (setecentos e cinquenta), dentre estes 150 participaram da XI pré-temporada para 
árbitros. Este encontro foi realizado dividido em três etapas: as duas primeiras em dezembro 
de 2014 e a última em janeiro do ano seguinte, conforme expôs o presidente da FBF. O evento 
ocorreu no 19BC, em Salvador, na qual participei vinculada ao grupo de árbitros da instituição. 
Embora o presidente não citasse o número de mulheres no contingente de arbitragem da FBF, 
o número geral aqui exposto foi citado pelo gestor. Nas nossas pesquisas em visita ao site, 
encontramos uma média de seis árbitras neste encontro. 
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Tabela 3 – proporção de árbitros 

(Nas variáveis sexo/ tempo) 

 

Fonte: RENAF (2011/12; 2013/14), tabela elaborado pela autora da pesquisa. 

 

 

Na tabela 3 verificam-se proporção e percentual geral de árbitros de ambos os 

sexos, nos períodos de 2012 a 2014. Sobre a temática, Igor Monteiro (2015) aponta 

uma sub-representação das árbitras brasileiras, sendo 15, 48% mulheres contra 84, 

52% de homens (76 mulheres e 404 homens); mesmo número levantado por Ludmila 

Mourão et al. (2015). 

Em nossa pesquisa, notamos uma redução de mulheres árbitras nas diversas 

funções a partir de 2014 (um total existente de 64); neste mesmo período o número 

de árbitros total reduz de 524 para 477. Entre as mulheres, em 2012 havia uma 

proporção maior, a relação apontava 82 mulheres. Sobre este episódio, vários fatores 

justificam a redução geral, dentre eles, as jubilações, a idade limite alcançada e as 

reprovações físicas. Mas, seria mesmo estes fatores, a causa? 

Uma pesquisa extraída da internet,72 verificou uma redução gradativa de 

participações femininas no Campeonato Brasileiro masculino a partir de 2013. O 

estudo não quantifica os números de árbitros proporcionais entre os sexos, mas o 

número de vezes trabalhado e, afirmam que, de 14 participações em 2013, cai para 5 

em 2014 (foi avaliada até a 14ª rodada devido a competição estar em andamento no 

período da pesquisa). 

                                            
 
72     

<http://www.superesportes.com.br/app/19,89/2014/08/17/noticia_futebol_nacional,57365/mulh
eres-nao-apitam-serie-a-desde-2005.shtml>. Consultado em: 07/2015. 

Ano Mulheres Homens Total 

 

2012 

82 

 

(15,6%) 

442  

 

 (84,3%) 

 

 

524 

 

2014 

 

64 

(13,4%) 

 

 

413   

(86,5%) 

 

 

477 
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Mergulhadas nos documentos da CBF (Ofício circular nº 62/CA-CBF/14, 10 de 

setembro de 2014), encontramos sobre o assunto no item 3 – RENAF 2014/15: “Obs.: 

Aproveitamos para informar que será feita uma redução no número de vagas de 

alguns estados, haja vista excesso de oficiais de arbitragens sem qualquer 

possibilidade de aproveitamento. A base será a quantidade de equipes disputando as 

competições nacionais”. 

Diante do exposto, questionamos se é “fazer justiça” (considerando a entrevista 

citada anteriormente) excluir, tendo como base as poucas partições, uma vez que a 

instituição é quem escolhe para oportunizar, e o faz de forma desigual prejudicando 

uma parcela de árbitros e árbitras com competência reconhecida pelas federações 

locais, que os /as indicou para a seleção da CBF, sendo aprovados/as e estando 

dentro dos critérios.  

Igualmente, questionamos se é “fazer justiça” excluir por região, justificada pela 

desigualdade nos números de equipes, que por sua vez, têm forte relação com as 

hierarquias regionais, se estendendo às desigualdades na economia. Nesse sentido, 

sugerimos pensar na discussão a respeito das hierarquias regionais no esporte como 

trabalho, que tem como consequência prejuízo social, cuja vertente reflete no impacto 

do progresso do país. 

Sobre a proporção de mulheres, não encontramos incremento, pois, 

averiguando a década entre 90, início de 2000 e os dados atuais, observamos que a 

proporção se manteve igual e, agora, se reduz. Nas entrevistas com as árbitras no 

próximo capítulo, há a revelação desse quantitativo nos primeiros períodos citados. 

Segundo uma das interlocutoras havia em média 80 mulheres no quadro nacional 

nessa época. Diante do exposto, para Foucault (2005) é a norma, empregada pelos 

agentes detentores do saber, que finalmente fará a ponte entre um e outro mecanismo 

(disciplina e regulamentação) e, para Helena Hirata (2011, p. 17-8) é o lugar de 

subordinação atribuído às mulheres nas instâncias de decisão e de atribuição de 

responsabilidades. 

Considerando a tabela da proporção de oficiais de arbitragem, em que há a 

redução de mulheres (para um número de sessenta e quatro, conforme constatamos 

em nossos cálculos), relacionada com os dados anteriores (na tabela das regiões) e 

avaliando os números de vagas por estado para compor a RENAF, percebe-se que o 

número total de pessoas do sexo feminino constatado na tabela das regiões (107) não 

significa números reais, mas proporção de vagas. 
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Comparando os documentos (a lista da RENAF e o de proporção de vagas, 

além dos números de arbitras encontrados pelos autores: Mourão et al; Monteiro, 

2015), os números contrastam, notando-se que, o total da proporção de vagas não 

significa a quantidade de integrantes femininas do quadro, mas, de vaga total 

(algumas em aberto, inclusive para árbitra central), significando que nem todas as 

vagas foram preenchidas.  

Quando se averigua por função, encontram-se em meio ao conjunto de 

árbitros/as e assistentes outras recentes funções neste campo ganhando expressão, 

cargos como delegados e assessores cujos números de integrantes se aproximam ao 

grupo das árbitras.   

Em outro documento (2011/12)73 é apresentado no seu teor, a relação do 

conjunto de profissionais da CBF, de todas as federações do país, principalmente 

os/as árbitros/as. Não encontramos documento com distribuição de vagas para a CBF 

por federação no ano em questão (2012), para executar a comparação, então, 

comparamos com a circular do ano seguinte (022/13), para averiguar os números 

reais e distribuição por vaga. 

Verificamos cinco estados, sendo visto que neste período os números (reais) 

femininos eram, na maioria inferiores à proporção de vagas disponíveis para compor 

o grupo da CBF. Na comparação, observando exclusivamente estes estados, São 

Paulo era o único que preencheu as vagas femininas. Vejamos: 

A federação “cearense” tinha três árbitras no grupo da CBF - número inferior à 

distribuição/disponibilidade de vagas para este estado (quatro vagas segundo a tabela 

e o documento); na “brasiliense” e “Maranhense”, respectivamente haviam apenas 

duas mulheres no quadro (ambas assistentes, nenhuma central), número igualmente 

inferior à distribuição; em “Rondônia”, havia apenas uma mulher (sendo três vagas 

disponíveis) e,  nove em “São Paulo”, exatamente conforme a distribuição de vagas, 

ou seja, todas preenchidas neste estado (este último sem nenhuma alteração na 

atualidade). 

Desta maneira, o aumento do número de mulheres que é revelado na 

tabela/documento das regiões não parece real, porém, simbólica (vagas disponíveis). 

O que também, revela neste documento analisado, que há árbitras centrais no quadro, 

                                            
73 RELAÇÃO NACIONAL DOS ÁRBITROS 2011/12: 01/05/11 a 30/04/12. 
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porém, enfeitando-o. Lembrando que as árbitras centrais vêm, nos últimos anos, 

sendo vetadas a apitar jogos profissionais masculinos.  

Isso se explica pelo poder e as normalizações, o que no entendimento de Vera 

Portocarrero (2004, p. 171), para Foucault (2001), 

[...] caso em que poder significa lei, interdição, soberania e negação de 
liberdade -, para trabalhar com outra chave de interpretação histórica do 
poder, em que este significa norma, produção e afirmação das resistências 
como forças imanentes e não exclusivamente repressão [...]. 

Como se pode ver, o poder e a norma estão revestidos nesses resultados, cujo 

campo de arbitragem não exclui diretamente as mulheres, mas atua com produção 

através de forças imanentes que se torna excludente.  

2.3.4 Participação por sexo nas diversas competições  

Esta tabela foi adaptada da tabela de estatística da Confederação (CBF), 

nomeada de total de escalas de 201374 na qual constam quantidades e percentuais 

em todas as funções75. 

 

 

Tabela 4 -  participação por sexo na assistência (AA) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Fonte: CBF (2015), total de escalas, 2013. Tabela elaborada pela autora da pesquisa 
 

 

No balanço realizado pela instituição, há uma lista de dez competições 

nacionais, destas, selecionamos as profissionais masculinas e as femininas, não 

incluindo a divisão de base (não profissionais); calculamos a participação de mulheres 

                                            
74  <http//:www.cbf.com.br/arbitragem/documentos-e-estatísticas>. 
75  Exceto a coluna que se refere a árbitra assistente (na tabela da CBF), nenhuma outra menciona 

o sexo, por isso, cremos que por algum motivo não foi incluso na estatística desta instituição a 
função de árbitra central e, por isso, não incluímos, já que estes dados foram adaptados desta 
instituição. 

Participação AA Mulheres 

 

Homens 

Jogos femininos 

Jogos masculinos 

 

Total 

167 

230 

 

397 

246 

2.758 

 

3.004 
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e homens assistentes para encontrar a proporção do sexo nesse trabalho, observando 

em que competições atuam76. Assim, veremos a conclusão desta análise: 

 Foi visto que na função de assistente, mulheres (aprovadas no masculino) e 

homens participam de todas as competições, o que muda é a quantidade de vezes 

que trabalham; detectamos duas participações femininas contra cento e seis na 

mesma competição (profissional masculina), ainda assim, sendo o menor número de 

participação de mulheres na assistência; foi alarmante a divisão sexual na atividade 

total expresso nesta tabela, e mais; em vista da constatação da existência de árbitras 

centrais na relação de árbitros – RENAF, não foi encontrado mulheres no comando 

desses jogos analisados.  Apesar de que, elas não estão presentes em todos os 

estados, como aponta estudos recentes: segundo Mourão, 2015, na região Norte, 

Centro-Oeste e Sudeste não há arbitras centrais.  

Por fim, apreciando esta tabela, foi surpreendente conhecer o sexo que mais 

trabalha nas competições femininas: os homens77.  

Apesar de tudo, destaca-se como os principais critérios para tornar-se árbitra/o: 

a aprovação em avaliações físicas, teóricas (regras de futebol), a idade (os homens, 

ter no máximo 30 anos, e as mulheres 32) e experiências em jogos profissionais 

masculinos nas competições estaduais (CBF, circular 033/20.12; Silva e Rodrigues-

Añez, 2006), Com a nossa ressalva que, visto nos regulamentos de arbitragem em 

futebol, aqui analisados, esses critérios mudam, não são fixos, e, mudam-se quantas 

vezes forem necessárias. 

Conforme resultados da pesquisa da Internet78, o teste físico e o machismo é o 

que impede a participação das mulheres. Segundo a fonte, em 2013, dos 380 jogos 

realizados, elas participaram de 78, com exceção na função de central, os dados 

                                            
76 Vale lembrar que na parte das normas para exercer a função, foi esclarecido que os homens 

têm o direito de atuar em todas as competições e substituir as mulheres nos jogos femininos, 
quando necessário.  

77  Acolhendo a solicitação da orientadora desta dissertação para refazer este cálculo, refiz. De 
fato, não tem nenhum problema com minha calculadora. O problema está na política do sexo. 
Vejamos o depoimento de uma interlocutora (enfatizado no capitulo III): “[...] Feminina... É, eu 
tô falando disso. A Copa do Brasil Feminina, os campeonatos femininos, têm mais homem 
apitando do que mulher. E a CBF tem um número de mulheres suficiente pra suprir essa 
demanda de jogos. Porque o número de jogos, o número de equipes é bem menor, entendeu? 
Então, assim, a CBF devia fazer o quadro feminino só pra trabalhar no feminino. E se alguém 
tivesse condições de trabalhar no masculino, tudo bem. Mas o que eu queria era que nenhum 
homem apitasse o jogo feminino” (D. Nice, 21/01/2015).  

78 Material disponível no sítio especializado em esportes. Para maiores informações, 
consultar:<http://www.superesportes.com.br/app/19,89/2014/08/17/noticia_futebol_nacional,5
7365/mulheres-nao-apitam-serie-a-desde-2005.shtml>. Consultado em: 30/ 07/2015. 
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constatam a função de assistente, incluindo a função de assessora e quinta árbitra 

(reserva). 

Em suma, neste capítulo foi observado à desigualdade crescente na divisão 

sexual do trabalho de arbitragem no país, mesmo havendo uma redução geral para 

ambos os sexos nos períodos analisados (entre 2012 e 2014), porém, para o sexo 

masculino aponta-se a perspectiva de voltar a acrescer, tomando por base o 

documento das vagas/proporção para o ano 2015. Embora neste quadro apresenta-

se um aumento de mulheres (107), no entanto não foi encontrado listas, documentos, 

informes ou similar, com incremento real e aumento participativo do sexo. 

Todavia, ainda havendo a redução masculina entre os períodos analisados, não 

foi em função do aumento de número de mulheres e, quando jogamos os holofotes 

nos dados, observa-se que, em função do número total de árbitros/as, a redução 

masculina foi insignificante, sendo significativa para o sexo feminino.  As 

desigualdades entre homens e mulheres no esporte permanecem de forma alarmante 

quando mergulhamos na história. Com base nisso, implica-se a interrogação: o 

trabalho de esporte é dos homens? Não o sendo, faz-se proeminente refletir sobre 

importância de ampliar esse debate, que de acordo com dados levantados aqui, vão 

além do que se pensa como prejuízo para um número ínfimo de mulheres, (atingindo 

apenas as do quadro nacional), sabendo-se que as federações seguem os padrões 

da CBF, certamente esse fator ocorre também nas federações (27), isto é, nos 

estados.  

Ou seja, em relação à proporção por sexo, subentende-se que há muito mais 

mulheres do que se pode imaginar exercendo esta ocupação (ou tentando exercer), 

notadamente, se decentralizarmos o grupo seletivo e, quanto aos prejuízos, os 

números das mulheres prejudicadas tanto pelas normas arbitrais na questão de 

gênero e demais hierarquias, não se resumem aos encontrados nesse estudo. 

Aqui, evidenciamos as relações de gênero baseadas em submissão (feminina) 

e supremacia (masculina); hierarquia regional e no interior da categoria mulher. E tudo 

parece passar pelo “corpo”,  

O corpo biológico, o corpo construído, 

o corpo padrão, o corpo representação 

Se tudo está na ordem, cabe o corpo região. 

(A pesquisadora). 
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Nesses termos, “na sociedade disciplinar moderna, analisada por Foucault, as 

normas passam pelo espirito e pelo corpo: não havendo nenhuma possibilidade de 

sair do jogo normativo, o indivíduo não pode jamais liberar-se das normas” 

(GUILHEUME LE BLANC, 1998, apud PORTOCARRERO, 2004, p, 180), entretanto, 

concordamos com Vera Portocarrero, que há saída. 

[...] cabe, sem dúvida, buscar pontos de abertura para um novo campo de 
invenções possíveis, onde as formas de relações de poder permitam fazer 
ver, hoje, eixos ou pontos de resistências, vetores [...] para tentar pensar às 
margens das formas políticas e sociais prévias [...] (Ibidem, p.182). 

Quando a autora reflete sobre outras possibilidades e pontos de resistência, 

nos conduz pensar sobre os avanços físicos das mulheres, questão que se insere 

como possibilidades e resistência, tendo nas modelagens dos corpos uma nova 

identidade de gênero, inseridas no grupo de mulheres fortes, influenciando na quebra 

de paradigmas sobre força nos homens versus fragilidade nas mulheres como 

processo inato.  

Além da presença feminina nos trabalhos nestes campos destinados aos 

homens, denota-se resistência às imposições de gênero, às diferenças de papeis 

instituídos e, ao campo do futebol como sendo a “casa dos homens” (GROSSI, 2004). 

Além disso, Helena Altmann (2015, p.92) considera as mulheres no futebol como um 

processo de transformação nas relações de gênero, embora que (ainda) seja por 

transgressão as normas de gênero (p.82). 

Contudo, apesar das resistências das mulheres às normas de gênero no 

futebol, há a resistência masculina à igualdade de gênero neste esporte, neste campo 

de trabalho representada institucionalmente e afinada com estratégias que resultam 

nas desigualdades exorbitantes, que em uma frase, significa dizer: “Proibição” ou, 

“mulheres na liderança do futebol, não! ”.
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3. NARRATIVA DAS MULHERES ÁRBITRAS: UMA ANÁLISE DA TRAJETÓRIA 
DAS MULHERES, INTERCRUZANDO GÊNERO, RAÇA E CLASSE 

Nesse capítulo procuramos analisar a história de vida das árbitras identificando 

o perfil, a proporção em números, participação e renda, bem como avaliamos de que 

forma as mulheres árbitras lidam com as normas oficiais de arbitragem e conseguiram 

borrar as fronteiras das relações de gênero/sexo e se tornaram árbitras de futebol. 

Exploramos como o trabalho é vivenciado pelas árbitras, tanto o de arbitragem como 

outros, destacando principalmente, se os critérios para se tornar árbitra e manter-se, 

resultaram em prejuízos, benefícios ou mesmo, em igualdade de gênero. 

Primeiramente, as cinco interlocutoras se apresentam. Como na ética da 

pesquisa e também como promessa, seus nomes serão fictícios, eles foram inspirados 

por nomes de mulheres especiais para mim (Rôxa): a minha mãe; (Guilhermina) a 

parteira, pois nasci em casa; (Nice), uma pessoa querida que representa 

“solidariedade” na minha vida (me acolhendo em sua casa quando muito precisei) e, 

duas velhas amigas (Conga e Sabá), senhoras que para mim representam sabedoria 

e companheirismo. Sobre as datas da realização das entrevistas, ocorreram entre 

2013 a 201579. 

Em seguida, interpretamos as suas identificações acercando a questão de raça 

e classe e, posteriormente, as entrevistadas falam sobre o trabalho, os testes físicos, 

a participação e relação de gênero no campo e, sobre a renda financeira com o 

trabalho de arbitragem. 

3.1 A IDENTIFICAÇÃO: AS ÁRBITRAS SE APRESENTAM 

A interseccionalidade é uma prática-conceito feminista produzida nesta 
agonística deste campo preciso de luta, reivindicações e produção de 
saberes80. Apostamos na produtividade desse conceito por sua reconhecida 
capacidade em articular distintas formas de dominação e posições de 
desigualdades de gênero, raça/etnia, classe social, idade, entre outros 
marcadores sociais de identidade e diferenças (SILVA, 2007 apud POCAHY, 
2011). 

                                            
79  Rôxa (11/2013); Conga (11/2014); Guilhermina (11/2014); Sabá (12/2014) e Nice (01/2015). 
80  Segundo POCAHY (2011) por agonística Foucault (1995, p.245) entende, como relação “de 

incitação recíproca e de luta; tratando-se, menos de uma oposição de termos que se bloqueiam 
mutuamente do que de uma provocação permanente”. 
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A citação é um incentivo para apreensão do conceito de intersecionalidade na 

trajetória de vida das mulheres árbitras. A proposta é nos guiarmos através das 

entrevistas com a escuta e análise aguçada nas relações de gênero, raça, classe e 

geração. Embora, façamos nossas interpretações, daremos lugar de fala a elas 

próprias, como nos recomendam as feministas negras81 quando “[...] nos encorajam 

a falar por nós mesmas a partir dos nossos pontos de vista, sem tutela, além de que 

o falar a partir de si mesma é um método fundamental utilizado pelos feminismos 

negros [...]” (LÍCIA BARBOSA, 2013, p. 53-4). 

Apresentaremos os depoimentos das árbitras sobre si mesmas, em seguida 

faremos as interpretações à luz dos marcadores sociais que se interseccionam. 

Vejamos o que elas nos dizem:  

 

– tenho 22 anos... Meu pai é caminhoneiro, minha mãe é ambulante e são 
pessoas que me ensinaram muito a dar valor ao que a gente tem, ao que a 
gente quer na vida... [...]. Não tenho filhos. Minha pretensão de ter filhos é 
depois dos 35, se algum doido quiser... “Água suja, parda”. (Risadas) (Rôxa, 
22 anos, árbitra assistente). 

– hoje eu tenho 21 anos. Faço educação física na Universidade Federal 
(suprimir o estado), sou branca. Sempre fui envolvida ao esporte. Mais 
alguma coisa? Eu morei 15 anos na periferia daqui... após os 15 anos, eu fui 
pro... [...] que é um bairro já de classe média aqui [...]. Minha família é classe 
média (Conga, 21 anos, árbitra assistente)  

– tenho 37 anos, tenho duas filhas. Hoje, eu curso a faculdade de educação 
física, não concluí ainda. Tive alguns probleminhas e não concluí, mas esse 
ano voltei pra faculdade. E, deixa eu ver o que eu posso tá mais 
acrescentando...Oh, eu me declaro negra porque, pra mim, no Brasil não 
existe branco, existe negro. E eu me declaro negra. No momento, meu estado 
civil é solteira, né. Eu nunca casei no papel, mas eu convivo com uma pessoa 
há oito anos. Olhe, hoje em dia, eu não sei nem definir assim que classe eu 
estou. Mas, assim, eu sempre procurei trabalhar, eu sou uma pessoa 
organizada, em termos de orçamento [...]. Então, assim, é difícil porque, hoje 
em dia, eu não ganho um bom salário, mas um salário que dá pra mim me 
organizar e me manter. Devido também à arbitragem, eu também faço outras 
atividades. Tipo assim, na área de educação física, eu faço ginástica laboral 
[...] (Guilhermina, 37 anos, árbitra assistente). 

– ou eu e mais três, comigo quatro irmãos. Eu sou a mais velha, depois vem 
uma encostada em mim, um irmão do meio e um mais novo. Na verdade, eu 
não nasci, não fui de classe média, mas nunca faltou nada. E, hoje, a gente 
procura tá sempre melhorando a condição financeira. Eu estudei durante a 
minha educação infantil, primeiro ano e ensino fundamental em escola 
particular. Aí o ensino fundamental maior e ensino médio, em escola pública 
(Sabá, 26 anos, árbitra central). 

                                            
81  Lélia Gonzalez (1980), Collins (2000; 2006), hooks (1995a), Davis (1998) citadas por Barbosa 

(2013, p. 5). 
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– eu tenho 47 anos, minha formação é Licenciatura Plena em Educação 
Física. Eu dou aula no Colégio da Polícia Militar há 22 anos.  De acordo com 
o censo, do IBGE, eu sou parda, né. Classe média.  Mas eu fico na dúvida se 
eu sou negra ou se eu sou... Eu sou descendente de índio, com espanhol, 
com negro. É uma mistura [...] (Nice, 47 anos, árbitra central).  

Quando começo a interpretação dos marcadores sociais, parto do princípio da 

cor hierarquizada, pelo sentido da cor da pele por elas atribuídas. Provavelmente, pelo 

sentido que as relações raciais têm para o meu processo de subjetivação, bem como 

por acreditar que a raça é estruturante e estruturada na sociedade brasileira.  

As árbitras, ao se autodeclararem, quando não é branca há uma confusão e 

insegurança nas autodeclarações de cor, manifestando o desconhecimento sobre o 

movimento negro ou o debate acadêmico sobre a polaridade de negros e brancos em 

território brasileiro. Nas entrevistas identificamos várias formas expressas na 

autodeclaração, tais como: uma negra que assim se autodeclara por acreditar que 

todos são negros no Brasil; uma se confunde entre parda/negra e não sabe o que é; 

uma brinca e rindo, diz: “água suja” (parda), por fim, a outra afirma seriamente ser 

parda, sendo apenas uma branca.  

Sobre o tema, evocamos Nazaré Lima (2007, p. 60): 

[...] na formação social brasileira, os descendentes de povos africanos 
tiveram que se submeter a um processo de branqueamento, negando sua 
identidade negra, que, suspostamente, levaria a uma integração no projeto 
de nação brasileira, o que, ao fim e ao cabo, não se confirmava, pois, mesmo 
cedendo a uma imposição e dominação cultural, o negro continuaria sendo 
considerado cidadão de segunda classe. 

Além da explicação da autora sobre a questão de cor e raça, a alta valorização 

do pardo, ou substituição do negro pelo pardo no Brasil, também foi fator importante 

e, justifica-se, pela ressignificação da miscigenação (o brasileiro seria a mistura de 

uma raça superior e duas inferiores – o negro e o índio), passando do negativo para 

o positivo conforme Renato Ortiz (2013).  

O autor retrata a influência dos intelectuais brasileiros e afirma que no fim do 

século XIX e início do XX, autores como Nina Rodrigues e Silvio Romero, fortaleceram 

teorias racistas na ciência, período que, segundo Ortiz, muitos axiomas considerados 

verdadeiros já tinham sido descartados da ciência europeia e, com a revolução de 30, 

no país, a ideia de mestiçagem é ressignificada, sendo o mestiço o ideal harmônico 

(p. 615). 
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Entretanto, segundo Nazaré Lima (2007, p. 75) as diferenças e as trocas 

culturais vêm sendo motivo de desigualdades para pessoas negras, pois o 

pertencimento étnico-racial se torna razão suficiente para a exclusão.  

Para além da questão individualizada das mulheres árbitras, destaco a questão 

racial neste estudo porque o futebol possui uma história atravessada por racismo 

demandando atenção nesse debate. A própria inserção dos jogadores, homens 

negros, não se deu por acaso, mas por meio de lutas políticas. A história da origem 

dos negros no futebol é contada por diversos autores, contudo, destacamos os 

estudos de Joel Rufino dos Santos (1981) pelo seu conhecido envolvimento com o 

movimento social em combate ao racismo82.  

Para identificarmos como o racismo se espraia no futebol, nos debruçamos na 

dissertação escrita por Tonini (2010). O autor atenta-se para as manifestações do 

racismo nas diversas funções futebolísticas: jogadores, treinadores, dirigentes e 

árbitros. Ambos os autores, Santos (1981) e Tonini (2010), elucidam a história do 

racismo no futebol, mas não abordam a questão de gênero. Conscientes desta lacuna, 

nesta pesquisa, estaremos atentas à dimensão de gênero sem perder de vista a 

questão racial,  

Para ter noção do extremo a que chegou o racismo no mundo do futebol 

Brasileiro, na Copa do mundo de 2014, no Brasil, foi necessária a criação de medidas 

antirracistas.83 Autoridades políticas e do esporte propuseram penalidades severas 

para crimes de racismo nas Copas (uma forma de prevenção), devido ao futebol 

passar a desenvolver práticas racistas nos últimos anos84.  

Atentamos para o assunto, a partir da apresentação do perfil das colegas 

árbitras do quadro nacional (brasileiro) identificado pelas entrevistadas e, tendo 

subsídios os meios cibernéticos, nos quais, encontramos um perfil eurocêntrico na 

maioria dessas mulheres que participam de jogos de maior visibilidade como os da 

rede televisa85. 

                                            
82  Cf. Paulo Barbosa (2015). Lélia Gonzalez: o feminismo negro da história. Neste livro menciona-

se vários autores que participaram da trajetória de Gonzalez no movimento político e social em 
combate ao racismo. 

83  <http://fbf.org.br/noticias/2014,secretario-propoe-penalidades-severas-para-crimes-de-
racismo-nas-copas.html > consultado em: 25/01/2013. 

84  Por estas questões, além de notarmos que o racismo  se dá em todos os âmbitos de relação, 
surgiu a relevância em dedicarmos um subtema nesse estudo, enfatizando a discussão sobre 
o racismo no futebol. O qual será enfatizado no último capítulo. 

85  Discussão enfatizada no último capítulo, em que retomamos o debate sobre raça. 

http://fbf.org.br/noticias/2014,secretario-propoe-penalidades-severas-para-crimes-de-racismo-nas-copas.html
http://fbf.org.br/noticias/2014,secretario-propoe-penalidades-severas-para-crimes-de-racismo-nas-copas.html
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3.1.1 Desenrolando a faixa etária e a classe das árbitras 

A faixa etária das entrevistadas variou entre 21 a 47 anos. Ressalto que a idade 

limite para permanecer no campo da arbitragem é de 45 anos, todavia, a entrevistada 

com idade que ultrapassa aos critérios do campo, é egressa. Nos estudos de Mourão 

et al (2015), aponta-se as idades das árbitras do quadro da elite da arbitragem 

brasileira, variando entre 22 e 37 anos.  Exceto a árbitra egressa, essa faixa se 

aproxima das que entrevistei.  

Esse ponto contribui para as discussões, ao longo desse estudo, sobre o fator 

geracional na ocupação de árbitra de futebol, e, possibilita reflexão sobre o quesito 

“idade” entre os sexos no mundo do trabalho. Incluindo a função de árbitra de futebol 

como trabalho, as interlocutoras têm mais de uma ocupação e renda, são professoras 

formadas ou em formação. Mesmo as que no período da entrevista eram estudantes, 

exercem a profissão na área de Educação Física. 

Quando se aprecia a classe social nos depoimentos das entrevistadas, 

percebe-se que sobressai a “classe média”. Para abranger a questão, acercamo-nos 

das abordagens teóricas a propósito de classe social: 

 

De suprimento de bens, condições exteriores de vida, e experiências 
pessoais, na medida em que essa oportunidade é determinada pelo volume 
e tipo de poder, ou por sua ausência, de dispor de bens ou habilidades em 
benefícios de rendimentos em uma dada ordem econômica. O termo “classe” 
refere-se a qualquer grupo de pessoas que se encontra na mesma situação 
de classe (WEBER, 1917, p. 63 apud FERRAZ, 2009, p. 273). 

Segundo Cristina Ferraz que analisa o teórico Weber, a classe é definida como 

um grupo de pessoas que possuem em comum um componente causal específico de 

suas oportunidades de vida, que está vinculado aos interesses econômicos, ligados à 

posse de bens e oportunidade de rendimentos. 

As classes econômicas são definidas como A, B, C, D, E. (MARCELO NERY, 

2010). Observa-se no estudo de Nery que a classe média no Brasil abrange as classes 

C, B e A. Na mensuração de classes, a “C” é a classe central, abaixo da A e B e acima 

da D e E. Segundo o autor, há indicadores do boom da classe C, sendo esta a central. 

Ao apontar que não há um critério consistente definido, Nery menciona que a classe 

“C” também é vista por outros estudos como média baixa e a “B” média alta (p.29). 

Concernente à renda, segundo o autor supracitado, nos últimos anos tem 

havido forte deslocamento do crescimento da renda, cuja classificação é: classe “A” 
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destinada ao grupo de maior concentração de renda; a “B” tem a renda familiar entre: 

4854 e 6329; a Classe “C” tem renda acima de 1126 até 4854; a classe “D”, a partir 

de 705 reais mensais, e, por último, a classe “E” - com renda mais baixa, até 705 reais 

mensais, equivalente à pobreza, na opinião do autor.  

Sobre o assunto, buscamos perceber a classe das árbitras utilizando os 

depoimentos das interlocutoras, e alguns dados das recentes pesquisas, como por 

exemplo, os levantados por Ludmila Mourão et al. (2015) sobre perfil e formação das 

árbitras do Brasil. Quando as/os autoras/es revelam as (outras) profissões das árbitras 

do quadro nacional: sendo 27, 63% com formação superior em educação Física; 30, 

6% outras profissões, além de professoras, militar, personal trainer, agentes de 

esportes e empresárias, tais estudos contribuem permitindo interpretar que há uma 

simetria entre as mulheres árbitras de futebol e a classe média. 

Um ponto que gostaríamos de ressaltar, é que, uma vez dentro dos critérios e 

aceito para o grupo de árbitros, é necessário a apresentação de documentos 

pessoais, dentre esses, destacam-se as certidões negativas de SPC e SERASA e a 

comprovação de outra ocupação trabalhista, por isso, os/as autores citados/as 

revelaram que todas as árbitras possuem outra ocupação, situação similar encontrada 

nas minhas investigações com as árbitras entrevistadas. 

Outro ponto que reforça esse tema refere-se ao curso de árbitro/a. A saber 

sobre o custo de um curso de arbitragem, busquei referências em dois estados, Bahia 

e São Paulo. Dentre as mudanças da arbitragem, recentemente se inicia a escola para 

árbitros em vários estados, com carga horária mínima aumentada para 220h 

(determinação da CBF, exigência a ser cumprida a partir de 2015. Cf. oficio CA-CBF. 

Normas para ingresso na RENAF 2013/14, revisada em 11/04/13).  

A Bahia iniciou sua primeira turma pela escola de árbitros, em 2013, a segunda, 

em 2015, com duração de menos de um ano e, no último período com o investimento 

pessoal de cerca de quatro mil reais86.  Na federação paulista, verificamos que há 

edital, o apreciando, nos períodos de 2013/14 a duração do curso é de mais de um 

ano, com o custo financeiro no período analisado ultrapassando sete mil reais87. 

                                            
86  Não encontrando edital, as notícias foram extraídas no site e consultada via telefone da 

Faculdade parceira, em que solicitei informações sobre o curso. 
<http://www.fbf.org.br/tvfbf/26,fbf-fbe-e-sinbaf-abrem-o-curso-de-arbitro-de-futebol-de-

 campo.html>. Consultado em 02/12/13.  
(Outro) <http://www.sinbaf.com/?menu=noticia&cod=89>.  Consultado em: 28/01/16.  

87  http://futebolpaulista.com.br/arquivos/competicao/edital_curso_de_arbitros_2013.pdf 

http://www.fbf.org.br/tvfbf/26,fbf-fbe-e-sinbaf-abrem-o-curso-de-arbitro-de-futebol-de-%09campo.html
http://www.fbf.org.br/tvfbf/26,fbf-fbe-e-sinbaf-abrem-o-curso-de-arbitro-de-futebol-de-%09campo.html
http://futebolpaulista.com.br/arquivos/competicao/EDITAL_CURSO_DE_ARBITROS_2013.pdf
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Esse ponto foi importante para elucidar que o custo para se formar em 

árbitros/as profissionais no Brasil, corresponde também, à classe média. E, a partir 

daí refletirmos sobre gênero/investimento e os resultados nesta função. 

3.2 O DISCURSO DAS ÁRBITRAS EM SUA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL  

Na divisão sexual do trabalho, o destino das mulheres forja-se em profissões 

de cuidado, como as exemplificadas por Mirla Cisne (2012, p. 46): 

[...] como enfermagem, pedagogia, economia doméstica e educação, cuja 
marca histórica tem sido processo de feminização – construído à luz de uma 
interconexão entre as representações sobre os gêneros e o processo de 
inserção no mercado de trabalho [...].  

Transgredindo as normas de gênero, há mulheres que conseguiram ir além em 

profissões esportivas, sobretudo aquelas profissões ditas como masculinas e de 

comando, como as árbitras de futebol. Devido ao desconhecimento em como as 

mulheres vivenciam este setor, nesta seção discutiremos sobre a relação com o 

trabalho, o qual está dividido em duas partes: a) as profissões em áreas fora da 

arbitragem e; b) a inserção na arbitragem. 

Começamos com o depoimento de Guilhermina, por conta da diversidade de 

ocupação em sua trajetória no mundo do trabalho:  

– Meu pai era fazendeiro, ele teve um probleminha aí na época, ele vendeu 
a fazenda [...], minha mãe também trabalhava no Fundo Rural, e aí, nessa 
época, nós passamos algumas necessidades. Tipo assim, na verdade, foi 
uma mudança de cultura, né, de estabilidade. A gente tinha uma estabilidade 
e passamos a viver outro [...] E eu passei, com 13 anos, eu passei a cortar 
carne no açougue, a trabalhar de açougueira pra ajudar a família quando 
aconteceu isso. Eu vim pra cá e comecei a trabalhar aqui com 19 anos [...] aí 
eu comecei a trabalhar aqui de office-boy, em 96. [...] Mas, assim, eu 
também fiz um curso de vigilante, que eu me senti um pouco apertada, em 
termos do valor, e eu comecei a trabalhar à noite, na área de vigilante. De 
vigilante patrimonial. Então, eu trabalhava à noite, largava pela manhã. Eu 
trabalhava 12 e folgava 24. Aí pela manhã, toda rotina, pra dar um suporte, 
até pra voltar pra faculdade, dar uma condição melhor para minha filha. E 
minha filha, uma se formou agora, tá fazendo curso. Queira ou não queira 
quem sempre bancou essa parte fui eu. O pai dela ajudava, mas o valor que 
ele dava não era suficiente. Então, a responsabilidade toda sempre foi minha. 
Então, sempre assim, eu trabalhava na área de vigilância à noite, pra ajudar 
no financeiro. (Guilhermina, 37 anos, árbitra assistente). 

As múltiplas ocupações de Guilhermina, revelam uma ruptura com a divisão 

sexual do trabalho, sobretudo, quando ela nos conta que trabalhou como açougueira, 

office-boy e vigilante, ocupações socialmente destinadas aos homens.  Vimos que:  
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O conceito de gênero e de relações de gênero é utilizado no sentido de dar 
ênfase ao caráter social, cultural e relacional das distinções baseadas no 
sexo [...]. Ou seja, visa a desmitificar papéis e qualidades construídas 
socialmente, mas naturalmente atribuídas às mulheres e aos homens [...] 
(CISNE, 2012, p. 51). 

Para que possamos verificar como a divisão sexual do trabalho pode ser 

realidades sociais construídas, vejamos os demais depoimentos:  

– Hoje, eu sou professora de remo, sou estagiária de um clube [...] e trabalho 
com arbitragem, que não é uma coisa profissionalizada ainda. Eu trabalho... 
Trabalho assalariado, na verdade, remunerado... Eu sempre ajudei a minha 
mãe, que minha mãe é ambulante. Desde os meus 8 anos de idade, minha 
mãe trabalha com pastel, a gente sempre ajudou ela e ela sempre remunerou 
a gente por isso. (Rôxa, 22 anos, árbitra assistente). 

– Então, a partir dos 17 anos, minha vida começou a ser uma vida 
praticamente adulta porque eu tive que ter uma responsabilidade enorme, 
que aos 18 anos eu entrei na CBF. Então, dobrou muito a minha 
responsabilidade. Então, no mundo do trabalho, minha família já... Queria que 
eu fosse médica, advogada, alguma coisa do tipo. Então, trabalho... Meus 
pais meio que são inseguros com meu trabalho porque professor de 
educação física aqui na região... não é muito valorizado. (Conga, 21 anos, 
árbitra assistente). 

– Por trabalhar hoje... Eu sou funcionária pública, né. Eu tenho dois vínculos, 
um no estado [...] dá pra conciliar os vínculos. (Sabá, 26 anos, árbitra). 

– Então outra questão, outro tabu que eu derrubei. Fui pra escola, vi que só 
tinha meninos [...]88 Então, tem um monte de homens, tem mais homens do 
que mulheres, mas eu, uma mulher, tava dando aula de futebol. E dou aula 
até hoje. E eu sou considerada uma das melhores professoras da escola 
(Nice, 47 anos, árbitra) 

As ocupações das interlocutoras apontam para a desmistificação das 

diferenças de papeis sexuados como atribuição natural, considerando a explicação de 

Cisne (2012) baseada no conceito e nas relações de gênero, questão que para Ângela 

Davis “[...] a rápida expansão de mulheres no mundo do trabalho, significa que cada 

vez mais mulheres não estão a corresponder ao padrão de donas de casa tradicionais” 

(2013, p. 159).  

Contudo, o ser mulher entrelaçada numa cultura baseada em dicotomias 

sexuais aparece como barreira, como exemplificamos com a entrevistada 

Guilhermina, (heterossexual) casada e tendo filhas, revela sua dificuldade para se 

formar em ensino superior, que tenta ainda aos 37 anos de idade. Ela, que se 

autodeclarou negra, tem duas filhas, diz arcar com a maior parte da despesa. Ao torna 

visível sua história, lamenta a gravidez na adolescência, o que resultou em ter que se 

                                            
88  Ela se refere à Escola da Policia Militar, que quando foi convocada só era permitido alunos do 

sexo masculino, e não havia mulheres professoras dando aula de futebol. Ela iniciou. 
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responsabilizar pela criação das filhas. Desta forma, evidenciam-se as barreiras em 

ser mulher numa sociedade de imposições de gênero, enviesada por feminilidades e 

masculinidades.  

Vejamos como as nossas entrevistadas integram-se ao mundo do trabalho da 

arbitragem e como funciona a jornada entre elas. Começamos pelo depoimento de 

Nice:  

– Então, na verdade, eu não escolhi, eu fui escolhida. Eu tenho um amigo há 
mais de trinta anos, que o sonho dele era ser árbitro. Então, eu nunca tive 
intenção de ser árbitra. Mas ele queria ser árbitro e era muito tímido. Então, 
como eu sempre gostei de fazer cursos, surgiu a oportunidade do curso de 
árbitros [...]. Praticamente todo dia. Era de domingo a domingo [...]. Na 
verdade, quem tinha dupla era eu, elas tinham tripla, né. Porque trabalha, tem 
que treinar pra trabalhar em jogos e ainda tem que cuidar da casa. Eu também 
cuido da casa, eu tenho meus afazeres em casa, eu faço comida, lavo roupa. 
Eu não tenho que cuidar nem de marido nem filho, mas eu não tenho 
condições de manter uma empregada. O dinheiro que pagava a empregada, 
eu pagava meu treinador. Então, tinha que lavar roupa, fazer comida, fazer 
compras, limpar a casa, né. Mas, assim [...] na verdade, eu acho que faltou... 
O que faltou foi oportunidade. [...] no período que os times locais do Ceará 
que estavam nas finais não queriam árbitros do Ceará e, aí, a Comissão de 
Árbitros importou árbitros de outros estados. Então, eu fui com Janete 
Arcanja, Marcelo de Lima Henrique e Ilton Moutinho, se não me engano, um 
carioca. A menina, mineira, Janete. Muito boa assistente, que, inclusive, tá 
trabalhando até hoje. Ela tem um trabalho físico muito bom e tem uma 
postura, tem um trabalho muito bom. E ela é FIFA. Então, assim, esse 
Marcelo de Lima Henrique, que é muito bom [...] E tantos outros. É... O que 
foi pra várias Copas do Mundo... Carlos Eugênio Simon, muito bom árbitro, 
preparo físico excelente [...]. Não, eu acho engraçado que... (cita o nome da 
assistente de sua federação), chegou depois de mim, ela foi da turma depois 
de mim, já tava no quadro nacional comigo, né... não, ela já tava antes. Eu 
entrei em 99. Desde lá, o tempo todo. Então ela deve ter formado em 2000. 
Mas, em 2006 ou 2005, se não me engano, ela teve a primeira oportunidade 
no quadro nacional. Ela bandeirou um jogo no qual eu fiz a reserva... Série 
C. Eu fiz a reserva e ela... Quer dizer, eu já estava há mais tempo do que ela 
no quadro nacional e ela estreou no profissional antes de mim. No quadro 
nacional, coisa que eu não estreei (Nice, 47 anos, árbitra) 

Neste depoimento várias dimensões do mundo da arbitragem são assinaladas. 

Primeiro, identifica-se um discurso sobre a fragilidade masculina para que ela se 

incorporasse ao curso de arbitragem. Segundo, verifica-se a dupla jornada de trabalho 

que tem haver com o trabalho doméstico exercido quase que unicamente pelas 

mulheres. Terceiro, as dificuldades enfrentadas pelas mulheres devido à diferença 

entre elas, quer seja pelas mulheres casadas e com filhos, quer seja pela 

regionalidade. Vejamos o depoimento de Conga:  

 

– Então, minha história na arbitragem é superengraçada. Eu sempre odiei 
futebol, sempre odiei. Procurava namorar os meninos que odiassem futebol 
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porque eu sempre odiei. Mas, assim, por pedido do meu pai, que me pediu 
durante meses e meses e meses, eu entrei no curso.  Foi em 2009 ou foi 
2010, que eu fiz o curso. Não, 2010, que eu fiz o curso. Então, foi depois 
daquele boom... que na época tava tendo mais mulheres assistentes do que 
árbitras. E também pelo próprio teste físico. Teste físico pra assistente 
feminino era bem mais leve do que da árbitra central. Então, acabei optando 
pra assistência porque eles dariam mais oportunidades se eu fosse assistente 
(Conga, 21 anos, árbitra assistente). 

Mais uma vez, aparece no depoimento, a figura masculina como primordial para 

que a mulher entrasse no mundo do trabalho da arbitragem no futebol, Conga assinala 

o seu pai como responsável pela sua escolha, sobretudo, pela sua aversão ao futebol. 

Além disso, nos revela que a sua opção pela assistência tem uma relação maior com 

a questão de oportunidade, já que para apitar as oportunidades são menores e, 

explica, que o crescimento da procura das mulheres pela arbitragem correlaciona-se 

com a ex-assistente (famosa) de São Paulo, Ana Paula Oliveira, que por um período 

deflagrou-se em fama pela mídia.  

Torna-se importante questionar como as diferenças entre os sexos são 

construídas para além do biológico. Quando estudos revelam que “[...] o aceso de 

mulheres ao mercado de trabalho era vinculado às profissões ‘que lhes permitissem 

desempenhar seus tradicionais papéis de mães e donas de casa” (VELOSO, 2001, p. 

85 apud MIRLA CISNE, 2012, p. 46), percebemos que a relação de poder e de 

hierarquia sexual nas diferenças de papeis prevalece no trabalho de futebol, como por 

exemplo, o fato da maioria das mulheres árbitras ocuparem a função inferior - 

“assistente”.  A fala de Sabá elucida essa questão revelando como o trabalho de 

arbitragem tem forte relação com hierarquia, poder e subjetividade: 

– Eu era estudante de educação física e, daí, eles foram fazer divulgação lá 
na universidade [...]. Aí, quando eu consegui, eu peguei o panfleto e liguei pra 
minha mãe. Ela disse: "Não, nem pensar. Arbitragem, muito menos futebol, 
não vai, não". Aí eu disse: Não, eu vou fazer o curso e se, por acaso, tiver 
alguma mulher inscrita, eu faço o curso. Senão, eu não faço. [...] eu 
perguntava: E aí, tem alguma mulher inscrita? Aí ele disse: "Não. E quando 
é que você vai se inscrever, pra ser a primeira mulher?". Aí eu dizia: Hoje, 
não. Amanhã eu volto [...] Aí eu ficava nesse... [...] Primeiro, eu comecei na 
bandeira, por dois jogos. Mas eu não me identificava de forma alguma. Não 
sabia correr com aquele negócio pendurado na mão. E, por mais que pudesse 
acompanhar as jogadas, soubesse que era impedimento, eu não me 
identificava com a função.  Então, foi quando o presidente da associação 
confiou um jogo onde ele disse: "Você vai apitar". E aí era um feminino, de 
um campeonato feminino pra classificar pra Copa do Brasil. [...] Porque ele 
olhava pras meninas, eram seis meninas, e dizia: "Quem quer apitar?". 
Ninguém levantava a mão [...] todas queriam ser assistentes e os jogos não 
iam acontecer só com assistência. Alguém tinha que apitar o jogo. Aí foi 
quando eu disse: "Não, eu vou apitar". Só que aí era uma sobrecarga muito 
grande porque eram três jogos em uma tarde. Mesmo sendo jogos de 30 
minutos, mas eu ia fazer três jogos por dia. [...] E as meninas até choravam 
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no vestiário antes do jogo, pra não apitar jogos. E ainda elas diziam: "Eu não 
sei nem pra onde ir". A bola dum lado, elas do outro, o jogo rolando num canto 
e elas de outro, mesmo sabendo a teoria de posicionamento. Mas a prática é 
diferente (Sabá, 26 anos, árbitra). 

Neste depoimento visualiza-se o quanto é difícil para as mulheres assumirem 

uma posição de liderança no trabalho futebolístico, ao mesmo tempo é mostrado como 

as barreiras impostas pela divisão sexual e a relações de gênero são borradas pelas 

mulheres que se agenciam em suas trajetórias profissionais. Nossa interlocutora 

assinala: Eu vou apitar! Com isso nos indagamos: A representação de gênero é 

reconstruída neste ato?  É a partir desta ruptura que assistimos a um novo processo 

de subjetivação?  

Sobre a subjetividade Sherry Ortner esclarece: 

Em particular, eu vejo a subjetividade como a base da agency [...]. Agency 
não é uma vontade natural ou originária; ela é moldada enquanto desejos e 
intenções específicas dentro de uma matriz de subjetividade – de 
sentimentos, pensamentos e significados (culturalmente constituídos) 
(ORTNER, 2007, p. 380, grifo da autora). 

Nos termos de Ortner a subjetividade nasce a partir do desejo e intenções, mas 

não é só isso, a vivência que visa modelar os sujeitos influencia na tomada de decisão 

relacionada ao estar fora dos padrões instituídos. Por exemplo, na escola ou na rua, 

um menino que decide jogar vôlei e baleô com as meninas e não jogar futebol, não 

passa despercebido, não está isento dos insultos (conforme nota-se na dissertação 

da autora Dornelles, 2007). Às vezes, para se livrar das consequências, a decisão é 

não participar de nenhuma atividade/esporte. 

Nos termos de papéis considerados masculinos, sobretudo nos esportes, para 

nós, a (re)construção da subjetividade das mulheres é importante para ingressar, 

manter-se, conduzir e dar conta de trabalhos. Mas não é fácil e simples, como vimos 

na narrativa de Sabá. 

Arbitrar futebol é obter toda a responsabilidade do jogo, ter o domínio, o controle 

do campo e se apossar de poder (FERREIRA, 2012; CBF, 2012/1389). Comparando 

as duas funções: apitar e bandeirar - a primeira trata-se de posto de poder e a segunda 

de subserviência. Ressaltamos que, na análise documental, foi visto que as mulheres 

bandeiram, mas não apitam mais (desde 2005)90 jogos  profissionais masculino. 

                                            
89  Livros de regras de futebol. 
90 <https://refnews.wordpress.com/2015/01/09/mulheres-nao-apitam-serie-a-do-brasileirao-desde-

2005/>. Consultado em: 09/01/2015. 

https://refnews.wordpress.com/2015/01/09/mulheres-nao-apitam-serie-a-do-brasileirao-desde-2005/
https://refnews.wordpress.com/2015/01/09/mulheres-nao-apitam-serie-a-do-brasileirao-desde-2005/
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A função de assistência comparada com a de central, embora não signifique 

uma prática de papéis femininos, significa um papel de submissão, única função que 

a mulher “pode” exercer na arbitragem, conquanto não livremente, mas dentro da 

proporção de vagas oferecidas que ainda assim, não são preenchidas (mediante os 

critérios para ser e permanecer árbitra central e, poder participar de competições 

profissionais masculinas). 

Daí inquieta-nos saber, o que motivou as mulheres a serem árbitras de futebol? 

Entenderemos os motivos de suas (nossas) escolhas pela arbitragem e função. Aqui, 

igualmente aponto o que me motivou. 

– Hoje, sou árbitra federada, assistente, famosa bandeirinha, e gosto muito 
do que eu faço (Rôxa, 22 anos, árbitra assistente). 

– Mas, assim, por pedido do meu pai, que me pediu durante meses e meses 
e meses, eu entrei no curso. [...] Acabei me apaixonando por isso [...] (Conga, 
21 anos, árbitra assistente). 

– Eu fiz um curso de arbitragem, em 99, e decidi ser árbitra pra tá dentro do 
esporte (Guilhermina, 37 anos, árbitra assistente).  

– Estava no período de estágio supervisionado, que tinha que ficar 
trabalhando nas competições de base da Federação [...] Aí foi quando eu 
comecei a me identificar mesmo com a arbitragem e perceber que era aquilo 
que eu queria (Sabá, 26 anos, árbitra). 

– Eu fiz esse curso com o objetivo de ajudar um amigo e achei que foi muito... 
eu poderia aprender um pouquinho mais. Por quê? Porque eu já tava dando 
aula de futebol na escola [...] (Nice, 47 anos, árbitra). 

Os principais motivos que as levou a ingressar na área foram o desejo de 

outrem (pai ou amigo) e pela profissão de Educação Física, em seguida, por gostar 

do futebol. Porém, todas revelaram que, uma vez inseridas, passaram a gostar da 

atividade de arbitragem.   

Esse tipo de ofício é uma novidade de trabalho para as mulheres, não 

condizente com as ocupações cujos papéis são femininos. Requer autonomia, 

liderança, poder e destaque (ainda que na assistência essas características sejam em 

menor grau, a arbitragem moderna exige mais a participação dos assistentes). Nesse 

campo, as mulheres árbitras conduzem, decidem sobre as infrações ocorridas e 

punem os homens (e também as mulheres nos jogos femininos). 

No meu caso (a pesquisadora), substituí a função de atleta de futebol por 

árbitra, porque o primeiro não tinha lucro financeiro, era apenas utilizado como lazer, 

e arbitrar me dava esse resultado financeiro. A princípio, a ideia era apenas financeira, 
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depois passei a gostar, por me empoderar como mulher forte e independente: gritar 

os homens, falar forte, comandá-los.  Enquanto alguns respondiam com violência, 

numa tentativa de me intimidar, outros com admiração (friso que não houve violência 

física da parte dos jogadores diante de minhas atuações, porém, houve a simbólica)91. 

No início eu apitava, depois tive que escolher. Na verdade, não era escolha, 

era imposição de gênero, uma vez que, como central, eu só apitava na várzea, nos 

bairros (amador), na federação somente apitava um ou outro jogo feminino, o que na 

inocência eu ponderava que devia ser por falta de experiência. Mas, como não via as 

outras mulheres apitando com frequência, nem apitando jogos masculinos, eu tive 

medo de arriscar e, assim, optei pela assistência.  

Com o passar do tempo, via homens recém-formados em arbitragem, 

oportunizados com assiduidade e, nós mulheres, ainda que centrais e mais 

experientes, sendo escaladas como assistentes ou reservas deles, mesmo em jogos 

femininos. Então, tive a certeza que a escolha estava certa. Depois, entrando na CBF, 

esbarrei-me com outros empecilhos: físicos, racial, de classe e região.  

Sobre a escolha por trabalhos masculinizados, nos estimula a pensar na 

dissociação, cada vez mais, de grupos de mulheres pertencentes a uma dada 

identidade de gênero não compatível com o processo de feminilidade normativa. Certa 

de que “alguns teóricos culturais argumentam que a tendência em direção a uma 

maior interdependência global está levando ao colapso de todas as identidades 

culturais, aquela multiplicidade de estilos [...] no pluralismo cultural [...]” (HALL, 2015, 

p. 42).  

Desta forma, cremos que as diferenças de papeis sexuados estão fadadas ao 

fracasso. Cresce o número de mulheres que resistem as ocupações feminilizadas, 

como é possível vê-las nos trabalhos ditos masculinizados: a engenharia, a área 

militar, tecnológica, física, a área de esporte etc. Concernente a esta última área, para 

Altmann (2015) é um modo de negar o estigma da fragilidade feminina, de reconstruir 

relações entre homens e mulheres. Nós estendemos a explicação da autora para 

todos os campos masculinizados. 

                                            
91  Sobre violência sofrida no futebol, vale destacar, que, comigo, ocorreu com mulheres 

(jogadoras) mediante jogos femininos amadores nas comunidades (nos bairros) e, em relação 
às competições oficiais, presenciei violência física também de jogadoras para com as árbitras, 
inclusive foi registrada queixa em delegacia de polícia. Destaco aqui, que a questão da violência 
física no jogo não fez parte do roteiro de perguntas da entrevista. 
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3.3 AS AVALIAÇÕES FÍSICAS E AS FRONTEIRAS DE GÊNERO: OS DOIS 
PONTOS DE VISTA  

É se manter no... Treinar pra se manter no quadro, hoje, é o maior obstáculo. 
Porque você tem que treinar muito, você tem que treinar igual atleta. Pra mim, 
a pior parte é essa, é o teste físico, o treinamento físico (Guilhermina, 37 anos, 
árbitra assistente). 

Nesta parte dividida em dois blocos, saberemos por que para as árbitras, as 

avaliações físicas são os critérios mais difíceis do campo.  No primeiro bloco as 

interlocutoras explicam como funcionam os testes, opinando se concordam ou não; 

no segundo, constatamos por que as árbitras não passam nas avaliações físicas 

masculinas, nas quais, o pequeno percentual de aprovadas é assistente. Quando 

interpretamos, fazemos as ponderações à luz das relações de gênero. 

A interpretação dos Testes físicos pelas mulheres  

– Biologicamente, fisiologicamente, a gente é bem diferente dos homens, né. 
Quando vem os TAFs da vida, a maioria é dividido: homem e mulher. No 
nosso caso, o caso da arbitragem, quando você parte pra querer trabalhar 
em jogos masculinos, você tem que fazer o teste masculino e não é levado 
em conta a sua fisiologia, o seu corpo, a maneira como seus hormônios 
trabalham. Porque, assim, a gente esquece que a mulher todo mês tem 
disfunções hormonais, ela passa por um processo hormonal que desregula 
ela inteira, que mexe, também, com o desempenho físico. Isso não é levado 
em conta. [...] A grosso modo, eu digo que eu sou contra, né. [...] E, como eu 
já disse, a gente esquece da fisiologia delas. Mas, se a gente for olhar que 
essas mulheres vão estar trabalhando em jogos masculinos e precisam ter 
um desempenho igual ao dos árbitros, a gente fica num meio termo, sabe. Eu 
não tenho um posicionamento quanto a isso. (Rôxa, 22 anos, árbitra 
assistente). 

Segundo Rôxa, homens e mulheres são diferentes biologicamente, portanto, 

os testes avaliativos da arbitragem deveriam (re) adotar critérios diferentes para 

homens e mulheres. Embora ela reconheça que se elas irão arbitrar em jogos 

masculinos é necessário que as mulheres possuam desempenho igual ao masculino. 

Neste sentido, a nossa interlocutora acredita que existe um determinismo biológico na 

divisão sexual que pode impedir a desenvoltura das mulheres nesta profissão. 

Vejamos o depoimento de Conga:  

– [...] Eu venho de um conceito em que já que a gente está entrando no 
mundo masculino, então a gente tem que mostrar que é capaz também. Mas 
eu acho que poderia ser, assim, um pouco mais específico pra gente. Não 
creio que esse teste seja específico pra gente não, pra arbitragem. Uma área 
que, por exemplo, a própria CBF separa: índice masculino e índice feminino. 
[...] Os índices femininos já são pra gente, é de uma carga que a gente 
suporta, é de um treinamento que a gente consegue. O masculino, não. [...] 
Só que o que acontece: o critério que usaram pra escalas locais é que não 
dá muita oportunidade para as outras meninas que não têm campeonato pra 
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elas. Eu acho que deve ser, sim, correta. Se tem um parâmetro e você quer 
trabalhar numa área que não é sua e você precisa submeter ao mesmo teste, 
eu acho que sim (Conga, 21 anos, árbitra assistente). 

Apesar de Conga reconhecer que é necessário diversificar os critérios, segundo 

a diferença entre homens e mulheres, apreciamos que ela considera que as mulheres, 

ao se submeterem ao treinamento de forma mais dedicada, elas conseguirão alcançar 

o ritmo masculino, com efeito, ingressar no mundo considerado masculino.  

Quando Conga, ao tempo em que defende que o teste seja diferente também 

defende que seja igual, cremos na importância em se reconhecer a ambiguidade de 

gênero, adotando as diferenças quando estas resultarem em inclusão e oportunidade, 

reduzindo a desigualdade social de gênero. Conforme a Convenção da ONU (1979), 

no artigo 2° (f), consta: “Adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter 

legislativo, para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que 

constituam discriminação contra a mulher; ” (Piovesan, 2003). Neste documento está 

claro que as leis devem ser revogadas quando prejudicam as mulheres. A autora ainda 

ressalta a ratificação do Brasil em 1984, assinando e concordando com o documento. 

No depoimento de Sabá, aparece mais um fator que impediu a sua inserção. 

Observemos:  

– Eu acho, assim, que tudo bem que seja cobrado o teste físico masculino, 
mas também tem que ter uma certa... Um certo acompanhamento, uma 
certa... [...] A atividade de arbitragem fica como uma atividade de lazer, é uma 
terceira atividade, uma função que a gente exerce. Não é uma profissão. 
Então, assim, o que a gente faz pra manter a condição física é por conta 
própria, quem arca com as despesas somos nós [...]. E tudo isso tem que ter 
a certa preparação. A estrutura masculina, fisiologicamente falando, ela é 
bem superior à feminina, por questões corporais, de ter maior massa 
muscular, na nossa já não tem. De ter um hormônio que é responsável por 
isso, que é a testosterona [...]. Então, tudo isso a gente tem que levar em 
consideração. E, ao mesmo tempo, a gente tem que atender às mesmas 
perspectivas dos jogos masculinos [...]. E, assim, passaram-se alguns anos 
até quando chegou 2012, que eu estava no meu ápice do treinamento físico, 
consegui passar na avaliação masculina do meu estado [...] e, por uma 
questão política, exclusivamente política, eu não trabalhei na competição.  
(Sabá, 26 anos, árbitra). 

Claramente, a nossa interlocutora nos mostra o que está para além do limite 

físico na divisão sexual (homens e mulheres), quando as mulheres superam ou 

borram este limite, existe um novo fator que se incorpora para impedir a desenvoltura 

ou mesmo o avanço da mulher no campo masculino, a questão política.  O depoimento 

de Nice a seguir, nos revela que o teste destinado para homens é também uma 
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barreira para alguns homens, mas existe uma complacência entre eles, enquanto para 

as mulheres o teste e a forma de aplicá-los são mais rigorosos. Notemos: 

– Então, elas perguntavam: "treinar pra que, se eu não vou trabalhar?". 
Mas não era só elas, não. Esse tipo de indagação, eu ouvi no país inteiro. 
Eu tive oportunidade de conhecer outros árbitros, ir pra testes, até testes fora 
do estado também, e eu lembro de um que tava lá questionando: "eu vou me 
acabar...". Ele tava gordinho e ele não passou no teste, mas ele já vinha não 
passando há um tempo porque ele estava desmotivado. Eu já vi muitos 
árbitros aqui virem, fazer o teste comigo, na época do teste de cooper... Eles 
vinham fazer aqui, árbitro muito conhecido, famoso, que vinha apitar no 
domingo pra segunda-feira fazer o teste. Eu tava lá também. Eu tava com ele 
na reserva no domingo e, na segunda... Minto, a gente teve no sábado e o 
teste foi na segunda. Na segunda, ele não passou no teste. Porque ele não 
passava em teste, mas ele era árbitro nacional. E não passava no teste. Mas 
trabalhava. Aí dizia assim... Ele não treinava porque ele era professor de 
faculdade, dizia que não tinha tempo de treinar, mas apitava o Brasil inteiro. 
Ele vinha muito aqui... Eu passei no teste, eu corri do lado dele [...] Terminei 
meu teste faltando tempo ainda pra correr e ele parou o teste. Resultado: nas 
rodadas seguintes, ele tava vindo apitar aqui e eu nem entrava, só entrava 
na reserva [...]. Resultado... E aí, quando finalmente implantaram, divulgaram 
que o tempo das mulheres era de 35. Eu treinei pra 35. Eu não fazia 35, não, 
fazia 32, 33. Eu era o melhor preparo físico do Brasil, em relação ás mulheres. 
Em relação a alguns homens... Porque eu fui fazer esse teste no Ceará 
porque eu não pude fazer aqui. Porque no dia do teste não oportunizaram a 
ambulância. Como não tinha ambulância, o teste teve que ser cancelado, 
adiado pro dia seguinte. No dia seguinte, eu já tinha viagem marcada pra 
copa do Brasil, no Ceará, então, ficou combinado que depois que eu voltasse 
de viagem, eu viajaria de novo pro Ceará pra fazer o teste físico. E eu fui. 
Mesmo assim, ninguém disse que eu tinha que fazer o masculino e eu fui 
preparada pra fazer o meu de 35, que eu fazia bem abaixo. Resultado: 
quando chegou lá, que eles me deram a notícia. "olha, tem uma circular aí 
dizendo que você tem que fazer o teste masculino". "mas como?". Mesmo 
assim, eu consegui fazer, eu dei 12 tiros abaixo de 30. Quem sabe o que é 
treinamento, sabe que isso é uma coisa excepcional. A minha opinião é que 
ela é até inconstitucional. Ele parte do princípio de que a mulher, pra apitar 
jogo masculino, tem que correr igual aos homens. Mas a mulher que faz o 
teste pra 35 corre igual aos homens [...] Só que, a partir do momento que eles 
exigem que ela corra pra 30, a CBF tá querendo dizer que a mulher, pra apitar 
o Campeonato Brasileiro profissional, ela tem que correr mais do que o 
homem, mais do que o árbitro. [...] É a mesma coisa de você oportunizar um 
emprego e dizer que os homens só precisam ter nível médio e as mulheres, 
ter nível superior. Por que? Baseado em que? Tá errado, é inconstitucional, 
é antiético, é tudo de absurdo (Nice, 47 anos, árbitra). 

Nice diz que homens e mulheres árbitros/as do país inteiro se queixam do teste 

físico questionando “treinar pra quê? ” e, quando ela complementa o depoimento 

afirmando que homens não passavam e apitavam, enquanto que ela (e outras 

mulheres) passava no teste e era condenada à reserva deles, fica evidente que o 

complemento da frase com a expressão “se eu não vou trabalhar!”, diz respeito, 

exclusivamente, às mulheres - [treinar pra que? se eu não vou trabalhar!]. 

Em outras palavras, enquanto os homens se negavam a treinar (treinar pra 

quê?) tinham dentre os motivos, o fato de não concordarem com o padrão das 
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avaliações físicas. Poderíamos, assim, interpretar o trecho proveniente do sexo 

masculino: “treinar para que, se eu não vou passar neste padrão avaliativo? ” Ou “não 

concordo com este modelo, não vou treinar e, ainda assim, vou trabalhar! ”. 

De outro lado a recusa das mulheres tinha denotação diferente: se referia à 

questão dos seus esforços não resultarem em efeito social positivo (oportunidade), 

porque, mesmo passando, elas não iriam trabalhar. Em suma, enquanto “treinar pra 

quê” da parte dos homens tinha sentido revolucionário e político e surtia efeito, da 

parte das mulheres tinha haver com o sentido da relação de desigualdade entre os 

sexos, tendo nas perspectivas igualitárias, um fato irrealizável. Contudo, não resultava 

em provocação. 

Assim sendo, compreende-se que nesta esfera de trabalho não há igualdade, 

nem mesmo onde se supõe: nas avaliações físicas iguais, nos critérios da arbitragem. 

Conforme o depoimento de Nice, durante a prática das avaliações físicas há 

benefícios para os homens (na temperatura ambiente, no horário – dito pela 

entrevistada nas discussões das páginas que seguem).  

Isso me faz lembrar que nós mulheres realizávamos as provas por último, mas 

ressalto que, quando pela manhã, adentrava ao meio dia e nisso, o clima influencia 

em algumas regiões. E, quando à noite, o prejuízo se dava em outros fatores – por 

exemplo: acabava a água e as frutas, não havia os colegas para contribuir no 

entusiasmo (consideramos estas questões importantes) e dar apoio. 

Voltando ao depoimento de Nice sobre os resultados dos testes, ela que 

rememora os acontecimentos a partir da década de 90 (quando ingressou), observa-

se que as reprovações não só acontecem entre as mulheres. Desta forma, 

parafraseando Beauvoir (1967) que diz: “não se nasce mulher, torna-se”, a mesma 

menção é análoga aos homens, pois “não se nasce viril, torna-se viril” (BAUBÉROT, 

2013, p. 189 apud ALTMANN, 2015, p. 22).  

Além disso, ainda que haja consequências no interior da categoria masculina, 

de toda sorte, Hirata (2011, p. 17) expressa que “a precarização do trabalho tem 

consequências diferenciadas para homens e mulheres. Essas últimas são mais 

atingidas [...]” e a autora segue utilizando o estudo de Maria Rosa Lombardi (2010) 

para explicar que “as posições desiguais de homens e mulheres no mercado de 

trabalho se mantiveram no longo período analisado”. 

Por fim, acolhemos o último depoimento que nos traz como fator importante, 

mas que não é considerado nos testes, a faixa etária.  



128 
 

– Eu acho desumano [...] Tipo assim, você já tá uma certa idade [...] O cara 
de 30 anos vai fazer um teste físico com quem tem 25. Então, aqueles que 
têm 25, treinando ele vai ter mais resistência do que o que tem 30 [...] Mesmo 
ele treinando todos os dias de igual pra igual, já tem a genérica do próprio 
corpo, tem a idade que já conta muito isso, imagine mulher. Eu tenho que 
treinar... Eu treino todos os dias. Tenho que fazer corrida, às vezes não dá, 
que tá chovendo. Eu tenho que fazer treinamento, tudo... E a parte da 
musculação, que é a parte de fortalecimento. Então, eu faço musculação dois 
dias porque são os dois dias que eu posso fazer. Esses dois dias, eu não vou 
pra aula na faculdade. Nos outros dias, eu treino, faço corrida de cinco a seis 
quilômetros por dia, pra poder ganhar uma certa resistência (Guilhermina, 37 
anos, árbitra assistente). 

Com a entrevistada, foi observado que além do sexo há o fenômeno geracional 

somando-se às influências que afetam os resultados dos testes físicos. Quando 

analisamos as idades das árbitras, a questão insere-se como mais um dado que 

influencia tais diferenças (as aprovadas são mais de 15 anos mais jovens que as 

reprovadas), desta forma, há categoria de mulheres que experimentam a dupla 

diferença para a execução dos testes físicos: o sexo e a geração. As/os autoras/es a 

seguir apontam possíveis interferências influenciando nas desigualdades físicas: 

Como fator de interferência, a aptidão física não é determinada 
exclusivamente pela atividade física. Outros fatores interagem no processo 
da aquisição de aptidão física, como os ambientais, genéticos e sociais. Ela 
pode variar bastante também em função da idade, raça, gênero e nível social 
(MAZO; LOPES; BENADETTI, 2001)92. 

O problema das diferenças físicas é enfatizado na citação por meio de vários 

fatores, porém, a ligação que a entrevistada faz entre as avaliações físicas e o fator 

geracional, apesar de seus conhecimentos profissionais na área, pode ter sido 

destacado, devido o sentimento de injustiça acarretado pelas formas desiguais de 

disputas resultando no prejuízo (social). 

Por outro lado, quando se interpreta à luz da diferença sexual, observamos que 

as árbitras, ao mesmo tempo em que estão dentro, estão também fora do campo, 

processo percebido quando, mesmo passando nos testes físicos, isso não avaliza a 

permanência, porque, nada garante o êxito físico nas próximas temporadas (o teste 

físico para a permanência é anual). A questão nos remete à Teresa de Lauretis, ao 

explicitar que “as mulheres se situam tanto dentro quanto fora do gênero, ao mesmo 

tempo dentro e fora da representação” (1998, p. 218).  

                                            
92  Dentre as categorias abordadas pelos autores da citação, no nosso pensamento, a categoria 

raça não se insere no contexto biológico, mas, social, territorial e climático.  
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 A discussão impele para as compreensões da tecnologia de gênero, fator que 

deve ser considerado para reduzir a desigualdade social entre os sexos. Nas palavras 

de Lauretis (1998) é pensado como produto e processo de um certo número de 

tecnologias sociais ou aparatos biomédicos.  

Conga defende que a exigência física igual entre os sexos é correta porque “a 

área é dos homens”, questão que nos impele ao pensamento de Foucault (2013b, p. 

177) ao compreender que o poder da norma funciona facilmente dentro de um sistema 

de igualdade formal, pois dentro de uma homogeneidade, que é a regra, ele introduz 

como um imperativo útil e resultado de uma medida, toda a gradação das diferenças 

individuais. 

A seguinte discussão responde à indagação: por que as árbitras não passam 

no teste masculino? (Resultado da exigência da igualdade física). 

– Poucas mulheres passam. As mulheres que passam, lógico que estão 
entrando em jogo, mas poucas passam, a gente não pode negar. Tem que 
ser muito guerreira, tem que tá treinando muito, tem que ter, também, uma 
fisiologia que beneficie porque, senão, não dá. [...] Pôxa... Assim, eu tenho 
inúmeras coisas. Algumas porque não treinam, outras porque treinam 
demais, as que não passam. As que passam, elas guentaram um pouco a 
mais a dor, elas conseguiram. O corpo delas reagiu de uma forma diferente 
que o meu, por exemplo, que perdi o teste, não reagiu. O meu reagiu... 
Cansou mais rápido, eu gastei mais energia (Rôxa, 22 anos, árbitra 
assistente). 

Aqui, a dimensão do prejuízo às mulheres quando se exige a igualdade sexual 

é revelado pela entrevistada e, explicada pela teórica Judith Butler (2013, p.26) ao 

chamar atenção dessa construção dos corpos, devido ao modo ou mecanismo num 

determinismo-social que exclui a possibilidade de agência ou transformação.   

A próxima entrevistada confirma a dificuldade de igualar-se fisicamente aos 

homens, tendo que intensificar os treinamentos. 

– Teste, o ritmo masculino, é muito complicado mulher conseguir passar do 
seu limite pra conseguir alcançar o ritmo masculino. Tem que se dedicar bem 
mais (Conga, 21 anos, árbitra assistente). 

A fala de Conga denota que a igualdade sexual resulta em desigualdade para 

as mulheres, as quais, para tal alcance empregam maior esforço, que às vezes, é 

sinônimo de dor conforme visto anteriormente no comentário de Rôxa. Além disso, 

ressaltamos a histórica desigualdade nas oportunidades entre homens e mulheres nos 

esportes.  
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Segundo estudos, no mundo, apenas considerando a era moderna, enquanto 

que o sujeito masculino adentrou em 1896 nos jogos olímpicos, as mulheres 

conseguiram a inclusão efetiva aproximadamente um século depois, na década de 80, 

se inserindo gradativamente; no Brasil, com as leis proibitivas de 1941, a liberação 

feminina para as práticas esportivas somente ocorreu em 1979 (Patrícia Lessa, 2005); 

exclusivamente, concernente ao futebol e a Copa do Mundo, os homens brasileiros 

iniciaram na década de 30 (Rufino dos Santos, 1981) e as mulheres, em 1991, tendo 

a primeira competição nacional do sexo em 1986 (Enny Moraes, 2014). 

Com estas descrições adentramos a noção de desigualdade social de gênero 

que são justificadas pelos dados da biologia para refletirmos na questão: como 

requerer igualdade dos (socioculturalmente) desiguais? 

[...] aquelas que justificam as desigualdades sociais entre homens e 
mulheres, remetendo-as, geralmente, às características biológicas. O 
argumento de que homens e mulheres são biologicamente distintos e que a 
relação decorre desta distinção [...] acaba por ter o caráter de argumento final, 
irrecorrível (LOURO, 2014, p. 24). 

Através de Louro, interpreta-se que recorrer à biologia com a finalidade da 

igualdade física entre os sexos para, a partir daí, ocorrer à igualdade social de gênero, 

não funciona positivamente, pois, resulta em desigualdades sociais. Quando 

desejamos tratar especificamente da divisão do trabalho na arbitragem temos 

claramente as consequências em jogo. Nesse ponto colabora Guilhermina: 

– [...] Assim, masculino, nunca passaram. O teste é muito forte e, se alguém 
passou nesse teste, eu nunca vi apitando jogo de copa mesmo, campeonato 
brasileiro. Nunca vi uma mulher apitando esses jogos. Bandeirando, sim, mas 
apitando, não. Existe. Existe, sim. Na CBF, existe. Mas assistente [...] Pra 
apitar, eu não sei dizer se tem no apito. Mas, atuando, eu nunca vi.  
(Guilhermina, 37 anos, árbitra assistente). 

Quando a entrevistada, mesmo fazendo parte deste tipo de trabalho estranha 

a ideia de mulher apitar Copa do mundo e jogos de grandes competições nacionais 

masculinas, ela nos remete ao debate das hierarquias sexuais imbricadas nas 

diferenças de papeis. 

A ideia de uma complementaridade entre os sexos está inserida na tradição 
funcionalista da complementaridade de papéis [...] e, dentro do trabalho 
profissional, a divisão entre tipos e modalidades de empregos que 
possibilitam a reprodução de papeis sexuados [sic] (HIRATA; KERGOAT, 
2007, p. 603).   
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Rememorando que no Brasil as mulheres já apitaram no brasileirão (visto no 

capítulo 1), contudo, ocorreu retrocesso de gênero, por que, as noções de normas de 

gênero/sexo pautadas no corpo não lhes permitiram mais seguir atravessando estas 

fronteiras. 

[...] pode-se dizer que o elemento que vai circular entre o disciplinar e o 
regulamentador, que vai se aplicar, da mesma forma, ao corpo e à população, 
que permite a um só tempo controlar a ordem disciplinar do corpo e os 
acontecimentos aleatórios de uma multiplicidade biológica [...] é a norma [...] 
a sociedade de normalização é uma sociedade em que se cruzam [...] a 
norma da disciplina e a norma da regulamentação (FOUCAULT, 2005, p. 
302). 

Com base na citação, o corpo (normatizado) regula o gênero. Homens e 

mulheres têm seus corpos socialmente construídos, entretanto, diferenciados, mas, 

questionamos, os corpos modelados iguais, significarão igualdade na divisão sexual 

do trabalho? O próximo testemunho ajuda a elucidar esse assunto. 

– Eu acho que nós não vamos conseguir se igualar ao homem nunca, no que 
diz respeito à condição física... [...] Porque a gente sabe que, no militarismo, 
os homens fazem um teste pra um determinado tempo. O teste é bem claro 
no seu protocolo, que diz lá que os homens, eles tem que atingir determinada 
distância em 12 minutos. Já pra mulher, é uma distância inferior nos mesmos 
12 minutos. Então, assim, não tou aqui defendendo a minha função de árbitra 
feminino, mas não tou defendendo um protocolo físico, né. Um protocolo de 
treinamento físico. Então, assim, eu acho que, por mais que a gente treine, 
mas a gente não consegue sustentar esse treinamento por ano. Os homens 
conseguem. Eles começam na arbitragem aos 20, 19 anos e vão até os 45. 
Então, as mulheres, pouquíssimas chegam aos 45, que as condições 
fisiológicas não permitem a chegada até os 45. E tem uma certa limitação 
física pra participar dessas avaliações físicas que são cobradas (Sabá, 26 
anos, árbitra). 

Nesse testemunho nota-se que a vivência entre às tecnologias de gênero, 

hierarquias sexuais e poder não permitirá a igualdade física como sendo realidade da 

população feminina na sociedade. Na tentativa de compreender o fenômeno das 

diferenças físicas sexuadas nos apropriamos de  Lauretis (1998, p. 216) ao afirmar 

que a representação social de gênero afeta sua construção subjetiva e que, vice-

versa, a representação subjetiva do gênero – ou sua autorrepresentação – afeta sua 

construção social.  

Aqui incide pensar em como a ideia da construção dos corpos sexuados se 

transforma em estratégia androcêntrica, se pensarmos que nos “direitos iguais entre 

os sexos” as mulheres é quem devem alcançar os homens, em todas as formas: física 

e/ou social, sucede que a relação de gênero segue desigual e continua a afetar os 

corpos, cujo resultado não é simbólico é real.  



132 
 

Embora, para Sabá, são os limites fisiológicos que levam os homens a 

permanecerem na arbitragem até completarem a idade limite, o que não acontece 

com as mulheres, convém refletir sobre este fator, não vinculado ao biológico, mas à 

hegemonia masculina ligada à hierarquia sexual. E, ao mesmo tempo, refletirmos nas 

diferenças geracionais entre os sexos no trabalho. 

Esse ponto é esclarecido quando Donna Haraway (2004, p. 246) aborda que o 

poder político e explicativo da categoria social de gênero depende da historicização 

das categorias de sexo, carne, corpo, biologia, raça e natureza, de tal maneira que as 

oposições binárias sejam implodidas em teorias da corporificação articuladas, 

diferenciadas, nas quais a natureza não mais seja imaginada e representada como 

recurso para a cultura ou o sexo para o gênero.  

Aprofundando-nos nesse assunto, utilizamos os testemunhos de Nice: 

– Não. Geralmente, não passavam. Eu, sempre passei, mas era difícil elas 
passarem. [...] mas por ser... eu era a última. Ainda tinha esse detalhe.  Por 
ser mulher, eu não era a primeira a fazer o teste, não. O teste começa 8, 8 e 
meia, no sol quente [...] e eu ia correr meio dia.  [...] E, às vezes, quando uma 
ou outra passava, passava ali, apertado mesmo. Passavam. Algumas 
passavam, mas a maioria não passava. Mas elas não apitariam o masculino, 
não era pra apitar o masculino. Mesmo passando, não ia nunca ter a 
oportunidade de apitar o masculino. Porque, assim, quando a gente quer 
uma coisa, a gente consegue. E eu acho que a vontade que elas tinham, o 
interesse que elas tinham na arbitragem e no futebol levaria elas a se 
adequar, se ajustar para treinar e passar nos testes. Só que elas não tinham 
motivação. E essa motivação não vinha, por causa da falta de oportunidades 
(Nice, 47 anos, árbitra). 

Quando Nice afirma que as árbitras “mesmo passando, não ia nunca ter a 

oportunidade de apitar o masculino”, ela pauta-se nas suas experiências no campo, 

sempre fisicamente aprovada (nas provas femininas), inclusive, no período em que 

era raro as aprovações femininas (ainda que em índices do sexo) e, entretanto, não 

experimentou a igualdade nas oportunidades. Com isso, detectamos o fenômeno que 

está embutido no processo que ultrapassa os corpos: as tecnologias de gênero (ou 

de poder), as normas e as hierarquias sexuais.  

O momento em que passamos de mecanismos histórico-rituais de formação 
da individualidade a mecanismos científico-disciplinares, em que o normal 
tomou o lugar do ancestral, e a medida o lugar do status, substituindo assim 
a individualidade do homem memorável pela do homem calculável, esse 
momento em que as ciências do homem se tornaram possíveis, é aquele em 
que foram postas em funcionamento uma nova tecnologia do poder e uma 
outra anatomia política do corpo (FOUCAULT, 2013b, p.184-5).  
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Diante do fenômeno aprovação/reprovação, introduzimos uma explicação: em 

termos quantitativos, houve mudanças nos resultados físicos entre as mulheres 

árbitras (similar ao que vimos ocorrer com as corredoras de elite – no capítulo 1, o 

avanço dos corpos). Em nossa análise, na atualidade, a maioria das árbitras passa 

nas provas nos índices físicos do sexo, questão arrolada na evolução cultural, quando 

notamos que nos últimos anos, algumas mulheres até já passam nas provas físicas 

nos índices masculinos. Cremos que os treinamentos físicos na intensidade e 

proporção que requer o campo do trabalho de arbitragem, não era a realidade das 

mulheres, quando iniciaram nesse ofício; evento que tem sofrido mudanças. 

Vítima da reprovação física ainda quando era nos índices femininos, vivenciei 

(a pesquisadora) a violência simbólica e abuso de poder no meu próprio corpo, 

quando, ao enfatizar os treinamentos tive avanços físicos que me permitiu aprovação 

no grupo feminino nas demais temporadas realizadas, inclusive ingressando no 

quadro nacional. Período em que algumas árbitras (de alguns estados) apenas 

aprovadas nesses mesmos índices físicos, eram oportunizadas em competições 

masculinas pela CBF e nas respectivas federações. Contudo, a boa forma física, a 

competência e experiência não foram suficientes para a minha participação (e de 

muitas outras mulheres) em jogos profissionais masculinos do Estado e do País. 

Sendo uma incógnita o critério que beneficiava um grupo seleto. 

Todas as entrevistadas expressaram que as reprovações das mulheres são 

alarmantes quando realizadas nos moldes da igualdade com os homens, portanto, 

algumas delas, ao defender as avaliações físicas iguais entre os sexos, nos remetem 

a refletir sobre a ideia da igualdade de gênero compreendida na perspectiva do corpo, 

e sobre as “verdades” ditas no discurso da ciência moderna na história, às diferenças 

de papéis instituídas e às normalizações, que tem na biologia argumento final.  E, 

pensando por outro lado, a construção social dos corpos tende a propiciar a igualdade 

física (quando convém), adquirida de forma igualitária?  

“Por ventura a noção de ‘construção’ sugere que certas leis geram diferenças 

de gênero em conformidade com eixos universais da diferença sexual? ” (BUTLER, 

2013, p.26). Refletindo sobre a pergunta da autora, pensamos nas diferentes formas 

de se viver e adquirir a igualdade.  

Concernente à exigência da igualdade física entre os sexos, principal fator para 

as oportunidades iguais, a maioria das árbitras acham esta prática “DESUMANA!”. Eu 

diria “política de gênero!”. 
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3.4 AS ÁRBITRAS FALAM SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS  

Exceto Rôxa (profissional de nível estadual) que durante a pesquisa não 

chegou a compor o quadro da elite (CBF), as demais entrevistadas têm experiência 

neste grupo: duas aprovadas no masculino e duas no feminino. Começaremos com 

os testemunhos das aprovadas no feminino, cujas expressões utilizamos para 

problematizar a hegemonia masculina camuflada na ideia da igualdade de gênero, 

devido a estas interlocutoras mostrarem que nos megaeventos futebolísticos, nem 

mesmo as assistentes que passaram na prova masculina (função mais oportunizada) 

têm o mesmo direito que os homens. 

– [...] Ah, na Copa do Mundo, não. Não existe, não existe. Pra FIFA, mulher 
só apita jogo de mulher.  Pra mim, até já é suficiente isso. Porque, pela 
Confederação, tem a Copa do Brasil e tem mais homem apitando o 
Campeonato Feminino do que mulheres. [...] Masculino não, não. Só 
campeonato feminino. Só apitei campeonato feminino a nível de CBF [...] eu 
entrei num sorteio [...] eu perdi o sorteio pra um menino [...] ele tava 
começando [...] ele apitou poucos jogos de profissional aqui [...] mais... 
assim... tinha muito pouca experiência pra ir pro campeonato brasileiro. E ele 
entrou e passou na minha frente [...]. Teve uma época consecutiva que eu 
bati o recorde de reserva [...] Já trabalhei muito com árbitro FIFA [...] eu fui à 
árbitra que mais fez jogos no Brasil na reserva. [...] reserva dos homens. 
(Nice, 47 anos, árbitra 21/01/2015). 

Na arbitragem em futebol o papel e as oportunidades para as mulheres são 

controladas independentemente do nível físico e, além disso, ainda há a delimitação 

do espaço, “o lugar dos homens”, levando em consideração o nível do evento. 

Para Altmann (2015, p.66) a Copa do mundo é um megaevento exclusivamente 

masculino. Além disso, alguns dados sobre a participação feminina nos âmbitos do 

trabalho na última Copa do mundo, no Brasil, foram levantados por Cassia Damiani 

(2014). Neste evento, a inclusão se deu na parte externa (como por exemplo, as 

engenheiras), não sendo constatadas as suas participações diretas nos jogos, nas 

funções de liderança, arbitragem e comissão técnica. Por isso, a expressão de Nice: 

“pra mim já era suficiente isso”, sugerindo que as mulheres possam atuar, ao menos, 

nos jogos femininos sem ter que dividir essa competição com os homens, tem seu 

motivo nas desigualdades sociais, em cujo campo, as mulheres não participam 

igualmente aos homens, nem em todas as competições, mas os homens atuam 

também nas competições femininas. Na declaração da entrevistada percebe-se o 

desencanto na ação política de gênero que visa à igualdade entre os sexos no 

trabalho.  
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Como promessa de “oportunidades iguais” é utilizada como desvio 
mistificador pela ideologia dominante, permanecendo para os que aspiram a 
uma oportunidade tão impalpável como um sonho impossível, é grande a 
tentação de virar as costas para toda essa questão da igualdade [...] (CISNE, 
2012, p. 107-8). 

A autora menciona o porquê para ela a igualdade de gênero é uma utopia, vê-

se que igualmente para Nice, a igualdade entre os sexos no trabalho de liderança nos 

esportes é um sonho impossível. Segundo a interlocutora parece ser justo e resolve o 

problema, a separação definitiva entre os sexos no trabalho de árbitra, para que as 

mulheres não percam tudo: nem a participação nas competições masculinas, nem nas 

femininas nas quais as oportunidades são dadas também aos homens. Com essa 

discussão, nossa ideia é refletir que, se a igualdade de gênero é possível, as áreas 

esportivas tende a retardá-la, excluindo ou não incluindo o sexo. 

Nesse assunto, recorre-se aos princípios organizadores da divisão sexual do 

trabalho (Hirata e Kergoat, 2007): o princípio de separação (existem trabalhos de 

homens e trabalhos de mulheres). A recorrência a este conceito justifica-se, devido à 

impossibilidade de romper com as normas de gênero que vão além do biológico.  

Parece que, para a entrevistada, sendo assim, o melhor que se pode alcançar é deixar 

bem definido as diferenças de papéis para que não haja a invasão dos homens nos 

papéis destinados às mulheres.  

Guilhermina, na fala a seguir, igualmente aprovada no feminino, demonstra que 

para as mulheres que não têm os corpos iguais aos homens também é explicito que 

há uma limitação territorial e nas categorias de jogos: 

– No Sub 20, não profissional [...] a gente só trabalha aqui, local. Nas 
competições só quando é jogos aqui [...] (Guilhermina, 37 anos, árbitra 
assistente.). 

Como vemos, a assistente revela uma questão relevante – a territorialização 

como influência no futebol. Embora nas entrelinhas, seja explícita a limitação ao sexo 

regionalizado, mais uma vez, nos envolvendo numa discussão intragênero, tanto com 

esse episódio quanto com a questão das diferenças físicas entre as próprias 

mulheres. Como lembra Cisne (2012, p.87): “É certo que o gênero não possui apenas 

sexo, mas possui raça, etnia, orientação sexual, idade etc. essas diferenças devem 

ser percebidas”. 

Na sequência, comparando as falas das árbitras acima, que não atingiram o 

limite físico masculino, com as que obtiveram êxito nesta categoria, responderemos 



136 
 

se o alcance de tais progressos resolve o problema. Ou seja, aprovadas no masculino, 

ocorreriam avanços de gênero na divisão sexual do trabalho? Veremos as falas de 

Conga e Sabá que comprovaram a igualdade física com os homens. 

– [...] Quando eu passei no teste físico da CBF pra trabalhar no Campeonato 
Brasileiro, eu cheguei a trabalhar em três jogos da Série C. Aí foi do ano 
passado. Quando foi esse ano, eu perdi o primeiro teste lá (Conga, 21 anos, 
árbitra assistente). 

Nesta declaração notamos que continuando as relações desiguais em meio às 

tecnologias de gênero, sendo os corpos modificáveis, não há garantia da permanência 

no campo, nem dessa força igualitária. Desta forma, é importante compreender a 

construção social dos corpos em meio ao processo cultural: 

[...] De acordo com as mais diversas imposições culturais, nós os construímos 
de modo a adequá-los aos critérios estéticos, higiênicos, morais, dos grupos 
a que pertencemos. As imposições de saúde, vigor, vitalidade, juventude, 
beleza, força são distintamente significadas, nas mais variadas culturas e são 
também, nas distintas culturas, diferentemente atribuídas aos corpos de 
homens ou de mulheres [...] (LOURO, 2007, p. 15). 

Guacira Louro, nesta citação mostra que as diferenças dos corpos são 

construídas por influências culturais e, Teresa de Lauretis (1998), igualmente mostra 

a influência da tecnologia de gênero nas diferenças sexuais. Juntando-se a isso, 

incluímos os vários processos de diferenciação. Sobre o ponto seguimos apreciando 

a última entrevistada: 

– O juniores e o campeonato feminino. E comecei a trabalhar na segunda 
divisão, mas como quarta árbitra. Até então, não trabalhava como central. De 
lá pra cá, eu comecei a fazer alguns jogos da Copa do Brasil, que treinava o 
ano todo pra esperar essa única competição, a qual a gente caía em escalas 
pra trabalhar em outros estados.  Assim, passaram-se alguns anos até 
quando chegou 2012, que eu estava no meu ápice do treinamento físico, 
consegui passar na avaliação masculina do meu estado. E foi dito: “Se você 
passar, você trabalha" [...] E eu não trabalhei né... [...]Não trabalhei. Como 
árbitra central, não. Só em amistosos... Em clássicos, essas coisas... [...] Não, 
como árbitra central do masculino. [...] da série A, não. Série A 2 eu já 
trabalhei... Masculino [...]. Pela CBF, eu nunca trabalhei. Em competição 
masculina, não [...]. Já trabalhei na Copa do Brasil (Feminino). Desde 2008 
que eu atuo. Meu melhor ano foi o ano de 2012, que eu cheguei até as quartas 
de finais. [...] quando eu entrei, a gente sempre teve o feminino. A gente 
trabalhava só nas competições de base, que era até o juniores e competições 
femininas, as quais são quase que insignificante o valor destinado às taxas 
(SABÁ, árbitra assistente, 26 anos). 

Essas duas últimas interlocutoras, por um lado, comprovam no corpo o mito da 

biologia como diferença inata entre homens e mulheres, por outro, ao se depararem 
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com a submissão feminina versus hegemonia masculina no trabalho, comprovam que 

as desigualdades estão para além dos corpos. 

Nesse sentindo, acolhemos o pensamento de Linda Nicholson (2000, p.34) que 

sugere que entendamos o feminismo da diferença em termos diferentes, mais 

complexos: “enquanto procuramos o que é socialmente compartilhado, precisamos ao 

mesmo tempo procurar os lugares onde esses padrões falham”. Assim sendo, ao 

acolhermos os depoimentos das entrevistadas e os eventos trazidos, interpretar-se 

que a igualdade entre os sexos na arbitragem, às vezes, consiste exclusivamente na 

igualdade física, às vezes é utopia. Desta forma, é uma falha pensarmos que 

transformar a biologia promover-se-á a igualdade social de gênero. 

Deste modo, na divisão sexual do trabalho de arbitragem, a submissão 

independe da função, tanto as árbitras quanto as assistentes vivenciam a opressão. 

Isso ocorre, mesmo comprovando a igualdade física com os homens. 

Seguindo constatando a submissão, apresentaremos um breve episódio que 

exemplifica o cume da submissão de gênero neste campo: ser homem, ainda que seja 

da categoria inferior, conforme as divisões do campo de arbitragem, não é barreira 

para substituir a mulher de categoria superior. Vejamos: 

Nos amistosos de jogos internacionais em virtude da Copa do mundo, no Brasil, 

em 2014, as mulheres da categoria FIFA apreciaram os homens trabalharem93. 

Analisando as escalas de árbitros pelo site da CBF – amistosos internacionais, 

enviadas pela Conmebol, vejamos um fato que ilustra a nossa contestação: 

Um dos jogos ocorreu na Bahia, em Salvador, no Estádio de Pituaçu, em 

06/06/2014, Croácia X Austrália. Quando, para participar de jogos internacionais deve-

se pertencer ao quadro internacional - FIFA. Nesse jogo exemplificado, participou um 

árbitro masculino (da federação local), na função de 4º árbitro (reserva) que não 

pertencia ao quadro da FIFA (sendo da categoria CBF1), desconsiderando-se, as oito 

mulheres brasileiras de categoria superior - quadro internacional.  

Este episódio retrata em parte, a desigualdade, humilhação e violência 

experienciada e silenciada pelas árbitras brasileiras. Ainda ressaltamos que no 

período havia uma árbitra baiana (AC) integrante do quadro internacional. Além disso, 

é sabido que para fazer reserva (4º árbitro) não é preciso correr. E, se necessário, no 

caso de substituição ao árbitro central escalado, subentende-se que esta categoria 

                                            
93  Visto por meio de observação, acompanhamento do evento, noticiários, internet, televisão, 

rádio e o site oficial da CBF - através da divulgação das escalas dos árbitros. 
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feminina está entre as mais aptas (técnica e fisicamente) dentre as mulheres e, 

tecnicamente, dentre os homens das categorias inferiores. 

Essas diferenças podem aludir à perversidade em termos do acesso das 
mulheres às conquistas [...]. Talvez menos que uma tendência à igualdade 
de acesso aos benefícios da entrada da mulher no mercado de trabalho [...] 
esses dados podem apontar para uma persistência de disparidade de 
mundos que reforçam a dupla subordinação (classe e gênero) de 
seguimentos femininos (COUTO; SCHRAIBER, 2013, p. 50, grifo das 
autoras). 

As mudanças na presença dos sexos no espaço privado e público são 

discutidas pelas autoras citadas, as quais expõem que ainda está associada a 

discrepância quanto à incorporação das mudanças histórico-culturais.  

Concernente ao retrocesso de gênero no trabalho de arbitragem, faremos 

algumas considerações a partir das árbitras aqui entrevistadas e, de informações 

retiradas de pesquisas da internet. Nessa comparação, os grupos de mulheres se 

juntam, pois, percebemos, que há uma parte (árbitras e/ou ex-árbitras) que crê haver 

oportunidades neste campo para as mulheres, e afirmam que, o que não tem, são 

mulheres aptas fisicamente para o campo. Comparemos, abrindo com as entrevista 

retiradas da internet (fala de assessora, ex-árbitra e árbitras atuantes): 

As meninas reconhecem que as oportunidades são muitas, e as portas estão 
abertas para quem cumpre as diretrizes que o futebol moderno exige’94, jura. 
[...] Na avaliação das assistentes com as quais o correio conversou, é justo 
exigir das mulheres o teste físico masculino. No entendimento delas os 
direitos e deveres se equiparam. ‘Esse teste ficou mais próximo da realidade 
do jogo’, admite Regildenia. ‘Sempre achei que deveria ser assim’, corrobora 
Silvia Regina. [...] considerado ‘desumano’ por Regildenia de Olanda Moura, 
o teste físico continuará a ser uma barreira. – ‘Sinceramente, não tenho 
nenhuma esperança, nenhuma expectativa de que vejamos uma mulher no 
apito daqui a alguns anos’, lamenta. (Refnews, 2015, internet)95. 

Trata-se aqui de depoimentos das árbitras de (elite), cujos conteúdos revelam 

que o problema das exclusões sofridas pelas mulheres, são interpretadas por elas 

numa perspectiva biológica, meramente essencialista da diferença sexual entre 

homens e mulheres. A pesquisadora Priscila Dornelles explica porque o corpo 

sexuado ainda é uma barreira para as mulheres: 

                                            
94  Fala da ex-ábitra Silvia Regina, da federação paulista, atuante como assessora de arbitragem 

da CBF, participou como instrutora da pré-temporada dos árbitros da Bahia, em 2015 (evento 
em que estive presente como integrante do grupo de árbitras), oportunizada em grandes jogos 
e competições masculinas, no período em que não se exigia a igualdade física, sendo a última 
vez que uma mulher participou desses jogos, data-se do ano de 2005 (conforme a reportagem). 

95 <https://refnews.wordpress.com/2015/01/09/mulheres-nao-apitam-serie-a-do-brasileirao-
desde-2005/>. Consultado em: 09/01/2015. 

https://refnews.wordpress.com/2015/01/09/mulheres-nao-apitam-serie-a-do-brasileirao-desde-2005/
https://refnews.wordpress.com/2015/01/09/mulheres-nao-apitam-serie-a-do-brasileirao-desde-2005/
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[...] através de vários processos pedagógicos, dentre eles, a escola [...] 
ensinava meninos e meninas a se constituírem como homens e mulheres de 
acordo com as representações hegemônicas do corpo, gênero e sexualidade, 
dentre outras categorias (DORNELLES, 2007, p. 30). 

Com esta citação é possível compreender que os corpos são construídos 

desiguais desde a infância, conectados com os aparelhos institucionais. Por isso, 

cremos que os desempenhos dos corpos (ainda) devem ser analisados por sexo. 

Comparando, notemos a fala de nossa entrevistada: 

– A própria CBF tem campeonato masculino e campeonato feminino, onde 
ele dá a oportunidade pras meninas entrarem no universo masculino. [...] 
Então, se ele dá oportunidade pra gente trabalhar, a gente não pode exigir 
que o teste seja mais leve pra gente, se a gente vai fazer a mesma função de 
um homem. Então, tem que ser igual. A gente tá entrando no meio deles, 
então a gente tem que fazer igual. (Conga, 21 anos, árbitra assistente). 

Aplicamos o discurso de Conga para chamar atenção e refletir sobre as 

desigualdades sexuais no conjunto das competições. Sobre o fato, é válido retomar a 

discussão do capitulo anterior: existe em média, oito campeonatos masculinos contra 

dois femininos; os homens trabalham mais que as mulheres nos jogos femininos; as 

mulheres aprovadas fisicamente nos índices masculinos não atuam na mesma 

proporção; as árbitras centrais (quando) aprovadas, não são oportunizadas em pé de 

igualdade com os homens ou se quer, tem oportunidade. 

Nesse enfoque “um sistema de sexo-gênero e um sistema de relações 

produtivas operam simultaneamente (...) para reproduzir as estruturas 

socioeconômicas e o domínio masculino na ordem social dominante” (KELLY, 1979, 

p.61 apud LAURETIS, 1998, p. 216). Sendo que os discursos hegemônicos, as 

normas e o poder quando se conectam resultam em naturalizações.  

Em ambos os depoimentos das árbitras, observa-se que “a política sexual que 

constrói e mantém essa distinção oculta-se por trás da produção discursiva de uma 

natureza e, a rigor, de um sexo natural que figuram como a base inquestionável da 

cultura” (Butler, 2013, p. 66). Nós diríamos, “a política de gênero”. 

De forma problematizada trazemos a fala de Nice (47 anos, árbitra) para 

responder por que as mulheres não passam nas provas iguais para “AC” e poucas 

para “AA”: – “ELAS TÊM QUE CORRER MAIS QUE OS HOMENS!” (da interlocutora).  

Continuando problematizando indagamos: as mulheres que provaram correr 

mais que os homens obtiveram a igualdade nesta ocupação/trabalho? 
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Em suma, mostramos que as mulheres encaram a realidade de forma 

dicotômica, de um lado lidam com seus limites físicos para atender às normas do 

campo, do outro, lidam com a hierarquia sexual. E, quando as árbitras, tanto as que 

comprovam a igualdade física com os homens, quanto as que não comprovam 

revelam experiência similar na arbitragem: a desigualdade, conclui-se que, considerar 

apenas como relevante realizarem as provas em índices femininos, não basta para 

efetivar as inclusões e permanência. 

3.5 NOSSO “BATE BOLA” SOBRE OS GANHOS FINANCEIROS 

Atentamos a identificar a remuneração das árbitras com esse tipo de trabalho, 

comparando função e categoria, aprovadas no masculino ou não, a fim de ter noção 

dos ganhos financeiros entre os sexos. Para essa apuração buscamos valores de 

arbitragem, encontrados em sites que tratam de esportes. 

Os valores financeiros do/a árbitro/a dependem da categoria dos jogos e 

função: categoria - CBF 1, 2, quadro especial, aspirante a FIFA, ou FIFA; função – 

central, assistente e quarto/a árbitro/a. Os assistentes recebem metade do valor 

recebido pelo central (e o reserva 1/3 do primeiro), apreciado no documento: Normas 

para ingresso a RENAF 2014/15, intitulado “Das taxas de arbitragem”, inciso 1, 1.1 e 

1.2: “os árbitros assistentes receberão 50% do valor da taxa do árbitro de sua 

correspondente categoria”. (Neste documento não contem a remuneração/taxa, 

apenas determinam como deve ser o valor pago em cada função). 

Sobre as taxas de arbitragem (no site)96 apreciemos a tabela tendo por base 

as duas principais categorias de árbitros. 

Tabela 5. Taxa dos árbitros 

Série A 

Categoria 

Jogo normal 

R$ 

Final 

R$ 

Total/ano 

R$ 

FIFA 3.450 4.300 82.800 

CBF 1 2,350 3.000 Não consta 

 

Fonte: da internet (espn.uol) tabela elaborada pela autora 

 

                                            
96 <http://espn.uol.com.br/noticia/535901_brasileiro-tem-o-pior-salario-entre-juizes-das-grandes-

ligas-do-mundo-compare>. Consultado em: 16 de outubro de 2015. 
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No Brasil, um árbitro de futebol ganha por jogo (baseado na série, categoria e 

etapa da competição, os valores são diferenciados). Segundo a fonte consultada na 

internet, é acrescido bônus em valores, para os jogos apitados fora de seu estado e, 

a partir das oitavas de final os valores aumentam. No site, comparando os valores de 

2015, aponta-se que um árbitro bem escalado no Brasil, ou seja, considerando a série 

da competição e o número de vezes que apita (como exemplifica com o mais escalado 

de 2014 fazendo 24 jogos) chega a receber por ano, R$ 82,800 mil (oitenta e dois mil 

e oitocentos reais/ano). Apesar disso, conforme a reportagem, são mal pagos quando 

comparados com outros países.  

Notemos os ganhos financeiros das mulheres árbitras: 

– Eu acho... Eu sei que líquido, com hospedagem, com tudo, a gente recebia 
R$ 600, se não me engano (Conga, 21 anos, árbitra assistente). 

Tendo como parâmetro a proporção quantitativa de jogos por árbitro 

(masculino), a qual varia de um a três no mês,97 comparamos com o número realizado 

pela assistente Conga, que na discussão anterior afirmou ter feito três jogos após sua 

aprovação nos índices físicos masculinos. Assim sendo, a priori, percebemos que a 

assistente se iguala aos homens conforme a proporção de jogos por árbitro, mas 

quando se percebe a série trabalhada por ela – “C” (nível da competição), a 

interpretação ganha outros rumos:  

Com a igualdade física comprovada, tendo o direito de fazer jogos igualmente 

aos homens em diversas categorias (A, B, copa do Brasil etc.), não o fez; sendo as 

séries “C e D” (em que participou) as mais inferiores e pagam menos, fica evidente 

que o total de renda mensal dela é inferior à do sexo oposto, cujos homens são livres 

para trabalharem nas diversas séries e em todas as competições. 

Em nossos cálculos, a taxa de Conga, recebido por jogo a partir do valor que 

expôs, ao multiplicarmos por três (quantidade de vezes trabalhada), estimamos o valor 

mensal da mesma – R$ 1. 800. Tendo por base o ganho financeiro desta assistente, 

se as mulheres trabalhassem três vezes ao mês, durante todo o ano em competições 

masculinas, um cálculo apontaria um valor anual, em média de R$ 21.600 (vinte e um 

mil e seiscentos reais) para esta função e, para a função de central, seria o dobro. 

                                            
97 <http://blogdoperrone.blogosfera.uol.com.br/2010/10/quanto-ganha-um-arbitro-no-

brasileirao/>. Consultado em: 31 de outubro de 2010. 
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Sem estar no grupo da elite, nem passar nas provas físicas iguais entre os 

sexos, Rôxa revela sua renda com jogos restritos à federação e várzea: 

– No geral, juntando bairro e Federação, R$1.500.  [...] Ah, não, os homens 
tiram mais. Tiram mais. Porque, assim, eles entram em mais jogos, né, é isso 
que eu ia dizer, eles são mais escalados. Então, eles sempre acabam 
ganhando um pouco mais (Rôxa, 22 anos, árbitra assistente).  

A entrevistada informa que é comum as árbitras trabalharem em jogos 

amadores (comunidade) para o complemento da renda e, ela, fatura valores mensal 

muito próximo ao que ganha Conga pertencente a CBF e aprovada no masculino.   

[...] algumas feministas se viram frente ao desafio de demonstrar que não são 
características anatômicas e fisiológicas, em sentido estrito, ou tampouco 
desvantagens socioeconômicas tomadas de forma isolada, que definem 
diferenças apresentadas como justificativa para desigualdades entre 
mulheres e homens. [Sic] (DAGMAR MAYER, 2004, p. 14). 

A autora nos leva a perceber que há um fenômeno que causa as diferenças de 

gênero, não sendo os dados biológicos, fisiológicos, o sexo biológico, nem a diferença 

apontada na escala social. Para nós, esses fatores não causam as diferenças de 

gênero, eles são o resultado das hierarquias sexuais e do poder. 

Vejamos a próxima entrevistada - da CBF, porém sem comprovar a igualdade 

física com os homens: 

– Olha, na verdade, não dá nem pra calcular uma renda mensal na arbitragem 
[...] é, tipo assim, um dinheiro extra que você ganha, que não pode contar 
porque é através de escalas [...].  Variam de cotas, essas competições. A cota 
varia o quê... Assistente, [...]. Então, assim, vamos dizer que eu caia quatro 
escalas no mês. Então, quer dizer que, no mês, eu tenho R$ 400. [...] Hoje 
também tem... Eu atuo pela CBF, aí tem também as competições. Eu só 
trabalho também no feminino, que é uma competição já no final do ano. 
Feminino, que é uma competição pequena e rápida, e o sub 20, que é uma 
competição, assim, rápida [...] (Guilhermina, 37anos, árbitra assistente). 

A renda de Guilhermina - No mês, entrando apenas em uma competição de 

divisão de base no seu estado, ela chega a fazer R$ 400 (quatrocentos reais, 

descontando as alíquotas), inclusive, não sendo o mínimo, porque não há o 

estabelecimento de um número mínimo de jogos realizados, podendo ser apenas um 

ou nenhum. Por isso, ela diz que “não dá pra calcular uma renda mensal”.  

Ao ressaltar que também atua pela CBF, quando junta tais jogos, há o 

crescimento na renda, a depender do número de jogos que realizará. E adverte que a 

competição masculina que participa pela CBF é de curta duração (Copa do Brasil), o 

que significa que não pode contar com essa renda (mensal) ao longo do ano. A mesma 
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declara que elas, as árbitras da RENAF-Feminino, são mais recrutadas para fazer 

jogo no seu próprio estado. Quando se analisa o regulamento desta competição 

citada, a depender do estado e placar do jogo, às vezes, pode haver somente duas 

partidas durante toda a competição em determinado estado.  

Seguimos para a renda de Sabá: 

– As nossas taxas lá não são tão grandes como as outras taxas dos outros 
estados, né. Mas aí eu trabalhava... Geralmente, eu trabalhava como a quarta 
árbitra, né, a taxa é bem inferior. Dava menos de mil reais... Menos de mil 
reais (Sabá, 26 anos, árbitra). 

A entrevistada é árbitra central e, pela lógica dos valores pagos diferenciados 

por função, ela deveria lucrar por mês, mais que as assistentes, o que não ocorre, por 

ser mais recrutada na função de 4ª árbitra (a menor remuneração entre as funções), 

faturando ainda menos que as colegas assistentes. 

Por conseguinte, analisando os depoimentos tanto das relacionadas no grupo 

masculino (fisicamente iguais) quanto do grupo feminino, elas podem ter mensalmente 

ganhos financeiros equiparados (que deveriam ser diferenciados devido as diferentes 

categorias das mesmas) independente da função e categoria, inclusive, não sendo da 

CBF também pode faturar mensalmente igual ou mais que as outras, se somar com 

os jogos amadores realizados, conforme demonstramos acima com a renda de Rôxa.  

Por fim, apreciemos a revelação de Nice (ex-árbitra) que inicia dizendo não 

haver diferença na renda: 

– Não, não tem. Não. Na renda não. Na cota não tem diferença. A diferença 
no valor, não é no gênero, a diferença é na função. Agora, a diferença entre 
mulher e homem é que o homem tem muito mais oportunidades do que a 
mulher. [...] Claro que não. Porque, como o árbitro só ganha por produção, 
então, quem produzia mais, ganhava mais. E eu, por ser mulher, apitava 
muito menos. Por exemplo, no Campeonato... [...], na época, tinha jogos 
quarta e domingo, quarta e domingo. Então, no mês, nós temos o quê? Oito 
jogos, digamos. Enquanto um árbitro, por ser homem, apitava três ou quatro, 
alguns até cinco, eu apitei um [...] Apesar de ter feito jogos excelentes, 
inclusive ter destaque na rodada. (Nice, 47 anos, árbitra). 

 

Nice, há alguns anos fora do campo, preferiu explicar como ocorre esses 

valores: conforme ela, a taxa de arbitragem é igual para ambos os sexos e ganha-se 

por produção. Com um pouco de insistência para que ela explicasse melhor, informa 

que um árbitro masculino ganha mais porque produz mais, ou seja, trabalha mais.  

  Dentre os dois princípios organizadores da forma particular da divisão sexual 

do trabalho, aqui destaca-se “o princípio hierárquico” – um trabalho de homem vale 



144 
 

mais que um trabalho de mulher (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 599). Uma vez que 

as taxas de arbitragem são iguais para ambos os sexos, mas as mulheres não 

conseguem ganhar igual, nessa abordagem sobre a renda, novamente se apresenta 

a desigualdade sexual. 

Mais uma vez me inserindo, duas rodadas era o máximo que participava ao ano 

nos jogos femininos da CBF (faturando em média R$ 300 por jogo obtendo o dobro 

no mês – com a ressalva que não recebemos recibos comprobatórios do valor 

financeiro); Incluindo CBF, FBF e comunidade, os valores mais altos que eu 

costumava obter no mês na função de árbitra assistente, variavam entre R$ 1.500 a 

R$ 2.000 (um mil e quinhentos a dois mil reais). Exceto na federação baiana, nunca 

participei das finais femininas pela CBF (nas quais teria o direito por experiência e por 

estar dentro dos critérios), nem jogos fora da Bahia, o que ocorreria progresso, 

aumentaria a participação e renda. Sobre o assunto, ao invés de aumentar ou manter, 

reduziu-se. 

Aos poucos foram reduzindo desde 2013, quando informada do afastamento. 

Ano seguinte, reduziu-se drasticamente, culminando em 2015. Ainda sendo recrutada 

para alguns jogos insignificantes e humilhantes, uma vez que compus o quadro da 

elite (CBF). Atualmente, se me recusar a fazer jogos nos bairros (de várzea), neste 

oficio, chego a “nada” financeiramente. 

Assim sendo, comparando as árbitras aprovadas no feminino com as do 

masculino, não há nada que assegure que estas últimas tenham números maiores de 

jogos e igualmente, maiores rendimentos. Elas podem inclusive, trabalhar apenas nas 

mesmas competições que as primeiras: em “divisão de base” e feminino.  

Os impedimentos dos progressos de gênero e os retrocessos na arbitragem 

parece ser uma resposta à afronta feminina a hegemonia masculina e ao mesmo 

tempo, precaução, para que não haja o enfraquecimento da dominação masculina no 

mundo do futebol, o que possivelmente, estende-se ao mundo dos esportes afetando 

a sociedade. Para isso, parece ser importante como estratégia androcêntrica, manter 

as bases históricas do sexo: a submissão feminina versus superioridade masculina 

com a política de gênero. Eis o fenômeno que causa as diferenças de gênero. Sobre 

o assunto Louro (2010) apud Elisete França (2011, p. 143) assevera que, 

O ser feminino e o ser masculino são constituídos num processo sócio-
político-econômico; portanto, é um processo criado e transformado pelo 
contexto histórico. Logo, está envolvido em uma complexa rede de poder que 
regula as sociedades ocidentais e normatiza as hierarquias entre os gêneros.  
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Na descrição há uma conexão entre as diferenças sexuais e a perpetuação da 

ordem de gênero, fator corroborado pelas entrevistadas quando mostram que há, não 

tão somente a desigualdade entre os sexos no campo, mas violência de gênero. 

Sendo nós mulheres árbitras, vítima da política de gênero. 

Se levarmos em consideração o conceito de violência, sendo a violência 

simbólica situada fora do palpável, à vida das árbitras é embebida nesse processo e, 

(ainda) de forma silenciada. Sobre este ponto: 

Trata-se da violência como ruptura de qualquer forma de integridade da 
vítima: integridade física, integridade psíquica, integridade sexual, integridade 
moral. Observa-se que apenas a psíquica e a moral situam-se fora do 
palpável (SAFFIOT, 2011, p.17-8). 

Com o conceito apresentado por Heleieth Saffioti, basta perceber as formas 

pelas quais a violência se apresenta. Nesse sentido, falando de dentro, como sujeito 

situado, a minha história também é carregada de estigma de violência simbólica98. 

Essa questão é similar ao que ocorre com a maioria das árbitras do país  

Diante do que discutimos, os critérios para tornar-se árbitra e manter-se, são 

baseados em desigualdades e resultam em prejuízos para as mulheres. Contudo, 

refletindo sobre as contribuições de gênero trazidas pelas árbitras no mundo do 

trabalho, inserimos o debate concernente à subversão da ordem de gênero a partir da 

inserção das mulheres na prática dos esportes masculinos e no trabalho esportivo 

(Helena Altmann, 2015, p. 92).  A autora denomina de práticas que perpassam as 

relações sociais ou práticas “perfigurativas”, valorizando as “Marias nas quadras” 

(mulheres que jogam futebol) não pelo que representam para transformação futura, 

mas, pelo que mostram sua relação no presente. 

Apropriando-nos dessa ideia, diríamos aqui, por se tratar de mulheres que 

atuam no comando do futebol, as “Marias ‘dos’ campos” - elas estão e são do campo, 

por direitos constitucionais adquiridos. Mas, as normas de gênero dizem: Mulheres no 

comando do futebol, não!

                                            
98  O episódio da exclusão e as oportunidades que obtive ao longo dos quase 15 anos na função 

(FBF e CBF), relato no final deste estudo. 
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4 FATORES QUE INFLUENCIAM NA DIVISÃO DO TRABALHO NA 
ARBITRAGEM: O CORPO, O PADRÃO DE BELEZA E A RAÇA 

A história de vida das árbitras abrange um conjunto de enunciados que 

possibilitam perceber alguns fatores que influenciam na divisão do trabalho neste 

setor, como por exemplo, vimos como principais: o limite do corpo, fator que nos 

induziu a pesquisar de que forma as árbitras modelaram os seus corpos a ponto de 

se tornarem fisicamente aptas a esse tipo de trabalho; outra questão abordada nos 

depoimentos das entrevistadas, é o perfil dessas mulheres mais requeridas para 

exercer a função, adentrando a questão da representação e identidade de gênero, o 

que nos levou a discutir sobre o padrão de beleza como benefício para este campo. 

Nesses termos, a raça se constitui como precedente imprescindível ao percebermos 

que o racismo não está dissociado do conjunto de problemas encontrados.  

Nesta parte inserimos a ideia de perceber o corpo como documento de 

inclusão, tendo em pauta a influência da mídia, uma sociedade racista e uma 

modalidade esportiva que vem carregada de uma história de racismo – o futebol. 

Iniciaremos discorrendo sobre a influência da Educação Física e as vivências 

infantis nas modelagens dos corpos das árbitras, passando para as representações 

de gênero que requer a feminilidade nas mulheres em detrimento de uma possível 

masculinidade. Além disso, discutiremos sobre o padrão de beleza eurocêntrico. Em 

seguida, nos inclinaremos no debate sobre raça/racismo a partir do perfil das árbitras 

correlacionando alguns materiais, estudos e os depoimentos colhidos. 

Por fim, encerramos este trabalho com a história das exclusões das mulheres 

na arbitragem, sobretudo, com a minha história (da pesquisadora), que iniciei falando 

uma parte sobre minhas vivências, tendo isso como questão impulsionadora desse 

estudo. 

4.1 AS ÁRBITRAS FALAM SOBRE A MODELAGEM DOS SEUS CORPOS: A 
INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E AS VIVÊNCIAS INFANTIS 

Nesta seção desejamos compreender como, diante das tecnologias de gênero 

as árbitras adquiriram um modelo de corpo forte e apto para práticas que solicitam a 

performance dos corpos, sendo a Educação Física tratada como um excelente meio 
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para manter a (des) ordem nas diferenças de papeis sexuados e nas hierarquias entre 

os sexos.  

A educação, incentivadora das diferenças sexuadas nos permite pensar nas 

diferenças de papeis e nas relações desiguais na divisão sexual do trabalho, como 

descreve Mirla Cisne (2012, p.118) que a categoria da divisão sexual do trabalho 

configura-se como instrumento de análise e desvelamento do real, mais precisamente 

das relações de exploração desta sociedade, que são transmutadas como fenômenos 

inatos, o que dificulta a confrontação, já que os fatos são aceitos com naturalidade. 

As diferenças de papeis e a divisão sexual do trabalho têm sido resultados das 

estratégias utilizadas para as hierarquias e sua manutenção, sendo os brinquedos e 

brincadeiras parte dessas tecnologias envolvidas, culturalmente construídas desde a 

infância, mas, não é desde sempre. 

Acompanhando os estudos históricos, observa-se que a diferença de gênero 
no lúdico é uma construção cultural que se consolida na sociedade capitalista, 
porque, em torno de 1600, (...) a boneca não se destinava apenas às 
meninas. Os meninos também brincavam com elas [...] ambos os sexos 
usavam o mesmo traje, o mesmo vestido. (ARIÉS, 1981, p. 91-2 apud 
BERNARDES, 2012). 

Diante dessas exposições decifra-se que os papeis sexuados foram se 

constituindo na sociedade, tendo como elementos de grande influência os brinquedos, 

brincadeiras e as crianças. Nesse processo a representação atinge os corpos. E, 

como se deu a formação do corpo das árbitras, mais preparado e desconecto do 

modelo de feminilidade e de fragilidade física?  

De certa forma, as árbitras vêm mostrando um corpo mais forte quando 

aprovadas numa bateria de avaliações físicas tanto em índices femininos, cujo modelo 

de avaliação requer o limite do condicionamento de seus corpos fisicamente treinados, 

quanto em índices masculinos, comprovado com a outra pequena parcela de 

aprovadas no grupo dos homens, que certamente ultrapassa os limites corporais nos 

moldes das construções sociais e se iguala aos homens.99  

Para responder estes questionamentos nos inclinamos nos depoimentos delas 

a respeito da pergunta: Na trajetória escolar, como era a questão da educação física? 

Quais as atividades realizadas na infância/ adolescência, os brinquedos, brincadeiras 

e tipo de sexo com quem brincavam? Vejamos os depoimentos: 

Os brinquedos e as brincadeiras: 

                                            
99  Assunto discutido nos capítulos 2 e 3. 
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– Eu lembro que eu sempre fui muito arteira, né, nunca gostei de brincar de 
boneca, essas coisas. Era brincadeira de luta... Minha família sempre esteve 
do meu lado, meu pai sempre me apoiou em questão de esporte. Futsal, já 
andei de skate, já andei de patins, joguei vôlei, já fui da seleção de vôlei. 
Já competi várias vezes, já fui campeã de Karatê. Então, eu sempre tive 
muito amizade com menino, quase com menina nenhuma (Conga, 21 
anos, árbitra assistente). 

Destacando-se as inserções nos esportes masculinizados, neste depoimento, 

se deu a partir das brincadeiras de luta com os meninos. Para Altmann (2015) o 

esporte é utilizado pelas meninas como transgressão de normas, é um meio de 

adquirir dominação e poder, além de ser uma nova forma de resistência de gênero.  

– Nessa época, a gente brincava muito de baleado, entendeu, jogava gude, 
brincava de puxar carrinho de latinha, de latinha de sardinha [...] mas eu 
gostava mais de brincar com os meninos, que os meninos aguentava 
porrada e eu brincava pesado, de bater mesmo, brincava de empurrão, de 
tapa, de bola mesmo, sempre gostei de jogar bola. E as meninas, às vezes, 
não guentava, né? Eu brincava mais com os meninos [...]. (Guilhermina, 37 
anos, árbitra assistente). 

As vivências infanto-juvenis apontadas (gude, carrinho, porrada, bola), 

descaracterizavam-se das tradições realizadas pelas meninas, levando-nos a crer que 

é na infância a fase de início das diferenças sexuais. Beauvoir (1967, p. 09-10) 

assegura que “até os doze anos a menina é tão robusta quanto os irmãos e manifesta 

as mesmas capacidades intelectuais”.  

Nos testemunhos destaca-se a influência da rua complementando o papel da 

Educação Física na modelagem dos corpos das meninas, que na escola participam 

mais do jogo de baleô. Desta maneira, a rua se torna importante para contribuir na 

modelagem dos corpos. 

 Para muitas teóricas feministas “os espaços e processos pedagógicos estão 

atravessados de mecanismos e estratégias de vigilância, controle, correção e 

moldagem dos corpos dos indivíduos – estudantes e docentes” (DAGMAR MEYER; 

DORNELLES, 2013, p. 45-6). Assim sendo, a rua é um espaço de liberdade. 

A educação esportiva do corpo não ocorre apenas em aulas, mas também 
em práticas informais e em outros espaços, como na rua e em parques, em 
atividades extracurriculares, escolas de esportes, academias, entre outros 
(ALTMANN, 2015, p. 40). 

Estas autoras dão suporte teórico para afirmarmos que as interlocutoras, se 

responsabilizaram pelas transformações dos seus corpos e borraram as fronteiras de 

gênero/sexo desde a infância. Elas utilizaram a rua como estratégias para as suas 

realizações e desejos por brincadeiras, sendo este o espaço complementar. 
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Os brinquedos também têm um viés representativo na sua fabricação, em vista 

de que o brinquedo está para o sexo. Tendo como exemplo a bola e a boneca como 

os mais fundamentais em suas extremidades, pois, representam dois mundos 

diferentes e ao mesmo tempo são preparativos para o desenvolvimento das relações 

de gênero que se inicia na infância, período em que se desenham formas desiguais 

de comportamento, conduta, subjetivação, resultando numa relação fisicamente 

desigual e, em consequências sociais de gênero.  

O uso inusitado com as bonecas: 

– [...] Boneca, eu brincava. Eu tinha, assim, algumas bonecas que eu tinha 
de estimação. Eu não levava muito elas pra brincar, não, brincava mais em 
casa, quando eu dormia (Guilhermina, assistente, 37 anos). 

– Então, tinha muita boneca, mas eu nunca brincava com as bonecas. Ou 
arrancava a cabeça das bonecas... Mas era sempre brincar de carrinhos, 
bicicleta, de tranca, de bola, dessas coisas (Conga, 21 anos, árbitra 
assistente). 

Guilhermina destacou que só brincava com a boneca sozinha, em sua casa - 

um indicativo de “estranhamento”. Como se, para ela, brincar com boneca causava-

lhe vergonha. Ambas entrevistadas apresentaram a recusa em brincar de 

boneca/casinha. Enquanto que a primeira se escondia, brincando em segredo 

(sozinha ou ao se recolher para dormir), Conga, ao ganhar as bonecas costumava 

arrancar a cabeça.  

A boneca aqui simboliza resistência às imposições de gênero, questão 

explicada por Suely Messeder (2012, p. 98) quando afirma que “[...] A tecnologia de 

gênero presente nos brinquedos funciona de maneira bastante severa, para as 

meninas e meninos que não concordam com esta divisão sexual dos brinquedos [...]”. 

 Brincar de boneca e/ou casinha, os brinquedos tradicionais das meninas em 

nossa sociedade, não foi realidade dessas mulheres que tiveram atitudes inusitadas 

com as bonecas, nem era a preferência das demais,  portanto, contrariando as regras 

de gênero, todas brincaram com os meninos e jogaram futebol. Além disso, o esporte 

de luta fez parte da vida da maioria delas que priorizaram em brincar com o sexo 

oposto, sendo um indicativo de que a segregação dos esportes e a separação dos 

sexos não são naturais, nem preferência das crianças, são imposições sociais de 

gênero que começa em casa e se reforça na escola.  

A Influência da Educação Física:  
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A Educação Física na escola brasileira é parte de um projeto de modernização 

social, cultural e econômica do país e constitui-se historicamente a partir dos discursos 

médico-higienistas, eugenistas e de influência militar. Tal conteúdo curricular entra 

encena como principal operadora da educação dos corpos. (DORNELLES, 2013, p. 

47). 

– Educação física... antigamente, jogava bola um dia, jogava futebol. Então, 
eu sempre tava em todas, nunca faltava a aula de educação física. Eu era a 
única menina que brincava e não queimava, que ia lá e trancava os 
meninos. Sempre fui ativa na aula de educação física. É tanto que eu resolvi 
fazer educação física (Conga, 21 anos, árbitra assistente). 

Esta fala mostra a transgressão às normas de gênero no que concerne as 

segregações das atividades por sexo nas aulas de Educação Física. Quando a 

interlocutora, além de ser a única da turma, diz que “trancava” os meninos, no futebol 

na escola, certamente ela estava desenvolvendo a força física e a subjetivação nos 

moldes masculinos.  

Entendendo como uma invenção, para Dornelles (2007, p. 28) “a separação de 

meninos e meninas nas aulas de Educação Física não é um acontecimento próprio 

da atualidade, uma descoberta do século XXI [...]”. A autora adverte que também não 

a entende como um processo natural do ambiente escolar. Logo, compreendemos 

que se pauta em uma invenção e intenção voltadas para as dicotomias sexuais. 

– Educação física... antes, a gente tinha uma área, os professores faziam 
aula mais de baleado. Na verdade, era mais baleado, tinha algumas 
atividades na quadra, de futebol, mas não era bem específico igual hoje, né. 
Mas era isso mesmo, baleado, que eu participava, e futebol também 
(Guilhermina, 37 anos, árbitra assistente). 

–Tinha atividade física na escola, eu gostava muito. E tinha umas meninas 
mais velhas que jogavam baleado. Eu era fascinada pelo jogo do baleado e 
aí ia pedir. Todo dia ia pedir pra jogar e elas não me deixavam. "Por que eu 
não posso jogar?". "Por que você é pequena". No outro dia eu ia lá de novo. 
Elas jogavam antes da aula, chegavam cedo, jogavam baleado [...] Não, 
sempre foi atividade física separada. E eu sempre achei estranho isso, né. 
Mas, enfim, eu queria jogar e elas não deixavam. E aí, quando eu já tava no 
ginásio, eu descobri o basquete na escola e adorei, me apaixonei. Na 
verdade, o esporte que eu mais amo é o basquete, tanto que eu fui a primeira 
mulher monitora de basquete da Universidade Católica.  (Nice, 47 anos, 
árbitra). 

Com esses testemunhos de esportes masculinos praticado por ambas 

entrevistadas, em que, o futebol e o basquete por exemplo, não são esportes 

destinados para as meninas, portanto, foram vivências delas. Não sendo realidade ou 

fato comum a participação deste sexo nestes esportes citados, verifica-se, que “as 
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diferenças de gênero não podem ser reduzidas simplesmente às diferenças biológicas 

entre os sexos” (DEVIDE, 2005, p.36). Ainda salienta o autor que muitas dessas 

diferenças foram e ainda são argumentos, difundidos pelo discurso médico.  

Ambas as entrevistadas também mostram que a atividade similar aos esportes, 

a qual costumavam praticar na escola, era o baleado – jogo em equipe, com bola, 

considerado atividade feminina. Destarte, fica evidente que o baleado é o “jogo de 

tradição” das meninas. Apresentado no testemunho de Nice no baleado também 

ocorre à competição questão que influencia na subjetivação100.  

Essas relações que todas as entrevistadas fazem com o baleado, induz-nos a 

crer nesse jogo como importante estratégia da Educação Física para envolver as 

meninas em práticas de jogos competitivos e contribuem no desempenho físico. 

Porém, o baleô não é o suficiente, se notarmos ser uma prática comum nas escolas, 

e que, por si só, não requer tamanha aptidão física conforme comprovam as árbitras 

em seus corpos, em vista de que, elas praticaram outras modalidades esportivas e 

tiveram vivências similares ao do sexo masculino.  

Pensando numa possível explicação, “da perspectiva de gênero, o esporte 

estabeleceu-se como um domínio masculino [...] o esporte foi, e ainda é, percebido e 

executado sob a orientação dos valores e das normas masculinas dominantes. ” 

(IVANILDE MATTOS, 2010, p. 29). Aqui é possível decifrar como a educação 

influencia as diferenças sexuadas, uma vez que as atividades diferenciadas para as 

meninas, muitas vezes, fazem parte das aulas de forma naturalizada. 

[...] em verdade, a influência da educação e do ambiente é aqui imensa. [...] 
Assim, a passividade que caracterizará essencialmente a mulher “feminina” 
é um traço que se desenvolve nela desde os primeiros anos. Mas é um erro 
pretender que se trata de um dado biológico: na verdade, é um destino que 
lhe é imposto por seus educadores e pela sociedade [...] (BEAUVOIR, 1967, 
p. 21). 

Através dessa explicação de Beauvoir, percebe-se que a feminilidade é parte 

da construção desde as idades infantis. E, para Louro (2013, p. 89) “[...] se admitimos 

que a escola não apenas transmite conhecimentos [...], mas que ela também fabrica 

sujeitos, produz identidades [...] sendo produzidas através de relações de 

desigualdade [...]”, e, se acreditamos que tais ações são práticas políticas, elas, então, 

transformam e podem ser subvertidas. 

                                            
100  Felix Guattari e Suely Rolnik (2010) em “Micropolítica: Cartografia do desejo” discutem a 

respeito da produção da subjetividade, sendo essencialmente fabricada e modelada no registro 
social. 
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Voltando aos depoimentos destacados das entrevistadas, também se detectam 

as aulas diferenciadas por sexo e, de forma particular, a fala de Nice evidencia que 

não é somente no futebol que as mulheres enfrentam barreiras para liderar, em outros 

esportes também acontece, observado quando ela cita a resistência de gênero no 

basquete revelando ter sido a primeira monitora da academia nesta modalidade (na 

graduação em Educação Física). 

As aulas separadas tende a manter e fortalecer as desigualdades sociais e 

sexuais, uma vez que a relação de gênero começa em casa, mas se amplia na escola, 

instituição que atua na conscientização.  

Gostaríamos que compreendêssemos que a escola é um local importante e, 

esse é um momento da Educação Física, igualmente importante (em vista das 

afluições das discussões de gênero pelas/os feministas), podendo utilizar estratégias 

para reduzir tais desigualdades. Sobre isso, sugerimos começar na 

infância/adolescência a vivenciar a igualdade sexuada nos corpos, através da 

educação física escolar, para que, nas fases seguintes, tais alcances, contribuam nas 

compreensões de gênero e, sobretudo, para as resistências de submissão, 

considerando que,  

Gestos, movimentos, sentidos são produzidos no espaço escolar e 
incorporado por meninos e meninas, tornam-se parte de seus corpos [...] 
fazendo com que tenha algumas habilidades e não outras... [...] 
Evidentemente, os sujeitos não são passivos receptores de imposições 
externas [...] (LOURO, 2014, p.65). 

Louro se direciona para o aparelho institucional escolar como a instituição que 

através de múltiplos e discretos mecanismos distinguem-se os corpos e as mentes, 

fortalecendo o fenômeno das normas de gênero. E, quando nos debruçamos nos 

estudos de Dornelles (2007, p.140) a autora afirma que “[...] a educação física escolar 

produz corpos generificados ”. Segundo ela, a divisão por sexo se constitui com base 

na naturalização de representações de feminilidade e masculinidade produzidas.  

Neste debate é notório que pelo fato de todas as entrevistadas jogarem futebol, 

a maioria ser ou ter sido atletas competidoras e brincarem preferencialmente com os 

meninos de brincadeiras destinadas a tal sexo, práticas que desenvolvem a força e 

melhora o condicionamento físico, essas mulheres mostraram a necessidade de 

complementar as atividades da educação física escolar em relação ao desempenho 

físico nas meninas e, também, elas representam a desnaturalização da força 

masculina versus fragilidade feminina como processo inato.  
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O fato é que, para chegar ao alcance desse fenômeno físico e do 

empoderamento, importante para comandar jogos e principalmente jogos masculinos, 

todas elas borraram a fronteira do gênero/sexo, desobedeceram às normas e 

imposições sociais desde a infância.  

Com base nisso, o corpo forte nas mulheres faz parte de grupos específicos, 

não sendo ainda a realidade deste sexo. “Nesse sentido, torna-se importante 

problematizar como a escola e, de forma pontual, a Educação Física escolar estão 

implicadas com a produção de modos de viver as feminilidades e as masculinidades 

[...]”. (DORNELLES, 2007, p. 117). 

Essa desigualdade nas relações de gênero apresentadas aqui no contexto da 

educação física requer refletir sobre o corpo compreendido “como produto de um 

intrínseco inter-relacionamento entre natureza e cultura [...] o corpo não é algo que 

está dado a priori. Ele resulta de uma construção cultural [...]” (SILVANA GOELLNER, 

2010, p. 73). 

Nesse estudo defendemos a importância do assunto “construção social dos 

corpos”, gênero/sexo/sexualidade e divisão sexual do trabalho nos esportes, de forma 

específica para os profissionais em educação física, devido estes fenômenos 

resultarem em desigualdades sociais de gênero e, pelo crescimento do mercado de 

trabalho esportivo no Brasil. Nesse caso, é procedente atentar para o currículo em 

Educação Física, como sugere Dornelles (2013) sobre a importância de se incluir nas 

discussões a temática “gênero e sexualidades”.  

Sugerimos ampliar a discussão de forma interdisciplinar, incluindo todas as 

disciplinas curriculares e os gestores da educação, com o intuito de compreensões a 

tal respeito e, em prol de apoio, crendo que esse assunto não é apenas cerceado aos 

professores de Educação Física, é uma questão social, é de responsabilidade de 

todos/as.  

Portanto, para resolver a questão não há um plano de aula específico, mas há 

uma estratégia objetivando melhorias, conforme fundamenta os estudos culturais, 

visto com Maria Elisa Cevasco (2008, p.110) que se baseia nas obras dos principais 

autores dessa corrente de pensamento, no qual, a ideia é abrir os canais e facilitar o 

acesso. É nessa ideia que focamos nosso pensamento sobre a Educação Física. 

A seguir, trazemos mais elucidações de gênero no campo da arbitragem, 

abordando as masculinidades e feminilidades.    
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4.2. AS ÁRBITRAS E A REPRESENTAÇÃO DE GÊNERO: MASCULINIDADES E 
FEMINILIDADES 

Nesta parte nossa compreensão volta-se para a influência do campo na 

representação de gênero e identidade neste tipo de ocupação, sendo a feminilidade 

uma imposição de gênero cuja intencionalidade é manter a submissão feminina e 

hegemonia masculina.  

Apreciemos como as entrevistadas se autodescrevem, falam da sua forma de 

ser e das colegas, diante da pergunta: 1) Você se considera uma mulher 

masculinizada?  

– Emocionalmente, sim. E, assim, em atitudes também. Agora, minhas 
atitudes são muito masculinas, eu acho (Conga, 21 anos, assistente) 

– Um pouco. Um pouco. Eu gosto de vestidos, mas eu tenho bem um caráter 
um pouco masculinizado (Rôxa, 22 anos, assistente). 

– Eu não me considero masculinizada, não. Eu me considero uma pessoa de 
atitudes firmes, né. Eu me considero uma pessoa que sabe se posicionar, 
que se posiciona. Às vezes, isso é visto de forma equivocada. Porque 
algumas pessoas acham que mulher tem que ter jeitinho de falar, sabe, que 
tem que tá sempre dourado a pílula, sempre com jeitinho pra não machucar 
as pessoas. Eu me acho uma pessoa muito direta, mas não me acho 
masculinizada. Eu acho que eu sou firme e correta nas minhas convicções 
(Nice, 47 anos, árbitra). 

Identificamos que as árbitras, às vezes, se dividem entre feminilidade e 

masculinidade.  No primeiro enunciado de Conga ela mostra a formação de um 

emocional masculino, por outro lado ela revela na sua forma de ser uma identidade 

voltada para a masculinidade física-corporal. Chamou-nos a atenção o fato desta 

interlocutora recorrer à outra forma de masculinidade (emocional), em substituição à 

sua identidade apresentada (masculinidade física). 

Nas outras falas é identificável a masculinidade fora do contexto corporal, de 

exclusividade atitudinal, voltada para a firmeza, sem a preocupação com o gesto e 

feminização. Cremos que quando elas se referem a “caráter masculinizado”, relaciona 

com a masculinidade que não está na representação corporal. 

Conforme a demanda própria do campo, o exercício desta função requer uma 

postura firme e forte (não sendo características de feminilidades), o que em uma 

palavra, popularmente na arbitragem se chama “pulso firme”, desta maneira, mulheres 

que não o são, tendem a tornar-se masculinizadas, em vista de que, masculinidade é 

uma construção, logo, adquire-se.   
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Sobre masculinidade, Almeida (2005) conceitua: 

Masculinidade é, então, o termo que cobre todo o campo de investigação que, 
na área dos estudos sobre o gênero e a sexualidade, se reporta a significados 
culturais da “pessoa”, que, sendo ideologicamente remetidos para o terreno 
da essência dos “homens”, são, através de processos metafóricos, aplicáveis 
ás mais variadas áreas da interação humana e da vida sociocultural. 

Através deste autor é possível perceber que há masculinidades apresentadas 

ou construídas em determinados grupos culturais, nesse sentido o notamos nas 

mulheres árbitras. Embora que para nós as masculinidades não são sempre 

corpóreas, como nos ajudam a compreender a questão as interlocutoras ao falar do 

assunto.  

2) Suas colegas de profissão (árbitras) são masculinizadas? 

– Não, não acho que as mulheres são masculinizadas, não. Elas são fortes. 
[...] da mesma forma que tem mulher forte, tem homem fraco também. (Nice, 
47 anos, árbitra). 

– Não. Eu acho que não. Têm umas sim, que, assim, já, fisicamente, você 
percebe que é um pouco masculinizada. Outras, não, você percebe que é 
bem, bem feminina mesmo, em tudo. Emocional, tudo (Conga, 21 anos, 
assistente). 

O primeiro testemunho nos remete à descrição de Patrícia Lessa (2005a) que 

diz que com o advento das academias, a fragilidade física nas mulheres, como 

processo inato, caiu por terra; enquanto que o segundo evidencia que as árbitras que 

possuem a masculinidade físico-corporal – esta vai sendo substituída fortemente por 

feminilidade. Esta é uma questão importante, por percebermos que, atualmente, além 

dos critérios, é preciso a feminização para estar neste campo. 

A questão é similar ao que ocorre com as mulheres fisiculturistas, aquelas que 

constroem, através de treinamentos, a hipertrofia muscular em todo o corpo, 

igualando-se fisicamente aos homens deste esporte. Segundo estudos de Angelita 

Jaeger e Silvana Goellner (2011), músculo e feminilidade não se agregam no mundo 

masculino, visto que as mulheres estão nesta modalidade esportiva desde a década 

de 70 “[...] sendo constantemente assombradas pelo perigo da masculinização que 

ameaçava as representações [...]” (p.960). Conforme as autoras, em suas análises, 

as mulheres podiam ser fortes e musculosas, porém, femininas. Muitas questões 

foram impostas pelo IFBB (International Federation Of Body Building) para destacar 

as feminilidades destas esportistas. Dentre as questões, há o limite da hipertrofia. 
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Notamos nesses estudos sobre as mulheres nos esportes, que há um indicativo 

generalizado: não se esperava que as mulheres pudessem igualar-se fisicamente aos 

homens ou mesmo, transcendê-los fisicamente, como tem acontecido em alguns 

grupos. Por isso, foi e é preciso criar regras que impeçam este fenômeno 

demonstrativo nos corpos das mulheres. 

As árbitras, por sua vez, apresentam nos testemunhos, uma predominância de 

uma masculinidade específica, destacado como caráter e/ou emocional. Como seria 

descrito este tipo de masculinidade apontado por elas? 

Relacionando com o campo de arbitragem, é evidente que se trata de conduta, 

atitudes, comportamentos e gestos, conforme apresentados no capítulo I sobre as 

obrigações dos árbitros, que tem relação com poder e comando, controle do campo e 

das equipes, para fazer cumprir as regras do jogo de futebol. A voz firme e forte entra 

nesse conjunto e tem conexão com este tipo de atividade (observado com minhas 

experiências na área – a pesquisadora). Essas características são importantes para 

dar conta desse trabalho e não condiz com o modelo de feminilidade. 

Relacionar o comportamento com masculinidade foi algo em comum nas falas 

das árbitras entrevistadas, associando ao caráter. Desta forma, sobressai um tipo 

específico de masculinidade para além do corpo. Com isso, notamos a presença da 

representação de dois tipos de masculinidades nas mulheres: físico-corporal e 

subjetivo comportamental.  

Contrastando com outras representações, de acordo com Grossi (2004, p. 06) 

para a constituição do modelo de masculinidade hegemônica em nossa cultura, 

atividade não diz respeito apenas à sexualidade, ela é também percebida 

positivamente como agressividade. Mas aqui, ambas as masculinidades se dissociam 

do contexto da agressividade e também não são hegemônicas. 

A masculinidade nos corpos das mulheres, levantada e evidenciada pela 

antropóloga Suely Messeder (2012), refere-se a mais um tipo de masculinidade dentro 

desse conjunto, mostrando que as masculinidades não só pertencem às 

representações dos sujeitos do sexo masculino. Assim, a masculinidade pode se 

apresentar nas mulheres, de forma físico-corporal e sexual, e/ ou da forma que 

sugerimos denominar de subjetiva-comportamental. Em virtude dessa atividade, 

isso se dá, ainda que o uniforme das árbitras venha a ser feminizado (questão 

discutida no próximo assunto) e, ainda que o corpo não seja performatizado nos 
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padrões masculinos. Em todo caso, esse conjunto de masculinidades nas mulheres 

quebra o modelo de feminilidade hegemônica atribuído a todas as mulheres. 

Nesse sentido, as masculinidades nas mulheres, ao invés de reforçar o 

masculino como modelo legítimo, contribuem para desestabilizar a legitimidade desta 

categoria que impera e, também, mostrar outra forma de ser mulher. Destarte, ser 

mulher masculinizada não significa não ser mulher, nem ser menos mulher, nem ser 

homem, e, ser do sexo feminino não significa ser inferior, embora deparemo-nos com 

a inferiorização, fato que, o processo cultural baseado nas dicotomias sexuadas 

implica em hierarquias e legitimidades identitárias, resultando em submissão e 

superioridade entre os sexos, cabendo-nos refletir que as normas de gênero impõem 

que ser mulher legítima é ser feminizada, mesma lógica imposta para os homens 

legítimos, que ainda se associa à agressividade, independente da escolha - trata-se 

de normas.   

Voltando às descrições sobre o construcionismo social (Nicholson, 2000 – 

discutida no capítulo 1), no qual entende-se como determinismo biológico os dados 

da biologia; e o fundacionalismo biológico sendo as diferenças e semelhanças em 

relação ao primeiro termo, permitindo que os dados da biologia coexistam, concluímos 

que resultam, não tão somente na noção de que as constantes biológicas são 

responsáveis por certas constantes sociais, mas também, acrescentamos a esse 

pensamento, que as questões de imposição de gênero  apontam para um 

“DETERMINISMO SOCIAL”, isto é: fincar como natureza dados culturais ligados a 

gênero/sexo. Nada menos que inversão de normas de gênero. 

4.2.1 O perfil das árbitras e o padrão de beleza: as musas do apito  

Na direção das compreensões da “beleza” como influência desse campo, 

sendo a feminilidade uma imposição de gênero cuja intencionalidade é manter a 

submissão feminina versus a hegemonia masculina. Aqui o padrão de beleza se 

apresenta como uma invenção deste campo de trabalho.  

Nosso debate se dará a partir da pergunta que fizemos as interlocutoras sobre 

1sua estética, se mudou com a arbitragem, como gostava/gosta de se vestir. 

Conferiremos o depoimento das árbitras: 

– Não, não mudou nada. Eu sempre fui menina, eu sempre gostei de ser 
menina. Nunca tive nenhum problema com estética, pelo contrário. [...] Adoro 
rosa, não tenho nenhum problema quanto a isso. Na verdade, eu não gosto 
de cabelo, não. Cabelo eu acho que dá um trabalho e é caro cuidar de cabelo 
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[...] ele tava realmente muito estragado por causa da ação do sol e do cloro. 
E aí eu fiz, gostei do resultado. Aliás, eu só não, muita gente gostou de me 
ver de cabelo curto... [...] Era bem curtinho. Aí, à medida que eu... Mas só que 
pra manter o cabelo curto também dá trabalho, custa dinheiro. Porque tem 
que cortar sempre, de 15 em 15 dias. [...]Aí eu fui cortando, fui cortando, 
aprendi a cortar até de máquina. Aprendi, quer dizer, cortava no cabeleireiro, 
com a máquina. [...] Bem baixinho, na um, na dois... Eu variava também, 
né, porque é chato ficar sempre com a mesma cara, né, aí a gente vai 
variando. Cortava na quatro, aí depois passou pra três, depois pra dois. E um 
dia eu cortei na um (Nice, 47 anos, árbitra) 

– Sempre fui roqueira, né, então meu preto sempre prevaleceu. Sempre fui 
a estranha, usava óculos, era considerada a feia da sala, enfim (risos). Em 
questão de estética, eu era terrível [...] Eu nunca fui muito de vaidade, então 
fazer a unha uma vez no mês [...]. Então, assim, vaidade eu nunca tive. Eu 
passei a ter, por incrível que pareça, eu comecei a ter um emocional 
masculino e uma vaidade maior na arbitragem. Então, eu tenho que me 
arrumar mais. Quando é um evento da arbitragem, eu tenho que colocar um 
vestido, ir mais feminina. Mas, assim, questão de vestir é normal, é o dia todo 
legging, tênis e blusa folgada (Conga, 21 anos, árbitra assistente). 

Apesar dos atributos masculinos como a força, postura firme, atitude de poder 

e comando, conforme a demanda própria do campo para o exercício desta função – 

Itens importantes para dar conta desse trabalho, identificamos a feminilidade na 

representação de gênero nas mulheres como padrão na arbitragem, conferido, 

sobretudo, nas palavras de Conga. Portanto, quando Nice combina o vestuário 

feminino com o não cabelo (quando diz ter o corte de cabelo na “um”, significa quase 

careca) nos impulsiona a pensar na importância dada à representação de gênero 

neste setor. 

As árbitras se esbarram com um padrão identitário em que a masculinidade nas 

mulheres não é permitida. Desta forma, de maneira estratégica elas apropriam-se da 

masculinidade subjetiva-comportamental, mas apresentam-se feminilizadas: unhas 

feitas, cabelos nos moldes esperado para uma mulher, muitas vezes o vestido e a cor 

“rosa” (cor que vem ganhando outro significado sendo atualmente utilizado pelos 

sujeitos do sexo masculino) são utilizados para comprovar a feminilidade.  

Os demais enfoques nos permitem perceber que nem sempre o campo da 

arbitragem se pautava em um grupo seleto, em relação às mulheres, nem se 

preocupava com o perfil delas. Veremos: 

– Olha, em 2000, tinha uma média de 80 mulheres, mais ou menos. Tinha, 
sim. Em 2000, eu fui pro Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino em 
Uberlândia... Eu acho que eu tenho esse papel aí, que tem a relação de todas 
as árbitras. Tinham 44 mulheres, entre árbitras e árbitras assistentes [...] 
(Nice, 47 anos, árbitra). 
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Nice revela o quantitativo de mulheres no Brasil até o início do século. Esse 

número ao invés de aumentar, reduziu (apresentado no capítulo 2). E, quando ela 

aponta o contingente que participavam dos jogos, neste caso específico mais de 50%, 

ela nos remete a outro dado - a escolha para as oportunidades é um fenômeno que 

sofreu mudanças na área. Ela segue com o seu esclarecimento: 

– [...] E, nesse campeonato, as mais antigas, as mais famosas eram Maria 
Edilene e Claudia Guedes, que eram FIFA. Silvia Regina ainda não era FIFA 
esse ano, ainda não era FIFA. Ana Paula não existia nessa época (Nice, 47 
anos, árbitra). 

As árbitras citadas por Nice, não fazem mais parte do quadro, nem da 

arbitragem, inclusive ela, a interlocutora, que começou na década de 90. Na fala, 

refere-se ao campeonato Brasileiro feminino no ano 2000 e as primeiras árbitras 

desse campo, que por motivos variados não atuam mais e, certamente, hoje, 

exclusivamente por questão geracional muitas não estariam no campo, inclusive ela, 

considerando a idade limite para estar na arbitragem. 

Desejando compreender o porquê essas mudanças que passaram a prejudicar 

uma parcela de mulheres e dadas categorias, utilizamos o seu testemunho 

exemplificando sua experiência como professora, em que se reporta à estética dos 

alunos e relaciona com o esporte.  

– [...] Por que todo mundo tem que ter cabelo liso? Todas as meninas têm 
que ter cabelo liso? É o mesmo modelo pra todas. Então, assim, essa questão 
da imposição da imagem tá influenciando no esporte. [...] Eu acho que eles 
querem o perfil de Ana Paula. Aquela mulher bonita, gostosa, que chama 
atenção e, quando entra em campo, todo mundo quer ficar olhando pra ela. 
É só isso (Nice, 47 anos, árbitra). 

Nessas expressões somos impulsionadas a pensar em um padrão de beleza 

como influência para este setor esportivo. Ela questiona sobre o modelo de cabelo 

das meninas/mulheres/feminilidade. E nós questionamos: e os outros cabelos, as 

outras culturas?  Eu, particularmente, preocupo-me com a recusa sociocultural do meu 

cabelo crespo (e o da maioria das mulheres negras), e quando associo com a minha 

cor preta, preocupo-me mais ainda com o racismo, a exclusão. Sendo assim, em meio 

às exclusões por via da cor/cabelo, aonde vamos parar? E se tais questões 

atravessam à educação, aonde vou/vamos trabalhar? 

 Vejamos mais uma fala sobre como as nossas interlocutoras encaram a 

estética das árbitras:  
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– Não, eu acho muito diversificado, principalmente quando vem... Assim, eu 
acho, no Sul e no Sudeste, eu acho que elas são um padrão só. São brancas, 
fortes, bem condicionadas [...] (Conga, 21 anos, árbitra assistente). 

A entrevistada aponta que vê as oportunidades mais voltadas para as regiões 

de maiores valor, enfatizando a cor não negra. Através de meios de comunicação, 

mídia, internet e o discurso das árbitras, observa-se que se desenha um modelo de 

mulheres árbitras baseado no eurocentrismo, inclusive surgindo o neologismo “musas 

do apito” relacionado às mulheres brancas, loiras e jovens. Fator que não é desde a 

origem das árbitras, é uma produção inovadora.  

Ao consultamos vários sites da internet101 e outros meios, concluímos que 

estamos diante de mais um episódio de gênero na arbitragem do futebol – a formação 

de um novo quadro de árbitras e a separação por sexo, denominamos de episódio I; 

em seguida, a exigência da igualdade física entre os sexos, denominamos de episódio 

2 (discutidos no capítulo2); e, neste último caso, podemos nomear de “o terceiro 

episódio”: a era das musas do apito.  

Tendo como base a internet, adentramos ao caso da assistente (bandeirinha) 

Ana Paula Oliveira, perdendo o posto após o evento que mobilizou a mídia esportiva 

brasileira “pousando para a revista Playboy”. A assistente que ficou famosa 

bandeirando jogo na TV, iniciou a carreira em 2001, na Federação Paulista, estreando 

na competição estadual, participou da Libertadores da América e Olimpíadas. Ela 

afirma que só faltou participar da Copa.  

Na reportagem apreciada na internet (apito nacional)102 a ex-árbitra assistente 

(de São Paulo) foi afastada logo após posar para a revista e também, por não 

comprovar a igualdade física com os homens, declarando sua “aposentadoria” nesta 

função (apesar da pouca idade). Diante dos diversos jogos profissionais masculinos 

que praticara, notamos que desempenhava bem a função, tanto por ser, muitas vezes 

escalada em grandes jogos (a mais oportunizada, visto no capítulo 1), quanto por ser 

destacada entre os árbitros assistentes masculinos, mesmo sem ter que provar força 

física igual aos homens companheiros de trabalho, já que durante os muitos anos que 

                                            
101 Cf.<http://rederecord.r7.com/video/bela-loira-bandeirinha-disputa-pelo-posto-de-nova-musa-

do-futebol-brasileiro-526295ed0cf2b431d3b52812/> consultado em 19/10/13. 
<http://extra.globo.com/famosos/retratos-da-bola/musa-da-arbitragem-fernanda-colombo-
posa-de-modelo-mas-nao-pretende-abandonar-futebol-12449222.html >. Consultado em 
10/05/14. 

102  < http://www.apitonacional.com.br/entrevistas/ex-musa.html>. Acesso em: 29/08/2012. 

http://rederecord.r7.com/video/bela-loira-bandeirinha-disputa-pelo-posto-de-nova-musa-do-futebol-brasileiro-526295ed0cf2b431d3b52812/
http://rederecord.r7.com/video/bela-loira-bandeirinha-disputa-pelo-posto-de-nova-musa-do-futebol-brasileiro-526295ed0cf2b431d3b52812/
http://extra.globo.com/famosos/retratos-da-bola/musa-da-arbitragem-fernanda-colombo-posa-de-modelo-mas-nao-pretende-abandonar-futebol-12449222.html
http://extra.globo.com/famosos/retratos-da-bola/musa-da-arbitragem-fernanda-colombo-posa-de-modelo-mas-nao-pretende-abandonar-futebol-12449222.html
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atuou, sequer comprovou a aptidão física nos índices femininos (conforme a 

reportagem). 

 Assim sendo, observamos que a mesma obteve projeções na área sem nunca 

ter alcançado êxitos físicos. A partir da exigência da comprovação destas provas 

físicas (incluindo ela, tratada diferentemente para as oportunidades) a ex-assistente 

se esbarra com o biológico. 

Sobre o fato, nossa interlocutora rememora: 

– Ela saiu porque ela... Ela era FIFA, nunca tinha passado em teste nenhum. 
Ela era bonita e competente. Eu acho ela competente. Eu acho que ela 
deveria ter seguido a carreira. (Nice, árbitra, 47 anos). 

Tanto na reportagem quanto neste depoimento, claramente há o padrão de 

beleza, imbuído e naturalizado, perpetuando as diferenças na divisão do trabalho no 

interior da categoria mulher. Embora nessa fala ressalta-se a competência da mulher, 

mostrando que esta questão está para além do corpo, também interpretamos que na 

mesma fala se ressalta, que o corpo está para além da igualdade entre as mulheres. 

Ou seja, é um documento de inclusão.  

Conforme Ivanilde Mattos (2010, p. 38), o embelezamento e os padrões 

recomendados são baseados na forma física dos gregos. O processo de 

embelezamento da raça brasileira passou a incorporar os sujeitos de peles menos 

escuras, adquirindo formas próximas do ideal branco e europeu. 

Continuemos analisando o evento ocorrido com a famosa e ex-árbitra 

assistente. A reportagem pontua três etapas como responsáveis pelo fim de sua 

carreira, a saber:  

Os erros cometidos no final da copa do Brasil, o ensaio para a revista Playboy 
e finalmente o principal, quando a CBF adotou o teste físico padrão FIFA e 
determinou que as mulheres que quisessem trabalhar em competições 
masculinas, teriam que passar nos testes físicos masculinos [...] (Apito 
nacional. Internet). 

Nosso pensamento sobre o fato é que, não é comum a exclusão de homens 

por cometerem erros técnicos na arbitragem, logo, esse primeiro ponto como parte 

desta lista de pontuação negativa é incabível, consequentemente, não cabe à 

justificativa de nenhum dos outros pontos: No ponto 2, contestamos porque o corpo é 

da mulher, ela faz o que entender com ele, ou, estamos diante de uma falsa liberdade 

de gênero, assim sendo, há uma falsa igualdade entre os sexos na arbitragem, e por 

fim, defendemos que o biológico não pode ser a causa de desigualdades sociais.  
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Contudo, as mulheres vêm sendo responsabilizadas pela sua eliminação da 

arbitragem, através de uma estratégia que camufla a transparência, que as mulheres 

estão sendo excluídas deste setor. Diante disso, notamos um controle androcêntrico 

no campo, que vem sendo atingido com o advento das árbitras, por isso, talvez, 

atravessa-se o corpo, o sexo e até mesmos as novas invenções, que são: os padrões 

de beleza beneficiando uma categoria feminina nesta área.  

A árbitra famosa, representando a superioridade da raça branca e o valor 

regional, deixa o seu legado: o padrão de beleza na arbitragem, eis o corpo, a estética 

e a raça, imbuídos de feminização instituídos no campo, características importantes 

para inclusão e ascensão na arbitragem brasileira, conforme revela a entrevistada a 

seguir: 

 

– [...] Acabei me apaixonando por isso e optei por ser assistente porque, na 
época, eles encaminharam muito o curso para as meninas para ser 
assistente. Que a gente foi logo depois de Ana Paula, meu curso. Depois do 
boom de Ana Paula (Conga, assistente, 21 anos). 

Notamos que dentre os legados deixados pela assistente, consta: a ampliação 

do interesse feminino por esta ocupação, cresce a procura pela atividade e, as 

mulheres, passam a ter um modelo a se espelhar, o padrão de beleza eurocêntrico 

promulgado pela mídia que começa a investir no neologismo “musas do apito”, 

investindo no reforço aos padrões de beleza: a raça branca. Desta maneira, 

fortalecendo e ampliando o padrão de beleza historicamente instituído. 

Sobre a exclusão da famosa assistente citada (levando em conta outras 

exclusões do sexo como veremos neste estudo), apesar das referências que focam o 

assunto, responsabilizá-la pela sua saída do campo (o seu corpo e/ou a conduta), 

compreendemos como sendo um exercício do poder e efeito das normatizações de 

gênero, com base na punição. 

Igualmente, parece um posicionamento importante, manter o controle de 

gênero aonde se supõe estar sendo perdido. Destarte, tudo parece ter ficado em 

ordem: os números entre os sexos estão controlados e tende a reduzir-se; o padrão 

já está instituído e, na função, é o homem quem apita futebol! Apesar disso, verifica-
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se a relação entre profissão masculina e padrão de beleza impulsionando a era das 

musas do apito103. 

Mulheres se destacam dentro das quatro linhas. Confira as musas do apito 
(apresentando uma galeria de fotografias). O universo é masculino, mas 
mulheres também se destacam. As musas do apito chamam cada vez mais 
atenção dentro do campo (Foxsports. Internet; grifo nosso)104. 

Nesta conversa as árbitras se rebelam contra esse tipo de prática, em relação 

aos benefícios versus submissão no interior da categoria mulher e, ao fato de resumir 

“mulher” a corpo/sexo: 

– Eu vejo, assim, muita mulher, quando ela tá numa função dita masculina, o 
profissionalismo dela, o trabalho dela, é posto em segundo plano. Sempre a 
sexualidade da mulher é posta em primeiro plano. Isso me chateia muito, 
principalmente quando eu vejo reportagens falando de árbitras: "ah, aquela 
árbitra é muito linda, aquela árbitra é gostosa". Desculpa a palavra, mas são 
características (Rôxa, 22 anos, árbitra assistente). 

A entrevistada, por um lado demonstra sua insatisfação com a sexualidade da 

mulher sobrepujando à competência e o profissionalismo, por outro, demostra o direito 

invadido, com o corpo, nesse setor, transformado em documento.  

Diante do exposto, buscamos saber se outras mulheres eram beneficiadas. A 

interlocutora expressa: 

– Tem, tem. Tem colegas que eram muito boas, inclusive, mas ela nunca 
passou. Desde a nossa turma, ela foi da minha turma, pra concluir o curso, 
você precisava concluir o teste. Ela não passou desde o primeiro teste. Que 
a gente fazia uma média de três, quatro testes por ano, pra participar de 
competições. Ela nunca passou, mas sempre atuou e eu sempre fiz questão 
dela do meu lado. (Nice, 47 anos, árbitra). 

Desta forma, essas mulheres nem concorrem igualmente com os homens (nos 

benefícios, número de vagas, oportunidades), exceto nas avaliações físicas, nem 

entre elas mesmas, porque, depara-se com outros obstáculos, benefícios intragênero. 

(Conforme expusemos no capitulo 2, as indicações para as participações fazem parte 

das normas da arbitragem). 

Esses episódios elucidam que enquanto houver a existência do “gênero”, a 

desigualdade a partir das diferenças, é possível quebra de normas como ocorreu 

nesses casos específicos, beneficiando algumas mulheres, embora que aqui é 

explícito que incidiu em favor de benefícios particulares sem coerência e sem ética.  

                                            
103  <http://esportes.r7.com/futebol/fotos/gatas-duelam-para-ver-quem-e-a-verdadeira-musa-do-

apito-08112014#!/foto/1 >. Acesso em 08/11/2014. 
104  < http://www.foxsports.com.br/videos/354922051552>. Acesso em: 10/02/2016. 

http://esportes.r7.com/futebol/fotos/gatas-duelam-para-ver-quem-e-a-verdadeira-musa-do-apito-08112014#!/foto/1
http://esportes.r7.com/futebol/fotos/gatas-duelam-para-ver-quem-e-a-verdadeira-musa-do-apito-08112014#!/foto/1
http://www.foxsports.com.br/videos/354922051552
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Apesar de defendemos a importância das mudanças e/ou quebra de normas quando 

estas forem androcêntricas e prejudicar o avanço para a “igualdade social” entre os 

sexos (destacando a Convenção da ONU, 1979, é preciso derrogar e modificar leis), 

porém, esse rompimento de regras ocorrido nesse setor, não se aplicou a todas as 

mulheres, apenas para algumas. Nesse caso, é preciso questionar as hierarquias 

regionais, identitárias, de classe, raça, geração, além do sexo. 

4.2.2 A influência da mídia 

Para subsidiar o debate sobre a influência da mídia na arbitragem, focando as 

mulheres, utilizamos outros recursos como jornais, fotografias e imagens. 

Quando se fala de imagem, uma infinidade de possibilidades abre-se a nossa 
frente. Diz-se que há certas narrativas que falam por imagens ou que certos 
objetos são a imagem metafórica de algo que não está dado [...]. A imagem 
que pretensamente retrata o real ou os fragmentos do real e a imagem que 
reproduz o invisível, o imaginado [...] (PATRICIA LESSA, 2005b, p. 13). 

Nas descrições da autora entende-se a linguagem na imagem, e com base 

nisso apresentaremos alguns pontos nas imagens que selecionamos, retratados nos 

uniformes das árbitras. Evidenciando, o jogo político-cultural e econômico, e o corpo 

que veste. 

Remetendo-nos aos uniformes das árbitras, até os idos de 2000 o uniforme era 

igual ao dos homens. Não era comum encontrar nas lojas de esportes uniformes 

próprios para as árbitras. Talvez porque, não se pensava que as mulheres iriam se 

apropriar desse setor a ponto de torna-se um campo fértil para o crescimento 

econômico das indústrias têxteis, fábricas e grandes empresas.  

 
Figura 1: uniformes masculinizados 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: acervo fotográfico próprio 
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A imagem105 refere-se ao uniforme usado pelas árbitras no início dos anos 

2000. Nesse período, a mídia pouco se pronunciava sobre as árbitras, começando a 

força da Mídia a partir da inserção da famosa assistente citada anteriormente. 

O perfil estético-físico-corporal também não era exigência do campo: não havia 

uniforme exclusivo para as mulheres, até então, não havia despertado interesse nos 

fabricantes, empresas e patrocínios focando o sexo feminino, com isso, a estética das 

árbitras era variada: cabelos curtos e/ ou sem cabelo, corpos fortes, detalhes 

masculinizados, essa estética vem sendo substituída na atualidade. 

Como podemos ver na imagem, o uniforme masculino deixa as árbitras 

visivelmente masculinizadas. Essa é uma questão que se torna preocupante para a 

instituição futebolística quando as mulheres invadem o campo de forma mais decisiva.  

O campo vai sofrendo mudanças: surge o aumento do contingente de árbitras 

e ao mesmo tempo a redução e o desparecimento das mais antigas; as mulheres de 

padrões eurocêntricos aparecem demarcando território neste campo e, vai se 

definindo um grupo seleto que ganha espaço na mídia televisiva e um grupo mais 

oportunizado (discutido no capítulo 2, que coincide com o episódio 1). 

A mídia volta o olhar para as árbitras e ao mesmo tempo elas se tornam 

“ameaça” à dominação masculina neste campo, sendo preciso um certo cuidado, um 

certo controle. Sobre o assunto, Mattos (2010, p. 21) aborda os efeitos causados pela 

mídia, cujos modelos, padrões estéticos não correspondem ao tipo físico mais 

frequente em nosso país, modelos que podem contribuir para a construção de uma 

autoimagem negativa para aqueles que não se enquadram no padrão veiculado pelas 

propagandas.  

Os padrões de beleza veiculados pela mídia são cultuados, admirados e 
reproduzidos. Porém, o que percebo é a forte implicação nessa cultura de 
imagens de corpos, esguios e de cabelos lisos eleitos como referência para 
esta sociedade. Percebo que o corpo é um importante elemento de 
comunicação [...]. (Ibidem). 

Além das descrições da autora, inclusive no que tange sobre o corpo como 

elemento de comunicação, ressaltamos que o poder está imbricado nessa rede 

tecnológica enviesada pelo corpo e mídia. As regras se fortalecem e o androcentrismo 

entra em cena para manter um quantitativo controlável, com a contribuição da força 

                                            
105  Extraído do acervo de fotografias da pesquisadora deste estudo. Me encontro à esquerda, na 

época, nenhuma das três arbitras da imagem pertenciam ao quadro nacional, duas das quais 
inserindo-se no quadro na nata de 2007 e, uma abandonando o campo antes desse episódio 
ocorrer. 
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da mídia que alerta essas mulheres: “Quem pensa que o short continuará nos campos, 

engana-se [...]” (Jornal do Apito, 2006, p. 10). E, segue:  

Lançamento: Uniforme feminino [...] o uniforme exclusivo era mais que 
necessário [...]. A Penalty – uma das maiores fabricantes do mundo no 
seguimento esportivo, 100% brasileira, acaba de lançar o novo uniforme 
oficial para as árbitras do Brasil, que contabilizam 36 em todo o país. Com 
modelagem moderna e própria para o público feminino. Camisetas mais 
justas e short-saia [...] os uniformes já poderão ser conferidos a partir do 
campeonato paulista, em janeiro de 2006.  

Na arbitragem, a estética, o perfil, o uniforme específico em padrões de 

feminilidades não deixa de fazer parte do jogo de gênero, idêntico aos diversos 

esportes em que as mulheres estão inseridas como atletas, considerando que há 

resistência a essa feminização por parte de algumas esportistas.  

O temor que a mulher rompa algumas barreiras que delimitam as diferenças 
culturalmente construídas para cada sexo torna imperiosa para sua 
feminização, caso contrário, diz o discurso dominante, ela estará se 
masculinizando [...] (GOELLNER, 2001). 

Enquanto a autora da citação elucida sobre esta problemática que vivencia as 

mulheres: a imposição de feminilidade, perguntamos: que força se tem, 

individualmente, enquanto simplesmente atletas, para vencer os veículos de poder? 

Por outro lado, o corpo da mulher segue fortemente associado à sexualidade como 

aponta Patrícia Lessa (2005b, p. 02) apud “Chagas (1995), que discorre que o sexo 

se torna prioridade, o corpo é sexualizado, tornado sensual em todos os seus atos. ” 

Ponderando que, além disso, faz parte da hegemonia masculina em manter a 

masculinidade e feminilidade na ordem e no contexto hierárquico. 

O corpo das árbitras também passa a ser um investimento da indústria têxtil, 

da fabricante Penalty e patrocínios para as instituições futebolísticas (há uma luta na 

arbitragem para os/as árbitros/as obterem o direito de imagem ainda não adquirido).  

Os uniformes femininos mostrados na Figura 2 podem demonstrar a exploração 

da imagem dos corpos das árbitras – na apropriação da mídia e na sensualização 

dessa imagem. 
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Figura 2: Uniformes femininos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: jornal do apito, internet e acervo fotográfico próprio.106 

 

A primeira imagem da figura 2 apresenta o primeiro uniforme feminino lançado 

nos moldes da sensualidade - em 2006. Nota-se que expõe o corpo, associa a imagem 

da mulher à sexualidade; também é perceptível o corpo que veste e sua relação com 

um padrão de branquitude. 

Na segunda imagem (fig. 2), apresentamos o uniforme em modelo de 

macaquito, mostrando que a cada vez mais, expande-se à sexualidade, cujo objetivo 

é desenhar o corpo. Aqui se trata do meu corpo (pesquisadora), representando a 

mulher negra fazendo parte desse setor, considerando que a imagem fotográfica é de 

acervo próprio de fotografias, utilizado a fim de problematizar a discussão, portanto, 

não foi extraído de meios midiáticos.  

Na terceira imagem (fig. 2) é apresentado o uniforme que vai gradativamente 

se separando dos conformes masculinos. Ao observamos duas mulheres assistentes 

nas pontas (sou uma delas, na esquerda) e um homem (árbitro) no centro, a leitura 

que a priori fazemos da imagem é, a do sujeito masculino no comando, denotando 

superioridade e, as mulheres, auxiliando, o que denota papel de submissão. Essa é a 

ordem vigente. 

A quarta imagem (fig. 2), padrão mais recente, mostra que a associação entre 

mulher e sexualidade ganha a arena, sendo excluídos os modelos de uniformes que 

                                            
106  A primeira imagem – uniforme 2006, foi extraída do jornal do apito, ano 09, n, 27, fev. 2006; as 

outras duas seguintes (2007 e 2010) faz parte do acervo de fotografias da pesquisadora deste 
estudo, adquiridas nos momentos de oportunidades e atuações e a última (2012) extraído da 
internet. 

                                   

Imagem 1             Imagem 2            Imagem 3                  Imagem 4 
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tenha qualquer relação com o mundo masculino (ressaltamos que o uso dos materiais 

não é facultativo).  

Apesar do exposto e visualizado aqui, nossa pretensão é também mostrar 

como funciona esse tipo de trabalho, cujos uniformes vão mudando anualmente. Os 

uniformes, a estética, os padrões, conduzem a nova onda da arbitragem: a era das 

“musas do apito”, um padrão de mulheres que passam a ter fama em revistas, 

interligando três elementos: arbitragem-beleza-caminho mais curto para à fama, ao 

mesmo tempo, há uma conexão entre gênero/sexo/corpo e, venda/economia/lucro. O 

corpo das árbitras à venda!  

A mídia: 

Hoje seria no mínimo comprometedor pensar na mídia como uma voz 
uníssona. [...] ela não está isolada da sociedade, é uma complexa teia de 
circulação, recepção e interação de informações. [...] A abordagem feita pelos 
profissionais da mídia [...] distancia-se da neutralidade e essa característica 
pode ser notada em diversos seguimentos de informação e nas inúmeras 
dimensões que as notícias alcançam. [...] (MOURÃO; MOREL, 2005, p. 78). 

Conforme a referência, a mídia não é inocente, nem neutra, se conduz como 

uma potente forma de discurso, de linguagem e de representação. Entretanto, seu 

funcionamento se dá em forma de rede. “Compreende-se [...] a existência de um 

caráter de segregação racial impedindo os corpos negros de inserção nos espaços 

públicos e privados enquanto cidadãos [...]” (RAMOS, 2002, p. 296 apud MATTOS, 

2010, p. 38). Para Ivanilde Mattos “é o corpo que estrutura as narrativas do espaço, 

selecionando, saltando, agrupando, criando limites, barreiras e fronteiras”. 

Trazendo para o contexto a conexão das influências, esta última autora (p.17) 

enfatiza a história da disciplina da Educação Física apontando para um 

distanciamento do corpo negro, na medida em que o corpo idealizado partiu da 

imagem corporal dos gregos, portanto de um corpo branco. E alerta também, que os 

ideais de beleza partem de um imaginário construído a partir da estética branca. 

Nesse sentido, tornar-se relevante a descrição de Devide (2005, p. 27) em que 

o autor aponta o surgimento de estudos que abordam debates sobre a hegemonia 

masculina articulada no esporte, ressaltando que tais estudos privilegiam mulheres 

brancas, de classe média e ocidentais, caracterizando como lacuna, um “contínuo 

desvio racista”, que tem ignorado outros silêncios que devem ser quebrados na 

relação de gênero. 
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Na temática subsequente expandimos o olhar na perspectiva intersecional de 

raça, sobretudo, quebrando silêncios. 

4.3 A RAÇA E OS SEXOS NA ARBITRAGEM E O RACISMO NO FUTEBOL  

“Raça” não é um conceito científico, é uma construção política e social. É a 

categoria discursiva em torno da qual se organiza um sistema de poder 

socioeconômico, de exploração e exclusão – ou seja, o racismo (Hall, 2003, p.69). 

Nesse sentido, o discurso torna-se estratégico, “suponho que em toda sociedade a 

produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e 

redistribuída [...]” (FOUCAULT, 2013a, p.8). 

 Correlacionando discurso, corpo e racismo Munanga (2012, p. 39) adverte 

sobre a falsa especulação científica, em relação aos sexos e as raças branca e negra. 

Segundo este autor, Paul Broca acreditava que a fecundação destas raças resultaria 

em um ser gerado incapaz de desenvolver-se normalmente, tanto no plano físico 

como no moral, e segundo ele, nessa época, nasceu o preconceito racial física e 

moralmente. Esta explicação mostra, em parte, como se deu a naturalização do 

racismo. 

Ângela Davis (2013, p.08) enfatiza os principais estudos iniciais que visou 

cientificar e naturalizar os atributos estereotipados voltados para as mulheres negras. 

A autora explica que com a abolição internacional do comércio e a expansão da 

indústria de algodão, ocorreram mudanças no sentido da igualdade sexual no trabalho 

escravo e a reprodução das mulheres escravas passou a ser estratégia para substituir 

e aumentar a população doméstica escrava.  

Apreciando os estudos destes autores nota-se que na ciência racista, mulheres 

e homens negros possuem a força nos corpos e a virilidade e, apesar disso, as 

mulheres negras ainda carregam o estigma de procriação desagregada do contexto 

social, influenciando a opressão no interior da categoria mulher, fatores vinculados ao 

legado deixado pela escravidão.   

Ângela Devis nos impele para as diferenças hierárquicas entre as mulheres no 

que concerne à submissão no interior da categoria “mulher” a partir de raça, com os 

argumentos racistas dos estudos, falsas cientificidades e suas naturalizações, 

fortalecendo e criando novos estereótipos negativos. A partir daí, não é exagero fazer 

uma correlação com a pós-modernidade no que tange aos avanços de gênero, tendo 

as diferenças raciais pautadas em estereótipos/aberração (mulheres negras) versus 
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perfeição/beleza (mulheres brancas) sendo tais diferenças com as características 

assim reforçadas no racismo, fatores que impedem o avanço de gênero, 

experimentada de forma igualitária para todas as mulheres.  

Esse assunto, do mesmo modo, nos leva a refletir sobre a permanência da 

resistência à inclusão de mulheres negras em determinados espaços de trabalho, 

tanto no que tange à intelectualidade e gerenciamento, quanto no que tange a 

visibilidade estética-corporal. Embora que isso não quer dizer que elas estão 

proporcionalmente iguais ou próximas nos outros espaços de trabalho, exceto o 

doméstico, em que impera quantitativamente as mulheres negras. 

A relação de força, virilidade, agressividade e raça adentram ao futebol, quer 

na perspectiva do futebol “arte” quer no futebol “força” os negros passam a dominar 

esta modalidade esportiva no Brasil. Tanto no aspecto do futebol-arte dos brasileiros 

(incorporando a dança e a ginga corporal) quanto no futebol-força dos europeus (esta, 

na era moderna, substitui a primeira), os negros ganham este espaço (GIGLIO, 2007; 

FREIRE, 1971 apud GUIOTI; SIMÕES; ELIANA TOLEDO, 2015). 

O futebol no Brasil, após sua ressignificação passa a ser considerado o esporte 

popular, o esporte da raça. A inclusão dos homens negros e mestiços nesta 

modalidade esportiva se expande com a Copa do mundo iniciada em 1930 (SANTOS, 

1981), passando a ser encarado por muitos jovens negros, como um meio de 

progresso social para as últimas classes, tanto no futebol masculino (ALTMANN, 

2015) quanto, mais recentemente, o feminino (este último, crendo as jogadoras, que 

haveria melhorias desta modalidade, conforme os estudos de ENNY MORAES, 2014; 

ALTMANN, 2015). 

Essas descrições acarretam a refletir sobre racismo, poder e hierarquia racial 

nos papéis de comando no esporte: arbitragem, treinadores, gestores. Uma vez que 

o futebol é o esporte viril e de masculinidades (EUSTÁQUIA; ALTMANN, 1999, p. 58), 

historicamente popular, o esporte da raça e, conforme os discursos hegemônicos 

homens e mulheres negros/as possuem a força, identificamos os marcadores de raça 

como questões culturais-identitárias do futebol brasileiro.  

Mas, quando direcionamos o olhar para a liderança desse esporte, o cenário 

muda de lógica e de cor.107 Nessas funções os/as negros/as não despontam. “Uma 

                                            
107  Em forma de observação na internet, numa averiguação sintética que realizamos sobre os 

treinadores da seleção brasileira, representantes nas copas do mundo, tivemos dificuldade em 
encontrar o perfil de raça negra, os encontrados são visivelmente não negros.  
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vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou 

representado, a identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida. 

Ela tornou-se politizada” (HALL, 2015, p.16). 

Por meio de Hall cremos que esse processo se constitui numa mudança de 

uma política de “classe” para uma política de “diferença”, nos impulsionando a pensar 

sobre racismo, hierarquia e poder atravessado neste tipo de trabalho. 

 Quando se trata de liderar, comandar esta esfera, comparamos com o 

pensamento de Sueli Carneiro (2003), em se tratando do trabalho em geral, para quem 

as desigualdades independem de maior educação dos negros/as. No caso do 

comando em futebol, independe de educação e dos requisitos do campo (por 

exemplo, experiência, questão que atribuímos também à função de treinadores, sendo 

muitos deles, ex-jogadores). Aqui, segue a (in) coerência hierárquica racial.  

Conforme observado em Santos (1981), o racismo também se acopla a este 

esporte, cuja inserção dos negros se deu na década de 30, período em que foi muito 

focado nos meios de comunicação se os negros deveriam ser inclusos ou não. Apesar 

disso, destacamos a dissertação de Marcel Tonini (2010) que faz o apanhado do 

racismo no mundo futebolístico entre a década de 70 e 2010, incluindo árbitros, 

jogadores treinadores, gestores. Quando nos inclinamos no estudo do autor, notamos 

que o racismo persiste no contexto do futebol brasileiro em toda sua extensão, porém, 

é refutado e pouco discutido.  

Por motivo esclarecedor, destacamos alguns trechos da entrevista utilizada na 

metodologia do autor, em que um ex-árbitro (negro), brasileiro, do quadro da FIFA, 

deixando a arbitragem em 1997 antes de completar a idade limite, fala sobre o racismo 

vivenciado na arbitragem: 

A Sul-Americana me escalava muito. Eu fazia pra fora o jogo que não fazia 
no Brasil. Aqui, a imprensa descia o cacete direto em mim, mas, fora do país, 
a negada me elogiava pra caramba. Era incrível isso! Lá muito elogio, aqui, 
só cacete. SÓ CACETE! (TONINI, 2010, p. 385). 

Trazendo outros exemplos na sua experiência na arbitragem, o entrevistado do 

autor compreendendo que se tratava de racismo, expressa: “[...] você entendeu? Quer 

dizer, ele estava falando pra mim: ‘Lá no Brasil, os dirigentes não dão muita chance 

pra você porque você é negro, cara. ’ Ele me disse claramente isso...”. (p. 386). 

Outras pesquisas (da internet) também nos chamou a atenção pela dimensão 

que tem tomado o racismo no futebol brasileiro, atingindo não só jogadores, também, 
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os árbitros: em 2014 o árbitro Márcio Chagas da Silva foi alvo de racismo na partida 

entre Esportivo e Veranópolis, na Serra Gaúcha. Além dos insultos sofridos teve o 

carro danificado e enfeitado com bananas108. Segundo a fonte, é a terceira vez que o 

juiz é vítima de racismo. 

Atravessando fronteiras o racismo prossegue, como por exemplo, ocorreu com 

o brasileiro Daniel Alves do Barcelona, no jogo entre Barcelona e Villarreal (notícia da 

internet)109. Nestas notícias, observa-se que as reações ás agressões racistas variam 

entre denúncias e humorismo, como por exemplo, a reação em comer a banana que 

culminou com o slogan no futebol brasileiro: somos todos macacos! Somos mesmo, 

nós humanos, macacos, ou é uma forma clara de enfraquecer o racismo como 

crime110? 

Torna-se relevante atentarmos para o conceito de racismo o qual para Cruz 

(1989), Gomes (1995) e Guimarães (1996) apud Ana Celia da Silva (2011, p.75) 

racismo é o sistema que afirma a superioridade racial de um grupo sobre o outro.  

Conforme Silva (2011), o racismo também pode ser compreendido como a imposição 

de valores da cultura dominante aos participantes das culturas que se pretende 

dominar bem como pode originar-se de discursos sobre origens e sobre transmissão 

de essências através das gerações. 

Os estudos aqui enfocados subsidiam para relacionarmos hierarquia racial e 

poder nos setores brasileiros em que homens e mulheres negros/as são poucos 

oportunizados. Nesse ponto, vale refletir sobre o conceito de interseccionalidade, 

unindo vários sistemas de diferenciação:  

Como lembra Avtar Brah (1992, p. 137), essas diferentes “estruturas” (ou, se 
preferirmos, esses vários “marcadores” ou categorias) – classe, raça, gênero, 
sexualidade – “não podem ser tratadas como ‘variáveis independentes’, 
porque a opressão de cada uma está inscrita no interior da outra – é 
constituída pela outra [...]” (LOURO, 2014, p. 58). 

Sabendo-se que o quesito raça/cor não é inserido nas fichas dos árbitros,  

buscamos saber das interlocutoras sobre esta categoria no quadro nacional e se as 

                                            
108 <http://esportes.terra.com.br/futebol/estaduais/campeonato-gaucho/arbitro-reclama-de-

racismo-e-bananas-em-carro-no-
rs,9a423de158894410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html> consultado em: 06/03/ 2014. 

109  <http://www.df.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/futebol-
internacional/19,88,18,86/2014/04/27/noticia_futebol_internacional,29701/daniel-alves-sofre-
agressao-racista-mas-reage-com-bom-humor.shtml >. Consultado em: 27/04/14. 

110  Sobre a Lei 7.716/89 conferir:  < http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2014-01-
05/lei-que-define-crimes-de-racismo-completa-25-anos > consultado em: 17/03/16. 

 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2014-01-05/lei-que-define-crimes-de-racismo-completa-25-anos
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2014-01-05/lei-que-define-crimes-de-racismo-completa-25-anos
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mulheres participam. Ao perguntar-lhes se existe racismo neste campo e se há 

mulheres negras, elas respondem: 

– [...] E aqui... [...] eu acho bem variado mesmo, aquela coisa bem 
diversificada. [...] São... Negra, não. Aqui não tem. Tem morena, mesclada. 
Agora, negra, negra mesmo, não tem (Conga, árbitra assistente, 21 anos). 

– Sempre tem aquele racismo escondidinho ali. Hoje em dia, dizer que 
racismo é crime, nego se esconde, mas sempre há. Até no olhar a gente 
sente, né? Só não pode ser comprovado. [...]Tem, sim. E como tem. [...] Eu 
não tenho muito o que destacar, pra mim todos são iguais. A qualidade está 
no trabalho, não na cor e na...  [...] Eu acho que sempre em um lugar existe 
os protegidos. Sempre vai existir, né? Têm aqueles que não sai porque é bom 
mesmo, porque tem que engolir, mas tem aqueles que entra pela janela e 
entra mesmo. [...] Sim, sim. Principalmente, na nossa federação... Nós temos 
mulheres negras e fazem um bom trabalho também, de qualidade, e é 
respeitada nisso. [...] Tem, já vi algumas atuando, alguns jogos. No caso, vai 
do índice ser aquilo que eu tô te falando. E sempre está atuando. No caso, 
assim, não deixa de atuar porque... é branquinha vai atuar mais, porque é 
pretinha, vai atuar mais. Não existe isso, não. Se tá lá, atua quando tem 
oportunidade. [...] hoje, árbitra da FIFA... Não sei citar o nome, eu não sei 
especificar agora a cor negra e não negra, mas eu não vi nenhuma ainda, 
não. Mas também não vou afirmar, entendeu? (Guilhermina, 37 anos, árbitra 
assistente). 

– Tem. Eu acredito que tenha, mas, assim, que eu tenha presenciado, não. 
Eu acredito que tenha muito, mas que eu tenha presenciado algum fato, não. 
Nunca presenciei nenhum fato, não. [...] Tenho, tenho. Tem o caso da 
Simone, do Rio de Janeiro, que é árbitra da FIFA. Tem o caso da Dani 
também e outros casos que eu conheço, né. Mas tem, tem. Tanto mulheres 
como homens também (Sabá, 26 anos, árbitra). 

– Racismo tem, todo mundo vê isso aí. São tantas manifestações ridículas de 
racismo. Manifestações de racismo, de preconceito, é de gênero, é de cor... 
[...] No futebol [...] Sim. Foi um caso muito comentado, até antes do caso do 
Aranha, o goleiro do Santos que foi chamado de macaco pela torcida do 
Grêmio... Antes do caso dele, também teve o caso do árbitro, Márcio... Márcio 
Santos, parece... Gaúcho também, que foi discriminado por ser negro. Teve 
o carro arranhado, quebrado e tal. Quer dizer, ele sofreu atitudes 
preconceituosas pelo fato de ser negro (Nice, 47 anos, árbitra). 

As entrevistadas afirmam que há mulheres negras, apontando uma variedade 

de cor de pele, embora que a cor preta não tenha sido citada. No Brasil a cor preta foi 

estigmatizada, a ponto de haver dificuldades em referir-se a esta cor específica. 

Embora estudos apontem uma tendência para o aumento do reconhecimento da 

identidade negra, identificando-se no polo mais escuro no gradiente de cor (SILVA, 

1996, QUEIROZ, 1997 E GRIN, 2002, apud MATTOS, 2010, p. 56), com as entrevistas 

não houve referência a esta cor.  

Nazaré Lima (2007, p. 57) explica sobre a relação entre a tonalidade da cor da 

pele e a questão social. A autora se remete a Abdias do Nascimento que “enfatiza a 

necessidade de se considerar aspectos culturais envolvidos, que, segundo ele, são 
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mais apropriados que aparência física, materializada em tons de pele, para determinar 

quem é negro e quem não é”. Contudo, para Nazaré Lima “a dimensão cultural, os 

modos como vivem os negros e negras no Brasil contam mais que possíveis distinções 

de cor de pele que, no nosso caso, apresentam variação incontrolável”. 

Assim, compreende-se o significado da cor na sociedade brasileira como 

elemento crucial do preconceito nas relações pessoais, de trabalho, educacionais, 

culturais e sociais (MATTOS, 2010, p. 79). Nesses termos a cor da pele é atributo de 

beleza, transformando o corpo em “documento” de inclusão e/ou de exclusão, de 

forma velada. 

A “boa aparência” é construída a partir de uma visão panorâmica das 
sociedades ditas desenvolvidas; julga-se a pessoa clara, magra, cabelos 
lisos, presos, ou bem cortados. [...] os usos e costumes de outras culturas, 
cujo pertencimento esteja distante dessa órbita eurocêntrica, serão 
classificados como negativos, ou inadequados para determinadas situações 
(MATTOS, 2010, p. 75). 

A autora salienta que nessa perspectiva, o conjunto de signos de “boa 

aparência”, quando utilizado para avaliar a imagem de uma pessoa negra, é um 

critério cruel. “De um modo geral, a exigência de boa aparência, presente em muitos 

setores de trabalho, é um critério de seleção que exclui a mulher negra de boa parcela 

das oportunidades de emprego” (QUEIROZ, 1997, p. 76 apud MATTOS, 2010). Foi 

preciso instituir lei para acabar com esse modo de seleção, como a Lei Municipal do 

Estado de São Paulo, de nº 12. 5620, proibindo o uso da expressão “boa aparência” 

(MATTOS, 2010), cuja conotação é racista. No entanto, persiste simbolicamente, 

ludibriando a lei. 

 A expressão que inventamos “corpo/cor/documento” deve ser vista como 

permuta da “boa aparência”, termo que por um tempo foi utilizado no Brasil em 

substituição da expressão “não preto/a” ou melhor, “não ao preto/a” (o que resultaria 

em crime de racismo) para as inclusões no mercado de trabalho, publicado em 

anúncios de jornais na época, a qual presenciei e enfrentei, sem sucesso,  na década 

de 90 (quando comecei a busca por emprego deparando-me com o racismo velado 

ouvindo constantemente a frase “a vaga já foi preenchida”)111.  

                                            
111  Essa questão me impulsionou a interromper os estudos. Pensei: estudar para que, se o racismo 

atinge os negros e as negras que tem estudos igualmente aos brancos/as? Contudo, a partir 
do incentivo de Naná Moreira (Anália), que era jogadora de futebol (mulher branca), professora 
de Educação Física e radialista na época (Rádio Excelsior da Bahia), voltei a estudar e conclui 
o segundo grau. Ela me deu um caderno de presente e disse: saia e só entre aqui na minha 
casa matriculada! Quando formei ela disse: porque não faz o vestibular na UCSAL 
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A partir dessas definições consideramos os estudos de Foucault que aborda o 

racismo não traduzido em ódio de uma raça pela outra, ou uma espécie de operação 

ideológica tradicional, portanto, em outra perspectiva, ligado ao funcionamento de um 

Estado que é “obrigado” a utilizar a raça para exercer o poder soberano (FOUCAULT, 

2005)112. Diríamos: a raça utilizada para manter a hierarquia racial e, esta “obrigação” 

de que trata o autor pensamos como uma naturalização de atitudes concernente à 

valorização de uma raça sobre a outra, o que se estende para as noções de valores 

territorial e regional (Sobre os dois últimos enunciados, esse assunto foi trabalhado 

no capítulo II, em que verificamos a hierarquia regional na arbitragem). 

Trazemos aqui abordagens que evidenciam que o racismo no Brasil não 

acabou, mas ganha outra forma que, de fato, parece ter tido fim, até que as provas, 

com os dados estatísticos, depoimentos e outros meios revelam essa faceta.  

Hoje, o racismo no Brasil se apresenta como uma faca de dois gumes e 

fere/corta de ambos os lados: às vezes, se apresenta em forma de ódio contra o outro, 

às vezes não, apresentando-se em forma de hierarquia de valores, inclusive, muitos 

desejam o progresso do negro/a, desde quando, respeitando as normas hierárquicas 

de raça, dentre as quais se prioriza o branco/a, sendo considerado o sujeito legítimo.  

Neste tipo de racismo é necessário que todos estejam empregados (brancos e 

negros), mas, primeiro, emprega-se os brancos/as, distribuindo os melhores cargos 

entre essa categoria racial, consequentemente, resultando em desigualdade no item 

ocupado/desocupado, nos salários e qualidade de vida. Essa lógica se apresenta na 

arbitragem em futebol.  Insere-se os/as negros/as, oportuniza-os, mas de forma 

diferenciada: um percentual menor; menos oportunidades; sem visibilidade; jogos me 

menor expressão e/ou de séries mais inferiores; menor quantidade de vezes 

trabalhada (mês/ano); as categorias pertencentes ou níveis de árbitros (sendo comum 

que pertençam as mais inferiores – lembro que estando dentro dos critérios sempre 

pertenci a categoria mais inferior, ficando atrás de jovens árbitras se comparássemos  

as experiências nesta atividade); chega-se à aspirante a FIFA mas não passa daí; ou, 

                                            
(Universidade Católica, na qual éramos atleta) e como atleta solicita bolsa?  Segui o conselho 
e fiz, mas não passei. Comecei a trabalhar no instituto de pré-vestibular STEVE BIKO, daí em 
diante fui mais incentivada ainda, somente em ver que todos os professores/as desta instituição 
eram negros/as – uma novidade para mim. Continuei fazendo vestibular e passei na UNIME. 
Com pressa (aos vinte e seis anos de idade), sem mais tempo para insistir em Universidade 
pública, concluí aos “trancos e barrancos”. 

112  Este pensamento baseia-se na obra de Michel Foucault nomeada de “Em defesa da sociedade: 
curso no Collége de France (1975-1976). 
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é FIFA mas não trabalha (no caso das mulheres), ou, então, conserva-se apenas um, 

entre tantos brancos no grupo de árbitros brasileiros na FIFA,  número que não é 

acrescido.  

Assim, compreendemos que se trata de espaços de poder disputados entre 

sujeitos “legítimos e ilegítimos”, o qual ganham os/as brancos/as, por uma questão de 

benefício. Portanto, observamos que não se trata de competência, nem sempre o 

espaço é ocupado pelo melhor, pois se trata de poder. 

Se estendêssemos o debate para as outras funções do mundo do futebol, 

também veríamos essa lógica? Pode ser o rei do futebol, mas não é o suficiente para 

ser o técnico, o treinador. Tem que ver que corpo é esse para comandar. Contudo, 

nesta nova forma de racismo há o “NÓS”, mas, primeiro “EU”. 

Sobre o racismo, Guilhermina afirma que tem, contudo “escondido” no futebol, 

mas na arbitragem feminina, para ela, primeiro é observada a competência, não tem 

nada haver se é “branquinha ou pretinha”; Sabá, que nunca presenciou o racismo na 

arbitragem, acredita que tem, e, ao citar mulheres negras na arbitragem brasileira, 

subitamente lembra de duas:  Simone e Dani (ela expressa).  

Portanto, com os testemunhos de ambas, nota-se que se delineia na arbitragem 

feminina um racismo à brasileira113. Uma coisa naturalizada, que falar sobre isso, no 

futebol, é mexer no que está quieto. Porque o racismo à brasileira também transforma 

vítima em infrator. Como disse Munanga (2013): “Nosso racismo é um crime perfeito! 

”. O autor afirma que racismo é cotidiano na sociedade brasileira e lembra do caso 

que levou à prisão um jogador que agrediu com racismo o adversário, Grafite, mas 

que a elite do futebol (técnicos, jornalistas, esportistas), se pronunciou contra a prisão 

do agressor afirmando ser normal no futebol114. 

Apesar da dificuldade da maioria das entrevistadas constatarem o racismo 

explícito, por outro lado, vimos com Nice vários exemplos de racismo no futebol, tanto 

contra jogadores quanto com árbitros.  A respeito do racismo na arbitragem, primeiro, 

Nice diz que desde que adentrou a este campo (na década de 90) só viu um árbitro 

(masculino) negro na FIFA: Paulo César Oliveira (de São Paulo). 

– Do meu tempo pra cá, não. Não, não [...]. Paulo César... [...]. Pois é, mas a 
gente não pode ficar falando o que pode e o que não pode porque, como eu 
disse, o critério deles é não ter critério. Então, eu não sei o que eles pensam, 

                                            
113  Cfe.:  Edward Teles (2003). Racismo à brasileira: uma nova perspectiva sociológica. 
114  Munanga. Revista Fórum (2013). 
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o que eles acham. Eu acho que a questão, no caso... [...] É uma questão 
política, de federações e tal. [...] (Nice, 47 anos, árbitra). 

Em seguida, a entrevistada cita outro árbitro negro, entretanto, este, conforme 

ela, apenas foi aspirante à FIFA, embora tenha despontado na competência sendo o 

primeiro do Brasil, mas não foi oportunizado no ápice deste ofício.  A partir daí ela 

questiona: “Todo o Brasil diz que ele é o melhor árbitro do Brasil... Como é que um 

árbitro desse não tem escudo FIFA? ”.  

Preservando o nome, verifiquei nas listas da RENAF que o mesmo é da região 

Nordeste, do estado da Bahia e averiguei que não adentrou a FIFA por questão etária 

(segundo os critérios do campo, há uma idade limite para inserção na FIFA) embora, 

ainda continua árbitro do quadro nacional.  Ainda assim, a mesma interlocutora 

retruca: “[...] Se não tinha idade pra ser FIFA, por que botaram ele como aspirante à 

FIFA? ”. Inclinei-me a refletir sobre a influência da região e da raça na arbitragem em 

futebol não tão somente para as mulheres.  

Segundo Nazaré Lima (2007, p.63), que considera raça como uma construção 

social que determina relações sociais baseadas no racismo, este é um aspecto 

estruturante das relações sociais no Brasil. Essas descrições nos levam a 

correlacionar o corpo como “documento” de inclusão. Esse corpo que é selecionado 

tanto para entrar quanto para sair. 

Encerramos este ponto e devido ao exposto constatamos que o perfil das 

árbitras brasileiras tem como padrão a raça branca, e mesmo que o corpo tenha 

grande significado, as regiões influenciam.  Ressalvamos as limitações nos materiais 

empíricos, não sendo possível avançarmos nas constatações. Diante disso, 

sugerimos pesquisas que foquem a interseccionalidade de raça nos setores de 

comando no futebol. 

4.4 A HISTÓRIA DAS EXCLUSÕES DAS ÁRBITRAS: ESSA DOR NA MINHA PELE 

Tratando de discutir sobre os motivos das exclusões das árbitras, começamos 

com a história de Nice. A árbitra decidiu deixar a arbitragem e adentrou para a função 

de técnica de futebol, liderando equipes femininas. A mesma narra o fato: 

– Eu encerrei por causa disso. Eu não passei no teste e eles me telefonaram 
e disseram, se eu não passasse no teste... Porque, assim, tudo que eu queria 
é que eles me dessem mais tempo pra eu treinar. Porque eu, treinada, eu 
passaria. É porque eu não concluí a questão do teste. Eles levaram anos pra 
trocar de um teste pro outro. [...] Aí, quando eles jogaram pro Brasil inteiro, a 
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gente teve menos de seis meses pra se adaptar dum teste pro outro (Nice, 
47 anos, árbitra). 

Integrante também do futebol de salão profissional, ela afirma: “eu já tava 

chateada com o teste físico da CBF, aproveitei larguei também [...]”.  

Sempre fisicamente aprovada no feminino, desde a década de 90, com várias 

atuações na reserva de jogos profissionais masculinos pela CBF e nenhuma como 

árbitra central (narrativa introduzida no capítulo 3), quando aponta o fim de sua 

carreira interrompida, demonstra sua exclusão do campo. Considerando que outras 

mulheres apitavam e bandeiravam no masculino apenas com o índice feminino (ou 

nem isso). Vale considerar que há diversas formas de inclusão e, igualmente, de 

exclusão. 

A interlocutora responde se há mulheres excluídas da arbitragem e diz seu 

ponto de vista sobre a questão: 

– Sim, todas, praticamente. Com esse advento desse teste aí, o teste da 
FIFA, tirou todas as mulheres que entraram. Tirou todas, não tem nenhuma 
mulher apitando o profissional, todas saíram por causa desse teste. E as que 
ficaram são só assistentes e muito novas. As assistentes mais antigas 
também não conseguiram. [...] Então, assim, na verdade, eles descobriram 
uma fórmula de eliminar um monte de árbitros sem que eles tenham que usar 
a caneta [...] (Nice, 47 anos, árbitra). 

Diante deste estudo, compreende-se que, 

O poder, acho eu, deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como 
uma coisa que só funciona em cadeia. Jamais ele está localizado aqui ou ali, 
jamais está entre as mãos de alguns [...] O poder funciona. O poder se exerce 
em rede [...] (FOUCAULT, 2005, p. 35). 

 

Incluindo a expressão da árbitra famosa (ex-assistente) Ana Paula, através da 

reportagem da internet: “Prometeram que, se eu passasse neste teste, voltaria em 

2009 com o escudo da FIFA [...] Treinava de madrugada, de manhã, à noite, quase 

não dormia [...]”.  

Os árbitros precisavam dar 20 voltas em um campo oficial [...] Só sei que 
completei o percurso e saí de lá aplaudida [...] A partir desse teste, a CBF 
oficializou uma nova regra, de que as mulheres deveriam ser submetidas aos 
testes masculinos [...] Com a nova legislação, Ana Paula não se enquadrou 
[...] (Apito Nacional. Internet). 

Ela experimenta a exclusão. A norma é utilizada em conexão com o poder, 

elaborando-se estratégias para transforma-se em autoexclusão, o mesmo utilizado 
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para a inclusão, o corpo. Só que desta vez, em processo invertido: no primeiro caso, 

baseou-se no padrão de beleza; no segundo, no biológico. 

[...] É preciso admitir um jogo complexo e instável em que o discurso pode 
ser, ao mesmo tempo, instrumento e efeito de poder, e também obstáculo, 
escora, ponto de resistência e ponto de partida de uma estratégia oposta. O 
discurso veicula e produz poder; reforça-o, mas também o mina, expõe, 
debilita e permite barrá-lo. Da mesma forma, o silencio e o segredo dão 
guarida ao poder [...] (FOUCAULT, 1988, p. 96 apud LOURO, 2014, p, 46-7). 

Concordando com o autor que o silêncio dá guarida ao poder, mas, notando 

que o corpo é linguagem, é fala. E, ao tempo em que há efeito de poder nesse jogo 

de corpo, percebe-se que ele é confrontado a partir do momento em que as mulheres 

(as outras árbitras) se juntam para a resistência através do corpo, com as aprovações 

físicas e, principalmente nos padrões masculinos. Isso é não é tudo, mas com isso o 

poder tende a se debilitar. 

As exclusões substituídas para autoexclusões são estratégias do campo, ou 

seja, responsabilizar a própria árbitra pelo fato. Isso se exerce em rede e, portanto, 

deve ser analisado, levando em questão que se o motivo das exclusões das árbitras 

tem por base o sexo, certamente, isso não é tudo. Faz-se relevante considerar os 

diversos marcadores sociais.  

Na minha pele: na oportunidade, incluo como se deu minha exclusão na 

arbitragem (autora do estudo), somando a invisibilidade neste campo. Inicio essa 

história narrando quando tudo começou. 

Mulher negra, de baixa renda, nordestina da Bahia, como jogadora de futebol 

(década de 90) eu não tinha lucro financeiro, por isso, ingressei na arbitragem. Fiz o 

curso pela prefeitura de Salvador em 1996, tornei-me árbitra amadora atuando pelos 

campos de várzea.  Anos depois, em 2002, tornei-me profissional com o curso na 

UCSAL – Universidade Católica do Salvador, vinculando-me à FBF – Federação 

Baiana de Futebol.   

Comecei a arbitrar no Campeonato Baiano feminino, no início apitei alguns 

jogos, mas na maioria das vezes bandeirava.  

Apesar da pequena remuneração que se pagava a arbitragem no futebol 

feminino, sendo que na função de assistente o valor ainda é menor, financeiramente, 

era melhor do que ser jogadora de futebol feminino (sem ganhos financeiros), 

doméstica ou lavadeira – Já que em nosso caminho (da população negra) o racismo 
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nos persegue em detrimento das inclusões, conforme apontei no meu percurso inicial, 

enfrentando o racismo para trabalhar.  

 

Figura 3: a pesquisadora em atividade de árbitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

O fato é que, “tornar-me negra” foi importante para ampliar o olhar, 

compreender os motivos dos desempregos e falta de inclusões, que atinge mais a 

população negra115. Especialmente, perceber o que pode está para além do sexo no 

que concernem as desigualdades sociais. 

Ao pensar nos corpos e na raça, nos remetemos a Munanga (2013) para quem 

o racismo é cotidiano, está na sociedade e camufla-se (ele dá exemplos, há 

justificativas fortes que de fato se camufla que a questão é racismo: certamente, pode 

de fato, parecer outra coisa); para Teles (2003), se se esconde, portanto, é à brasileira; 

para Foucault (2005) o racismo pode não ser tradicional resumido em ódio, apresenta-

se em formas de poder e soberania, presente nos mecanismos do Estado. 

“Tornar-se negra/o”, automaticamente, nos torna militante, combatendo o 

racismo em qualquer forma que se apresente (individual, institucional, velado, à 

brasileira ou de forma deliberada e assumida) e, seja aonde quer que estejamos, 

portanto, que seja de forma ética. Contudo, “tonar-se negra/o” independe da 

pigmentação da pele, tem haver diretamente com compromisso, com o “nós ”.  

Acontece que, diante dos obstáculos, não recuei. Juntando o dinheiro da 

arbitragem (de competições da federação e da várzea) com o salário de Office girl 

                                            
115  Cfe.: os censos demográficos – IBGE (2003; 2013); Suely Carneiro (2003). 



181 
 

(apontado no início desse estudo) ingressei na faculdade, posteriormente adquirindo 

crédito educativo substituindo pelo FIÉS – Financiamento estudantil e formei-me. 

Em outubro de 2007, participei da seleção de árbitras para ingresso no quadro 

nacional (o que denominamos de episódio 1 - apresentado no capitulo 2), sendo 

selecionada, fazendo parte do novo grupo da CBF denominado RENAF- Feminino. 

Ressalto que havia sido convocada pela federação para adentrar ao quadro antes, 

porém, não passei no teste físico (índices feminino e modelo de cooper). Daí em diante 

me dediquei, ampliando os treinamentos, alargando o desempenho físico, resultando 

no condicionamento físico nos padrões desejáveis para a área exercida.  

Assim que comecei a passar nos testes físicos, mudou o modelo, da forma de 

cooper para a de velocidade; uma vez passando neste (eram vinte tiros), apenas fazer 

vinte tiros no feminino não significava nada, o bom, agora, era fazer 24 para ficar com 

uma nota boa e ter mais chance (isso acontecia também com os homens). Além disso, 

nesta categoria Renaf-feminina só permitia atuar em jogos femininos (só existia a 

Copa do Brasil), em todos os anos eu trabalhava, porém, o número de jogos variava 

entre dois ou no máximo, três jogos em toda a competição (duração em média de três 

meses).  

Em 2013 a CBF libera a participação do grupo feminino para os juniores (sub-

20) masculinos, do qual participei exclusivamente no estado da Bahia. Inserida no 

quadro nacional as minhas oportunidades na Federação Baiana aumentaram, 

consequentemente, a renda (contribuindo para melhorar a qualidade de vida), mas 

sem participar dos jogos profissionais masculinos do estado, restrita à divisão de base, 

alcançando como topo as competições sub-20.  

Antes das severas regras se constituírem, cheguei a fazer dois jogos 

profissionais masculinos pela CBF – apenas reserva (4º árbitra): Em 2009 (5ª árbitra), 

em Salvador, no estádio da Fonte Nova - Bahia X América; o próximo veio acontecer 

em 2010, em Feira de Santana-BA, no Estádio Joia da Princesa - Bahia X Santa Cruz. 

Com as exceções acima, veremos nos quadros as minhas atuações em jogos: 
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Quadro 11. Jogos FBF: atuações da pesquisadora 

 

Fonte: site oficial da fbf/escalas de jogo. Quadro elaborado pela autora 

 

 

Quadro 12.  Jogos CFB: atuações da pesquisadora 

 

 

 

 

Fonte: site da CBF/escalas de jogo. Quadro elaborado pela autora 

 

Participei da festa “os amigos de Ronaldinho Gaúcho” (jogador da seleção 

brasileira) em 2009, na Bahia – claro que na preliminar feminina, Vitoria X São 

Francisco do Conde.  Nesse jogo masculino a que me refiro, houve a participação da 

jogadora Rosana, da seleção brasileira feminina. Ela jogou entre os homens, o que 

demonstra certo avanço nas relações de gênero. Decerto, não estamos no mesmo 

patamar que eles. 

Sobre a trajetória: treze anos na Federação Baiana (gradativamente ampliando 

a participação na divisão de base) e seis na Confederação Brasileira, quase virando 

enfeite com minha beleza negra. Parece muito quando as mulheres desejam a 

igualdade de gênero nas oportunidades. Esse desejo em mim se alastrou, quando 

adentro a linha do tempo e recordo, nos mais de dez anos, semanalmente tendo a 

responsabilidade de acompanhar (com perspectivas) as escalas dos jogos da 

federação e, por mais outro período o da Confederação, crendo que um dia, eu e as 

outras mulheres estaríamos na escala de jogos profissionais masculinos da mesma 

forma que os homens. Isso nunca aconteceu comigo nem com a grande maioria das 

árbitras, até que um dia, em 2013, o telefone toca, era a secretária da federação 

informando meu afastamento, de forma deliberada, do quadro nacional. 

FBF/Instituição Comp. Feminino Comp. masculino 

  

Baiano/categoria única 

 

Infantil 

  Juvenil 

  Sub-20 

  Ba X Vi sub-20 (clássico) 

  Amistoso profissional/Bahia e Vitória 

CBF/Instituição Competição feminina Competição masculina 

 Copa do Brasil Copa do Brasil sub-20 
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O motivo? (Perguntei). Ela responde: “trata-se de um documento” pessoal (para 

ser entregue em poucos dias). Documento esse que eu não conseguiria em pouco 

espaço de tempo (para isso, eu precisava de dinheiro) a ponto de impedir que 

houvesse a exclusão, já que a federação já estava a encaminhar a relação dos 

árbitros/as que se manteriam, incluindo os novos no quadro nacional. Percebi que 

nesse encaminhamento da relação, seguiu outra assistente me substituindo, além 

disso, meses depois eu estaria completando 38 anos e só retorna ao quadro até 37 

anos (segundo os documentos da CBF no item – reingresso dos árbitros).  

Para as mulheres não há incremento, há substituição de uma pela outra. Fato 

que ocorre desde o primeiro episódio, em que as árbitras mais experientes foram 

sendo substituídas pelas mais jovens, acontecimento em todas as categorias, 

inclusive, no quadro da FIFA. 

Em relação ao documento solicitado, em outras palavras, trata-se da 

comprovação de classe, declaração de classe média (SPC/SERASA), a qual não 

possuo. Tem a ver com minha história, família extensa, de baixa renda, em que a 

minha educação superior foi mais uma transgressão de normas instituídas, logo, 

irreverência, ousadia, audácia, resistindo à submissão, ao trabalho de doméstica, 

lavadeira e faxineira. 

Fazer faculdade com FIES significa custear o próprio estudo e ao mesmo tempo 

pagar mais caro do que os que pertencem as mais altas classes. Muitas vezes, essa 

questão contribui para adentrar a academia, mas não para ascender de classe social. 

Basta calcular multas e juros relativos a este tipo de crédito estudantil, estabelecidos 

no início e, sem direito as novas leis, dentre as quais, a quitação da dívida por meio 

de trabalho (no caso da professora – seriam aulas). Cabe aqui discutir sobre as 

normas que visam manter as bases hierárquicas? 

Como a funcionária da federação falou que se tratava de afastamento, pensei 

em lutar pela minha vaga. Liguei para a CBF, falei na direção, sendo ratificado a 

informação, dizendo inclusive, que se tratava de desligamento e não de afastamento. 

Solicitei por meios legais, através de e-mail, tanto a FBF quanto a CBF, o 

esclarecimento oficializado declarando o desligamento e o motivo e, ainda que 

insistisse, não o recebi.  

Nota-se a forma deliberada destas instituições em incluir, excluir, dizer que 

entra e quem deve sair, criar normas, regras, modificá-las ou revertê-las, o sexo que 

ocupa os diversos cargos e os departamentos, a forma como preenchê-las, sem o 
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envolvimento da população e do Estado. Por outro lado, a Confederação e as 

Federações estão congregadas com o Estado, basta perceber os enormes gastos 

públicos para os megaeventos: Copa das Confederações, Copa do mundo e os Jogos 

Olímpicos no Brasil. 

Tornei-me árbitra marginalizada (como acontece com todo o grupo), sem 

súmula, sem recibos, sem registro, sem comprovações de minha passagem pelo 

campo (assim como todas/os outros/as que não fazem sucesso e nem fama) - não 

constam nas relações que averiguei, disponível no site da CBF para acesso, os nomes 

dos que estão fora, que fez parte do quadro. 

Contudo, deixei de ser inserida nas poucas competições nacionais que a 

maioria das mulheres profissionais participa, reduzindo também a participação no 

estado: em 2014, sentir o peso da exclusão quando entrei em poucos jogos pela 

federação; em 2015, caiu para quase nenhum. 

 
Figura 4: Escudo – documento dos árbitros (CBF)116 

 

Fonte: pessoal (material recebido da CBF, 2010-2014). 
 
 

Participei de todos as pré-temporada para os árbitros, desde a primeira 

realização, sendo a última que participei ocorrida em dezembro de 2014. Não sendo 

convocada para a de 2015 (que ocorreu em janeiro de 2016), ficando de fora pela 

primeira vez na minha história na arbitragem. 

O desligamento ocorreu por telefone em 2013, porém, as insígnias referem-se 

aos meus escudos recebidos durante as temporadas na arbitragem, sendo este 

considerado documento dos árbitros/as. O último escudo que recebi em 2014, 

juntamente com os outros materiais de jogo, disponibilizado pela CBF, embora que 

                                            
116  Escudos recebidos para as participações nos jogos (inclusive de 2014 - sem nenhuma 

participação em jogos pela CBF no respectivo período). 
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não constavam as camisas para trabalhar nos jogos e, mesmo cobrando não as 

obtive. Nem as camisas, nem o retorno sobre isso, nem jogos.   

Uma via da súmula do jogo fica em poder de quem o apita, o assistente nem o 

reserva (nem o adicional, quando vem ao caso) tem a posse da súmula e, a equipe 

de arbitragem não tem o direito de ficar de posse do recibo de pagamento, apenas 

olha, assina e devolve. 

Em nosso ponto de vista, as normas e critérios que vão para além do biológico 

e, causado exclusões, são estratégias de manter tanto a submissão feminina na 

ordem do gênero, quanto a submissão no interior da categoria mulher, través da 

política de gênero. Desse modo, utilizo as palavras de Foucault que diz: “a penalidade 

perpétua que atravessa todos os pontos e controla todos os instantes das instituições 

disciplinares compara, diferencia, hierarquiza, homogeneíza, exclui. Em uma palavra, 

ela normaliza” (FOUCAULT, 2013b, p. 176). 

Contudo, apesar da forma dolorosa e perversa utilizada para me excluir do 

campo, não fui a única e, tenho que considerar a força proveniente desse episódio 

para a realização desta pesquisa, mas, colocar a minha exclusão da arbitragem como 

forma de superação, requer uma série de ponderações. 

Entretanto, o que me faz me sentir leve, é a liberdade, o que me faz me sentir 

bem, é sair do silêncio, crendo que “o silêncio também dá guarida ao poder”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta dissertação pesquisamos sobre a divisão sexual do trabalho no âmbito 

futebolístico com as mulheres que desempenham a função de árbitra de futebol 

profissional no país. Durante o período da pesquisa, constatamos uma carência de 

produção sobre o objeto, o que nos levou a investir na análise dos documentos de 

arbitragem correlacionando com as entrevistas com as árbitras, através das histórias 

de vida. 

As mulheres estão se inserindo em todos os campos de trabalho e no esporte 

não é diferente. Na arbitragem brasileira elas ingressam de forma lenta, aparecendo 

no fim dos anos 60 e se constituindo de forma mais contundente na década de 90 – 

surgindo mulheres árbitras em vários estados. 

Constatamos que o “pontapé inicial” de gênero na arbitragem foi dado em 1969 

com a mineira Lea Campos, abrindo caminhos para o sexo nesta área. Porém, o 

marco pode ser considerado quase vinte anos depois, questão que teve influência da 

Copa do Mundo feminina, originada em 1991, a formação da primeira seleção 

brasileira em 1986, bem como, o Campeonato Brasileiro do sexo. A década de 90 foi 

propulsora para as árbitras no país e, em 1995, a FIFA cria o primeiro quadro 

específico de árbitras. 

Desse modo, a história da origem das árbitras e das jogadoras de futebol, às 

vezes, se confundem. São várias questões que influenciam a inserção de gênero 

nesse esporte: a revogação das leis proibitivas para as mulheres nos esportes (1979), 

a influência do feminismo, com a ONU atravessando fronteiras em busca de melhorias 

de gênero, o país se compromete ratificando as assinaturas e, nos resultados, as 

mulheres se inserem em campos, antes proibidos, como o futebol. 

Nesta pesquisa exploramos a forma como as mulheres árbitras vivenciam a 

divisão sexual no trabalho de arbitragem profissional e, como conseguiram borrar as 

fronteiras das relações de gênero/sexo e se tornaram árbitras no futebol.  Mediante 

os avanços que vinham ocorrendo, foi intrigante quando percebemos que ocorre o 

retrocesso de gênero no trabalho de arbitragem. 

Ao descrever e sistematizar os documentos do campo verificamos os critérios 

para a entrada e permanência das/os árbitras/os no setor e os mecanismos do 

desempenho físico das árbitras, constatando, que nos critérios de avaliação do perfil 
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físico para alcançar as características e qualidades ideais e se tornar árbitro/a é 

preciso comprovar aptidão física por meio de uma bateria de testes.  

Nesta análise averiguamos que no trabalho de arbitragem nos deparamos com 

dois períodos distintos em relação a absorção das mulheres como assistentes de 

arbitragem ou mesmo como árbitras: a) até o ano 2007 o teste realizado levava em 

conta a diferença física entre homens e mulheres; b) a partir do ano seguinte os testes 

passaram a ser realizados sem levar em consideração a diferença sexual entre os 

concorrentes.  

Com efeito, verifica-se que no primeiro momento houve um ingresso 

significativo de mulheres, enquanto no segundo assistimos paulatinamente o 

decréscimo da absorção destas mulheres no campo da arbitragem.  

Ao cotejarmos os depoimentos destas mulheres constatamos que não se pode 

requerer uma igualdade de gênero/sexo, sem vislumbrarmos como as mulheres 

vivenciam e modelam seu corpo, em meio às imposições sociais de gênero, 

diferenças de papeis instituídos entre os sexos, bem como, sob o julgo da disciplina 

da Educação Física, cujo conteúdo curricular é fortemente (ainda) influenciado pelas 

tecnologias de gênero, beneficiando fisicamente o sexo masculino em detrimento do 

feminino.   

Nesse sentido, considerar a ambiguidade do gênero importa. Por isso, cremos 

que em certa medida, devemos acolher as diferenças entre os sexos quando o 

objetivo for o progresso de gênero tendendo a aproximação social entre homens e 

mulheres. Compreende-se, que a distinção sexual se pauta como discriminação se 

resultar em prejuízo para as mulheres. Desta forma, entende-se que, quando as 

diferenças sexuais forem utilizadas e prejudicar as mulheres, é discriminação, bem 

como, quando se exige a igualdade física entre os sexos para oportunizar as mulheres 

e, resulta em consequências de gênero, também é discriminação.  Assim sendo, a 

diferença deve ser acolhida quando necessária para promover a igualdade social 

entre os sexos ou, uma tentativa. 

Os testes físicos são principais mecanismos de defesa da instituição 

futebolísitica, reutilizados com força, normalizando a igualdade física. Esse 

mecanismo é utilizado como estratégia para as exclusões e o domínio do campo, mas 

que, não funciona mais sozinha, foi preciso criar outras normas para se juntar a esta. 

Na questão física – na atualidade, a maioria das árbitras são aprovadas no 

índice feminino, coisa que não era comum no começo, na década 90 e, início do 
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século e, hoje, apesar de ser uma minoria, identificamos que mulheres árbitras já 

passam nos índices masculinos, comprovando a igualdade física (na assistência). 

Essas respostas são importantes para percebemos que os efeitos das normas 

passam pelos corpos biológicos e seguem em direção a uma política de gênero, 

constituída pelo discurso biológico mantendo a submissão feminina e hegemonia 

masculina nos esportes. Basta perceber que as mulheres que comprovam a igualdade 

física com os homens não são igualmente oportunizadas.      

A partir daí, constatamos a feminilidade como padrão na arbitragem, questão 

importante para as oportunidades e que vem sendo instituído neste setor cuja mídia 

adentra com força, como aparelho ideológico e de poder, voltado aqui nas 

representações de gênero. Porém, também, foi notória a representação de 

masculinidades nos corpos e/ou nos gestos e comportamentos das mulheres, a  

primeira perdendo a força identitária e, esta última, mais recorrente, como recurso, 

necessário para o exercício da função, o que sugerimos nomeá-la de “masculinidade 

subjetiva-comportamental”. 

Chamamos a atenção diante do exposto, para refletir que as normas de gênero 

apontam para um determinismo social, através da transformação de aspectos 

culturais recorrentes, em natureza. Sendo a “liberdade de escolha” (em se tratando 

das mulheres) uma mera ilusão da vida. 

Assim sendo, apenas entender que as diferenças sexuais não são biológicas, 

não muda nada, é preciso utilizar a questão das diferenças sexuais socialmente 

construídas, para os avanços de gênero, isto é, a favor das mulheres. É preciso utilizá-

la como estratégia a fim de reduzir a disparidade social entre os sexos cuja justificativa 

implicava-se na biologia. Com isso, começamos a interpelar que a barreira não é o 

biológico, mas sim a hegemonia masculina. Essa parece ser a grande barreira para a 

igualdade social de gênero, ou menos que isso, para os progressos de gênero.  

E no processo da divisão sexual do trabalho em arbitragem em futebol 

constatam-se estratégias androcêntricas no campo, com as barreiras excludentes e 

limitantes para as mulheres afetando a sua inclusão e permanência. Ressaltando que 

os testes físicos são destacados como maiores empecilhos quando não se considera 

as diferenças sexuais, resultando em prejuízo para as mulheres, mas as barreiras 

estão para além do desempenho físico, relacionada com a política de gênero. Além 

disso, foi constatada hierarquia regional resultando na submissão no interior da 

categoria mulher.  
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Contudo, a igualdade sexual na perspectiva do esporte incluindo as normas 

internas ao invés de beneficiar as mulheres as prejudica. Apesar disso, detectamos 

que na arbitragem há elementos que estão para além dos critérios físicos, tais quais:  

 

 O fator etário - ter no máximo 30 anos de idade (para a Renaf-feminina, 

ter 32 anos); 

 Aprovação em avaliação teórica; 

 Comprovar conclusão de terceiro grau ou estar cursando; 

 Apresentar o diploma de formação de árbitro;  

 As mulheres (para ingressar na Renaf-feminina) deverão ter no mínimo 

três anos de formada em escola para árbitro (não encontramos esta 

exigência para os homens, apenas o diploma);  

 Comprovar conclusão de terceiro grau ou estar cursando; 

 Ter duas temporadas; 

 Experiência em jogos profissionais masculinos – no mínimo 10 (dez) 

partidas (cinco delas na principal divisão). Não serão consideradas como 

experiências, as funções de quarto árbitro; assistente reserva ou 

adicional. 

 

Em nossa análise, sobre como as mulheres árbitras lidam com as normas 

oficiais de arbitragem, bem como conseguiram borrar as fronteiras das relações de 

gênero/sexo e se tornaram árbitras de futebol, verificamos várias desestabilizações a 

partir do corpo. Elas lidam com as normas dando respostas tanto na evolução do seu 

corpo como na competência deste ofício, que era pensado para o homem, ofício 

masculino (futebolístico) que não se acreditava e, muitas vezes, ainda se coloca em 

dúvida, que as mulheres fossem dar conta – e elas deram/dão conta. 

Para a permanência no campo e participação em jogos masculinos, é preciso 

se submeter as baterias de avaliações físicas e teóricas anualmente. A respeito das 

experiências, nos depoimentos das árbitras analisamos que não é comum que as 

federações as oportunizem nos jogos de primeira divisão masculina, experiência 

exigida pela CBF para ingresso na RENAF.  Desta forma, notamos as desigualdades 

camufladas de igualdade, uma vez que o setor é livre para os homens, enquanto as 

mulheres buscam efetivar-se no campo.  
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Na participação e proporção entre os sexos averiguamos a exacerbada 

desigualdade quantitativa, questão crescente ao notarmos redução de mulheres 

(assistente e central) e exclusão (na função de comando – quem apita o jogo) para as 

participações em jogos profissionais masculinos, juntando-se à problemática da 

limitação nas participações femininas, em que as aprovadas em índices do sexo 

apenas atuam em competições femininas, e na divisão de base masculina (não 

profissional). 

Conforme as entrevistadas, documentos e demais fontes, a maioria das 

mulheres que passaram na avaliação física masculina não teve oportunidades iguais 

aos homens e, devido as outras barreiras que estão para além do biológico, passando 

nestes testes, às vezes, não há, se quer, oportunidade. Esses pontos confirmam que, 

a igualdade física não significa igualde social entre os sexos. 

Por outro lado, na arbitragem em futebol as desigualdades não são 

exclusivamente na categoria gênero/sexo, foi constatado desigualdades no interior da 

categoria mulher, a partir de dois principais tópicos: região e padrão de beleza. Além 

disso, é comum que haja substituição de mulheres, em lugar de incremento. 

O padrão de beleza é um fator que tem beneficiado as mulheres na arbitragem 

brasileira, embora ambas as raças sejam preteridas, contudo, as mulheres brancas 

possuem algumas vantagens. Entretanto, a hierarquia foi encontrada nesse tipo de 

ocupação, quando não basta ser competente.   

Aqui, o corpo foi compreendido como um “documento”, sendo importante tanto 

para a inclusão quanto para a exclusão - quando convém. Embora que esta questão 

seja simbólica, de forma estratégica, tendo como base o poder.  

Sem perder de vista a questão interseccional de raça, foi constatada a inclusão 

de mulheres negras no quadro nacional, sem progressos na carreira e, que, no interior 

da categoria mulher elas se deparam com a submissão. Diante dessas questões 

sinalizadas, sugerimos pesquisas com foco em gênero, raça e classe na arbitragem 

em futebol.  

A questão etária é também um assunto a refletir a ponto de não haver prejuízo 

às mulheres no interior da categoria mulher por questão geracional, pelo fato de 

detectarmos as diferenças etárias, cujas idades variaram entre 21 a 37 anos, 

sabendo-se que as provas físicas não tem distinção, significando que as 

desigualdades começam antes mesmo de adentrarem ao campo. 
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Vemos uma forma transgressora e de resistência à supremacia masculina, 

nessas mulheres, através do corpo, cujo formato não se assemelha com o modelo de 

feminilidade, apresentando-se e representando mulheres fisicamente fortes, embora 

que as masculinidades aqui têm sido forte na representação subjetiva-

comportamental. Essas abordagens respondem sobre a superação das árbitras numa 

sociedade em que a imposição social de gênero, as diferenças de papeis, a submissão 

feminina, masculinidades e feminilidades, entre outros, ainda são fortes.  

Essa questão nos levou a pensar sobre em que circunstancias esse corpo 

tornou-se condizente para dar conta deste oficio. Para tal compreensão entramos no 

tempo da história de vida das árbitras e, no período infanto-juvenil, analisamos suas 

vivências, as brincadeiras, os jogos, esportes e a influência da educação física. 

Nesse processo, a educação física, mesmo sendo diferenciada por sexo, 

influenciou na formação dos corpos, tendo o baleô como o jogo tradicional. Nesse 

caso, o futebol na escola ocorria de forma transgressora – estando elas em meio aos 

meninos. Detectamos que as árbitras brincavam com e como meninos; os brinquedos 

e as brincadeiras tinham essa relação com o sexo masculino; a boneca era 

descartada, embora elas as possuíssem e as substituíram pela prática dos esportes, 

sendo encontrado várias modalidades esportivas: basquete, voleibol, futebol, skate, 

por fim, todas se enveredaram para a formação em Educação física.  

Em suma, a violência imbricada entre o poder, as hierarquias e as normas, que 

atingem as mulheres no campo do trabalho da liderança dos esportes é uma forma de 

proteger o androcentrismo de uma mulher que ameaça a desestabilização das 

diferenças de papeis sexuados, consequentemente, a submissão de gênero e 

hegemonia masculina. Daí que, veta-se o crescimento desse contingente: 

quantificamos um total de 477 árbitros, desses, 86,5% são do sexo masculino entre 

assistentes e centrais, contra 13,4% de mulheres respectivamente, conforme a 

redução que vem se desenhando.  

Na tentativa de obter um parâmetro de quanto ganham financeiramente as 

árbitras com esse trabalho, focadas nas entrevistas e nas taxas de arbitragem 

notamos que os valores variam conforme a função, categoria e competição. Nesse 

caso, parte-se do princípio de que as mulheres ganham iguais aos homens, mas, 

quando elas declaram a quantidade de vezes que trabalham, falam das limitadas 

competições que podem participar (conforme as normas) e, soma-se a isso, nossa 
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análise nas bases das estatísticas de participação, conclui-se que incide diferença de 

renda mensal e anual, entre os sexos. As mulheres ganham menos. 

Desse modo, a arbitragem, como mercado de trabalho segue a lógica geral: os 

homens comandam o campo, o papel de submissão e o rendimento menor estão 

reservados para as mulheres. Sobretudo, há um ferrenho controle androcêntrico no 

campo dominado pelos homens, tendo como estratégias o corpo e as normas. 

Neste estudo constata-se os dois princípios organizadores da divisão sexual do 

trabalho (Hirata e Kergoat, 2007) válidos para todas as sociedades conhecidas, no 

tempo e no espaço: o princípio de separação (existem trabalhos de homens e 

trabalhos de mulheres) e o princípio hierárquico (um trabalho de homem vale mais 

que um trabalho de mulher). Apesar disso, os impedimentos dos progressos de 

gênero e os retrocessos na arbitragem parece ser uma resposta à afronta feminina a 

hegemonia masculina e ao mesmo tempo, precaução, para que não haja o 

enfraquecimento da dominação masculina no mundo do futebol, o que possivelmente, 

estende-se ao mundo dos esportes afetando a sociedade.  

Para isso, é importante como estratégia androcêntrica, manter as bases 

históricas do sexo: a submissão feminina e superioridade masculina com a política de 

gênero. Eis o fenômeno que causa as diferenças de gênero. 

Assim sendo, para às últimas autoras, “tudo muda e nada muda! ”, mas, para 

nós,  tem que mudar: 

Mulheres no comando do futebol, sim!
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APÊNDICE 1 

 

ORGANIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

 

Blocos de perguntas - pensados em três grandes temas:  

 Relação de poder, 

  Relação com o mundo do trabalho  

  Relação com o corpo físico. 

 

Divisão por temáticas - pensadas na linha do tempo (fases de desenvolvimento 

humano): 

 Infância, adolescência 

  Juventude  

  Maturidade (quando houver). 

Outras seções – relacionando aos ciclos da vida: 

 Na trajetória escolar/escolhas/desejo, família e poder. 

 Esporte, lazer, atividades cotidianas, regras, exclusões. 

 A relação com o poder, na trajetória do trabalho, na relação com a arbitragem 

e rendimentos financeiros. 

 Relação cor/etnia na arbitragem no Brasil 

 A condição da saúde com o corpo relacionada a atividades físicas e 

treinamentos 

 A condição da sexualidade e a relação com os homens, masculinidades e 

machismo 

 A expressão machista e homossexualidade 

 Os fatos mais importantes ou marcantes (na infância, adolescência, juventude 

e maturidade). 
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SEQUÊNCIA DAS PERGUNTAS DA HISTÓRIA DE VIDA 

 

1.Auto apresentação da interlocutora 

(Origem, cor/raça, idade, religião, ocupação, nível educacional naturalidade, onde vive 

e com quem, estado civil, orientação sexual, função na arbitragem) 

 

VIVÊNCIAS COTIDIANAS: 

Escola, esporte, brincadeiras, brinquedos, relação de gênero, estética, saúde, amor e 

desejo -  nas fases: infância/adolescência e juventude 

 

2- Conte sua história de vida relacionada a família, educação, religião e aos hábitos 

diários, na infância e adolescência. 

3- Brinquedos e brincadeiras, lazer, estética, amigos na infância e adolescência. 

3.1 – Como gostava de se vestir na infância/adolescência? 

4 - Escola (tipo: pública/privada/militar), educação física vinculando ao tipo de 

atividades, corpo e saúde 

4.1 Esporte e treinamento físico: especificar a modalidade, quando iniciou, o que 

pratica, aonde e como. 

5. Namoros, amor, desejo. 

6. Fato marcante na infância e adolescência 

7. Relacionar as questões anteriores a juventude/adulta e maturidade (se houver/ ver 

idade) 

 

MUNDO DO TRABALHO 

 

8. Mundo do trabalho – relacionar a trajetória com família, escolhas, poder e renda 

8.1 motivos da escolha na função que exerce na arbitragem 

9. Como você conseguiu ser árbitra: sua história na arbitragem/ experiência/ função 

/participação / renda. 

9.1 Comparação de sua experiência com o mundo do trabalho na arbitragem entre 

mulheres e homens relacionado ao poder: sua frequência mensal, tipo de competições 

que atua, oportunidades, exclusão e renda. 

9.2 Quantas mulheres e homens e, quantas apitam e são assistentes? 
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CRITÉRIOS PARA SER ÁRBITRA 

 

10 Sobre os critérios para exercer a função de arbitra, as categorias, as mudanças 

dos testes, o que acha e qual o maior obstáculo? Como funcionam as escalas para os 

jogos? 

10.1 Sua opinião sobre a exigência igual no teste físico para ambos os sexos na 

arbitragem? 

10.2 Desde quando faz testes na arbitragem, você sempre passou nos testes físicos, 

em quais e como? 

10.3 A que você atribui as aprovações e reprovações nos testes físicos e ás diferenças 

físicas entre os sexos? 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

11. Qual a influência da educação física na sua vida e no seu trabalho com a 

arbitragem e o que você acha da disciplina educação física na escola? 

 

RELAÇÃO DE GÊNERO  

 

12. Qual a sua opinião sobre sexo/gênero ou homem e mulher na sociedade? 

12. 1 A expressão machista te lembra alguma coisa? 

12.1 Como é o seu desempenho físico em comparação aos dos homens? 

13. Competições e jogos: quantas competições feminina e masculina, valores pago, e 

quem podem trabalhar. 

14. Tem preconceito no futebol e na arbitragem? você considera arbitragem brasileira 

em igualdade de gênero? Por quê? 

14.1 Um fato marcante para você (ou interessante), relacionado à arbitragem: 

15. As mulheres participam dos megaeventos? Copa do mundo, das Confederações 

etc.? 

 

RAÇA/COR E PERFIL DAS ÁRBITRAS 

 

16. Pela sua experiência, sua percepção, qual o perfil das mulheres Árbitras 

brasileiras? - relacionando cor/raça/etnia 

17. Tem mulheres negras e você as vê nos jogos ou nas escalas? 
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18. As expressões:  mulheres fortes e mulheres masculinizadas, tem sentido para 

você? 

18.1 Você se considera mulher masculinizada? 

18.2 Em sua opinião, as mulheres árbitras são masculinizadas? 

19 Você tem desejo? Qual? 

20. O que você acha dessa pesquisa?
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APÊNDICE 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

OBS: (OCORREU MUDANÇA NO TÍTULO DA DISSERTAÇÃO). 

 

 

Meu nome é Suely Aldir Messeder, sou professora, pesquisadora da Universidade do 

Estado da Bahia e coordenadora do Grupo Enlace. Ineildes Calheiro dos Santos, membro 

vinculada ao grupo, insere a pesquisa de mestrado intitulada AS MULHERES NO MUNDO 

DA ARBITRAGEM FUTEBOLÍSTICA: A CONSTRUÇÃO DOS CORPOS E A 

DOMINAÇÃO MASCULINA NO FUTEBOL, pretendendo construir e comparar a trajetória 

de vida das mulheres da pesquisa em questão, enfocando os períodos de infância, adolescência, 

juventude e maturidade, bem como identificar questões vinculadas à saúde e ao cuidado com o 

corpo.  

Estas atividades de pesquisas são confidenciais, legalmente protegidas, e a identidade 

pessoal dos sujeitos participantes da pesquisa será mantida em absoluto sigilo, conforme a 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. As atividades serão acompanhadas pelo 

Conselho de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado da Bahia e não estão previstas 

quaisquer possibilidade de riscos à integridade pessoal ou profissional dos sujeitos.  

As informações das trajetórias de vidas das entrevistadas, como trechos falas, sem 

identificação destas, poderão ser usadas em relatos da investigação, em artigos e livros, bem 

como em participação de eventos acadêmicos- científicos.  

 

Obrigada,  

 

Coordenadora __________________________________________________ 

 

Prof.ª Dr.ª Suely Aldir Messeder 

 

Pesquisadora ___________________________________________________ 

 

Mestranda Ineildes Calheiro dos Santos 

(ildafrica@yahoo.com.br) 

 

Eu, 

____________________________________________________________________, ciente 

do objetivo da pesquisa MASCULINIDADES EM CORPOS FEMININOS: TECENDO 

ARTICULAÇÕES ENTRE PESQUISA, EXTENSÃO E POLÍTICA PÚBLICAS SOBRE E 

COM ESTAS MULHERES, concordo em participar da mesma e que as informações que eu 

prestar possam ser empregadas na sua realização e em seus relatos científicos, desde que 

resguardados os devidos sigilo e confidencialidade. 

 

Local _________________________________Data: _______________________ 

 

Assinatura da participante  

Documento de Identidade ______________________________________________ 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1: 

Comprovação de dados do Jornal do Apito (Uniformes e patrocínio). 

 

ANEXO 2: 

Comprovação de número de árbitros/as e lista de documentos (documento da CBF e 

FBF). 

 

ANEXO 3: 

Tabelas de estatísticas de participação de árbitros/as e de Distribuição por região. 

 

ANEXO 4: 

Telefax da CBF referente a primeira seleção de árbitras para a FIFA 

 

ANEXO 5:  

Comprovação (informal) de trabalho de arbitragem vinculada a FBF – Federação 

Baiana de Futebol e CBF - Confederação Brasileira de Futebol. 

 

 

 


