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Resumo 

 

O desporto escolar é um processo educativo fundamental no contexto escolar, não apenas pelo 

desenvolvimento da cultura motora e desportiva, mas também porque promove o 

desenvolvimento das competências sociais e relacionais, sendo para muitos alunos a única 

possibilidade de praticarem uma atividade desportiva formal e organizada. No quadro do 

desporto escolar, a temática da arbitragem não tem merecido grande relevo, isto apesar de ser 

consensualmente reconhecida a sua importância e indispensabilidade para a realização das 

diferentes provas desportivas. Contudo, a tal facto não corresponde o interesse e atenção que é 

dedicado a outras áreas e agentes do fenómeno desportivo, realidade que sugere a necessidade 

de um maior estudo. 

O objetivo deste trabalho foi analisar as representações de professores, alunos, árbitros 

federados e seus responsáveis, sobre os vários aspetos relacionados com a temática, sobretudo 

no âmbito do desporto escolar, sem deixar de analisar a sua interação com o sistema federado. 

Através da realização de entrevistas semiestruturadas foram auscultados oito professores, oito 

alunos, seis árbitros e três dirigentes. Os dados foram analisados através da técnica de análise 

de conteúdo, com o software Nvivo, versão 12. A análise dos resultados permitiu concluir que 

há necessidade de repensar aspetos regulamentares, de recrutamento e formação de juízes 

árbitros do desporto escolar, dados os seus enviesamentos, que se repercutem na fraca adesão 

e deficiente preparação dos alunos para o desempenho das funções. Evidencia-se também a 

necessidade do cumprimento das recomendações normativas sobre as parcerias com o 

movimento associativo, para a melhoria do setor no contexto do desporto escolar. 

 

 

 

Palavras-chave: desporto escolar; arbitragem; futsal; articulação. 
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Abstract 

 

School sport is an essential part of a child’s education, not just because it helps develop motor 

skills and sporting ability, but fundamentally because of the social skills developed and 

relational benefits it brings. For many children, sport in school is the only chance they will 

have to take part in organized sport. Within the framework of school sports, refereeing has 

been somewhat overlooked despite the fact it is widely recognised as being an essential and 

unavoidable part of many sports. However, there is not enough time spent on refereeing or 

raising interest in refereeing in current sports teaching or in training for other roles in sport. 

This suggests there is a need for research into the teaching of refereeing and the people it 

involves. 

The aim of this study was to analyse the roles of teachers, students, qualified referees and 

their governing bodies, concerning to a wide variety of questions related to refereeing, 

especially in school sports, as well as looking at refereeing bodies. Semi-structured interviews 

were carried out to eight teachers, eight pupils, six referees and three sports body 

professionals. The data were analysed using content analysis with Nvivo 12 software. The 

analysis of the results led us to conclude that there is a need to rethink some of the rules of 

recruitment and the training of referees in school sports, given the current misgivings, which 

have led to a lack of interest in refereeing and poor learning outcomes among pupils. It was 

also clear that recommendations already set out in the rules for working in partnership with 

local clubs should be followed to improve refereeing in the context of school sport. 

 

 

 

Keyword: school sports, refereeing; futsal; articulation. 
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1.1. Pertinência e Âmbito do Estudo 

O desporto escolar apresenta contornos de enorme relevância no processo educativo dos 

jovens, que se evidencia pelo seu caráter inclusivo e elevado poder de socialização que o 

caracteriza, ao possibilitar novas experiências, práticas e conhecimento de diferentes 

realidades (Teixeira, 2007). 

Na opinião de Silva (1999) é através do desporto escolar que muitas crianças e jovens têm a 

oportunidade de conhecer novas escolas, novos alunos, novos ambientes, novas maneiras de 

ser, agir e pensar, e, confrontados com a sua realidade, adquirem progressivamente um 

equilíbrio, aprendendo a viver e a conviver, a conhecer e a respeitar, a treinar e a competir. 

O projeto baseia-se num princípio de participação facultativo e vocacional, específico numa 

determinada modalidade desportiva, visando o desenvolvimento da aptidão atlética e da 

cultura desportiva. Para Bento (1989, p. 44), “o desporto escolar é o setor da vida escolar 

onde são criadas oportunidades para a ação orientada e organizada, para desenvolvimento de 

atividades autónomas e espontâneas, para competição intra e inter escolas e o fomento e 

desenvolvimento de talentos”. 

O desporto escolar é “um setor fundamental, estratégico, para a formação de hábitos de 

prática desportiva, ao longo da vida, sendo promotor de valores fundamentais para a formação 

do caráter dos jovens, precursor da promoção da saúde dos cidadãos, um elemento de 

desenvolvimento da sua cidadania e uma pedra basilar do desenvolvimento do desporto e da 

aquisição de uma sólida cultura desportiva” (CREDE – Comissão de Reavaliação do Desporto 

Escolar, 2006, p. 2). 

A assunção de que o desporto escolar é um espaço de formação desportiva implica superação, 

treino e competição, com vista a um melhor desempenho desportivo. Para que cumpra este 

desígnio são necessárias condições organizativas de tempo, de horários, de espaço e de 

enquadramento, disponibilizadas pela tutela e geridas ao nível da escola, que garantam as 

efetivas possibilidades de participação dos alunos. 

Na ótica de Resende, Mendes, Lima, Pimenta, Castro e Sarmento (2014), o desporto escolar 

assume também grande importância na dimensão cívica, na medida em que a atividade física 

e desportiva permite aos jovens um contacto direto com elementos da cultura desportiva 
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essenciais, para além das fronteiras do desporto e da escola – a aprendizagem das regras da 

cooperação e da competição saudável, dos valores da responsabilidade e do espírito de equipa, 

do esforço para atingir metas desejadas ou da importância de cumprimento de objetivos 

individuais e coletivos. Na mesma linha, Meneses (1999, p. 15) defende as potencialidades da 

“experiência do cumprimento das regras, do respeito pelo adversário, de concretização de 

valores sociais, de participação, de solidariedade e empenhamento no esforço de equipa”. 

A relação do desporto escolar com o sistema federado é um ponto-chave para o 

desenvolvimento desportivo do país. A cooperação entre estes dois sistemas deve estar no 

centro das preocupações, numa perspetiva de complementaridade. Neste contexto, importa 

reter a abordagem de Gonçalves (2002, p. 2), que destaca o desporto escolar “como uma 

atividade de complemento curricular, como um instrumento de intervenção pedagógica do 

sistema educativo, mas de igual modo com uma zona de contacto com o sistema desportivo”. 

No âmbito do Programa do Desporto Escolar, o Ministério da Educação e Ciência 

proporciona a prática desportiva e a competição regular de mais de 37 modalidades 

desportivas, a milhares de crianças e jovens de todos os níveis de ensino, destacando-se das 

demais, o futsal, uma das variantes do futebol, a modalidade mais praticada a nível federado, 

facto que temos em consideração no estudo que promovemos. 

Perante estes números bastante significativos, uma das várias questões que se impõe analisar e 

refletir, pela verificação de algum alheamento em termos de regulamentação e estudos, e que 

não parece merecer, na generalidade, grandes atenções e preocupações, prende-se com a 

temática da arbitragem. É sintomático que, apenas em 2006, a questão tenha merecido mais 

alguma atenção da Comissão de Reavaliação do Desporto Escolar, ao considerar que, para o 

desporto escolar ser uma realidade e contribuir, quer para a formação dos nossos jovens, quer 

para o desenvolvimento do desporto no nosso país, deveriam ser perseguidos alguns 

objetivos, através da implementação faseada de medidas, nos futuros programas do desporto 

escolar, destacando-se como uma delas a necessidade de “desenvolver a qualidade e o nível 

desportivo das competições escolares, racionalizando a escolha das modalidades com quadro 

externo, implementando um programa de espírito desportivo e promover a formação de 

professores-treinadores, de alunos-dirigentes e de alunos apoiantes de desporto escolar e de 

árbitros, juízes e cronometristas” (CREDE – Comissão de Reavaliação do Desporto Escolar, 

2006, p. 6). 
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A prática de qualquer modalidade de formação e/ou orientação desportiva, assim como de 

funções complementares, como são as de ajuizamento/arbitragem, proporcionam o 

desenvolvimento de competências físicas e técnicas, para além de promover laços de 

sociabilização, os quais se traduzem em benefícios para a formação integral dos jovens. As 

competências de gestão e planeamento de atividades desportivas e a frequência de cursos de 

árbitros, juízes e cronometristas são também bastante importantes, podendo concorrer para a 

formação da conduta pessoal, social e desportiva dos alunos. 

Soares (1996) refere-se à temática da arbitragem no contexto escolar, defendendo que o 

desporto escolar deve ter como princípios e objetivos levar os alunos a assumirem funções de 

organização e apoio às práticas desportivas escolares, quer no plano da organização 

propriamente dita, quer na arbitragem e, porventura, na orientação de equipas/alunos. 

Na procura da verdade desportiva e na salvaguarda da própria competição e dos seus 

intervenientes, “a arbitragem é uma das componentes de todas as modalidades desportivas, 

sem a qual não se dá início a qualquer competição que esteja incluída nos calendários oficiais 

do associativismo desportivo” (Pimentel, 1982, p. 59). 

A grande preocupação está em valorizar a temática, para que o desenvolvimento da mesma 

seja um caminho para que se defendam valores educativos. A esse respeito, Bracht (1987, 

citado por Santos, 2009) refere que o desporto ensina a competir, já que a sociedade é 

extremamente competitiva, reflete uma série de valores de muita importância para a 

sociedade, ensinando a criança a conviver com a vitória e a derrota e a vencer através de seu 

esforço pessoal. 

Graça e Mesquita (2015) concebem os jogos desportivos como sendo uma atividade lúdica, 

que dá prazer e que faz fruir a vida. No entanto, a ideia lúdica dos jogos, não encerra em si 

uma brincadeira na qual não existem regras, mas antes, pelo contrário, exige disciplina, 

organização e regras pré-definidas. Neste contexto, emerge a figura do árbitro, como o 

garante dessa organização. Para Barata-Moura (1991), o árbitro é a primeira consciência, uma 

primeira reflexão de uma prestação desportiva. Ele é, no primeiro momento, o garante ou 

referencial da verdade desportiva de uma competição. 

A primeira alusão feita à figura do árbitro em Portugal, no caso a um árbitro de futebol, surge, 

segundo Reis (2005), em 1874, sendo que, no nosso país, a arbitragem devidamente 
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organizada e regulamentada surgiu em 1938, no seio da Federação Portuguesa de Futebol. Em 

relação à função do árbitro, reportamo-nos ao entendimento de Montiel (1998), que considera 

que arbitrar consiste na apreciação e ajuizamento de situações, num período de tempo muito 

curto de tempo, protegendo a verdade do jogo. 

O árbitro é o agente que atua em defesa do cumprimento das regras, pelo que é igualmente um 

juiz, que tem uma autoridade delegada pelos organismos desportivos para dirigir e homologar 

os resultados de uma competição desportiva. 

A opção pelo estudo da arbitragem de uma modalidade coletiva, neste caso o futsal, a variante 

do futebol praticada no âmbito do desporto escolar e aquela com maior implantação no país, 

facto que também se traduz no número de árbitros inscritos no desporto escolar (Ministério da 

Educação e Ciência, 2012), encontra justificação na opinião de Garganta (1998), que advoga 

que quando o foco de análise é o contexto escolar, os jogos desportivos coletivos não devem 

ser apenas utilizados como meio para o desenvolvimento de habilidades e capacidades 

variadas, importando ensinar esses mesmos jogos, com a sua lógica particular, as suas regras 

e os seus códigos, enquanto referenciais importantes da cultura desportiva. 

A realização do estudo que nos propusemos realizar, resulta da pouca valorização que as 

questões da arbitragem suscitam no Programa do Desporto Escolar, facto traduzido na 

escassez de estudos científicos realizados sobre a área, assim como do vazio de pesquisas e 

referências verificado nas questões relativas à formação de juízes/árbitros, temática que, pela 

sua reconhecida importância, se impõe analisar de forma aprofundada. Por outro lado, 

pretendemos contribuir para o conhecimento do funcionamento e organização da arbitragem, 

no âmbito do desporto escolar, mas também nas estruturas associativas, bem como conhecer 

as considerações dos diversos agentes relacionados com a área, relativamente à caracterização 

e análise das realidades nos dois contextos, assim como das condições e relevância da 

formação para a melhoria dos desempenhos. Neste âmbito, tendo por base a realidade 

percecionada, intentamos esboçar estratégias de aplicabilidade prática, com apresentação de 

propostas concretas para a melhoria dos vários aspetos relacionados com a temática. 

Em última análise, pretendemos contribuir para a necessidade de promover esta atividade tão 

importante e indispensável, quanto negligenciada. 
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1.2. Objetivos do estudo 

A realização deste trabalho pretende captar as perceções dos professores do desporto escolar 

com grupos-equipa de futsal e dos alunos árbitros deste sistema, das Coordenações Locais do 

Desporto Escolar (CLDE) da Guarda, Tâmega, Vila Real e Viseu, sobre os indicadores de 

condições de formação disponibilizadas a professores e alunos, para a prática da arbitragem 

destes últimos, num quadro que lhes permita desenvolver competências e vivências relevantes 

do ponto de vista educativo, pessoal e social. Neste contexto, impõe-se também auscultar as 

representações de árbitros federados e responsáveis dos órgãos que tutelam a arbitragem 

federada distrital, das áreas das CLDE dos distritos da Guarda, Viseu e Vila Real, sobre as 

temáticas atrás descritas, com o intuito de encontrar pontos de contacto com o sistema 

federado e estratégias de melhoria de ambos. 

Tendo em conta o anteriormente exposto, pretendemos alcançar os seguintes objetivos: (1) 

Compreender os aspetos que professores, alunos, árbitros e responsáveis dos conselhos de 

arbitragem consideram essenciais no regulamento geral e de arbitragem do desporto escolar; 

(2) Analisar as representações que os mesmos têm sobre a organização e estratégias de 

recrutamento, formação e exercício da arbitragem no desporto escolar; (3) Captar as 

motivações, constrangimentos e conceções dos alunos e professores que atuam nesta atividade 

em contexto escolar; (4) Conhecer o entendimento que os protagonistas do processo têm 

sobre o significado social da prática da arbitragem, o contributo na formação integral e as 

principais competências desenvolvidas com a mesma; (5) Indagar sobre a articulação entre os 

sistemas escolar e federado. 

Na sequência deste estudo, tentamos analisar se existem diferenças na abordagem da 

arbitragem do futsal, nas diferentes coordenações locais estudadas e se há cooperação com as 

respetivas associações distritais de futebol, na promoção e captação de valores para a 

arbitragem federada. Por fim, pretendemos apontar um conjunto de sugestões e estratégias, 

que possam agilizar e tornar eficaz a ligação e interação entre o desporto escolar e a vertente 

federada, no sentido de melhorar o processo de recrutamento, formação e aproveitamento de 

jovens com potencial para a arbitragem. 
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1.3. Estrutura da dissertação 

A estrutura deste trabalho tem como princípio basilar o cumprimento dos objetivos atrás 

mencionados. Nos elementos textuais, a dissertação está organizada em cinco pontos. Na 

introdução, efetuamos o enquadramento teórico do estudo, a pertinência do mesmo, os 

objetivos que pretendemos alcançar e a forma como este está estruturado. 

O segundo ponto, revisão da literatura, é composto pelo campo teórico de análise, que procura 

estabelecer o quadro conceptual a partir do qual decorre o estudo. Está dividido por vários 

subcapítulos: a conceção do desporto escolar; a relação deste com o sistema federado; a 

história da arbitragem; a arbitragem em Portugal; a arbitragem de futsal; o perfil e funções do 

árbitro; a formação de árbitros e os aspetos relacionados com a adesão e recrutamento; as 

fases de formação do árbitro e os modelos de formação para a arbitragem. 

No terceiro ponto descrevemos a metodologia que utilizamos neste estudo empírico. 

Apresentamos o campo de estudo, os instrumentos e procedimentos de pesquisa. Com recurso 

a entrevistas semiestruturadas realizamos a análise dos dados, através da técnica de análise de 

conteúdo. De seguida, o ponto fulcral do trabalho, com a apresentação e discussão dos 

resultados, na qual procedemos à descrição e interpretação da informação recolhida junto dos 

professores de Educação Física responsáveis dos grupos-equipa de futsal e alunos árbitros de 

futsal, em escolas das coordenações locais de Vila Real e Douro, Viseu, Guarda e Tâmega, 

bem como dos árbitros do sistema federado e respetivos responsáveis dos conselhos de 

arbitragem das associações de futebol de Vila Real, Viseu e Guarda. 

No quinto ponto esgrimimos as considerações finais, nas quais relacionamos e sintetizamos os 

resultados obtidos, com o intuito de obter uma visão integradora das conclusões. São 

apresentadas diretrizes a abordar em trabalhos académicos futuros envolvendo esta temática. 

Indicamos propostas para a melhoria da arbitragem no desporto escolar e sugestões de 

articulação com o sistema federado. No final estão expostos os elementos pós-textuais, com 

as referências bibliográficas utilizadas e os anexos. 
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2.1. Desporto escolar 

O desporto é um dos fenómenos sociais com maior impacto no nosso tempo e a sua prática, 

corretamente desenvolvida, torna-se um fator importante na valorização das pessoas e da sua 

qualidade de vida. A prática da educação física e do desporto consagrou-se, 

internacionalmente, como um direito fundamental, mas também como elemento essencial da 

educação e da cultura no desenvolvimento de aptidões, da vontade e do autocontrolo da 

pessoa, visando a sua inserção social e o pleno desenvolvimento das suas capacidades 

(Veigas, Catalão, Ferreira, & Boto, 2009). 

No atual contexto social, os alunos passam muito tempo na escola, reflexo de uma sociedade 

em que os pais têm cada vez menos tempo para estar com os seus filhos, em virtude dos 

compromissos profissionais e das vicissitudes da estrutura social moderna. A escola tornou-se 

num espaço que não se limita apenas a ensinar, mas também a educar e a formar e, como tal, 

os alunos não estão na escola apenas para aprender o currículo tradicional, mas também para 

participarem nas atividades extra curriculares que a escola vai proporcionando. Desta forma, 

há uma grande necessidade e preocupação, por parte dos órgãos de gestão, em dar resposta à 

ânsia dos alunos em aprenderem e ocuparem os seus tempos livres, através de um variado 

leque de opções. 

Neste enquadramento, surge o desporto escolar, o qual constitui uma excelente oportunidade 

para os alunos praticarem desporto, de uma forma organizada e orientada. Na opinião de 

Santos (2009), este conquistou um espaço de grande relevância na escola e no processo 

educativo, na medida em que representa um espaço de prática desportiva de competição e de 

lazer, mas também um elemento indispensável na educação para a cidadania dos jovens. 

Para Bento (1989) o desporto escolar “é o setor da vida escolar em que são criadas 

oportunidades para a ação orientada e organizada, para atividades autónomas e espontâneas, 

para competições intra e inter escolas e fomento e desenvolvimento de talentos” (p. 44). 

Na perspetiva de Gonçalves (2002), o desporto escolar deve ser entendido como uma 

atividade de complemento curricular e como um instrumento de intervenção pedagógica do 

sistema educativo, mas de igual modo como uma zona de interface de contacto com o sistema 

desportivo. 
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Apesar de alguma dispersão de opiniões, nos últimos anos parece ter-se chegado a uma 

abordagem conceptual mais uniforme, com a prevalência do conceito que tem estado ligado 

ao desenvolvimento dos programas do desporto escolar e que se encontra materializado no 

Artigo 5.º “Definição”, Secção II – “Desporto Escolar”, do Decreto-Lei n.º 95/91, de 26 de 

Fevereiro, como sendo: “o conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto 

desportivo, desenvolvidas como complemento curricular e ocupação dos tempos livres, num 

regime de liberdade de participação e de escolha, integradas no plano de atividades da escola 

e coordenadas no âmbito do sistema educativo”. No preâmbulo do diploma legislativo, pode 

ainda ler-se que “ o desporto escolar deve basear-se num sistema aberto de modalidades e de 

práticas desportivas que serão organizadas integrando de modo harmonioso as dimensões 

próprias desta atividade, designadamente o ensino, o treino, a recreação e a competição”. 

O desporto escolar faz então parte de uma série de atividades de complemento curricular que 

visam, nomeadamente, o enriquecimento cultural e cívico, a educação física e desportiva, a 

educação artística e a inserção dos educandos na comunidade, pelo que desempenha um papel 

importante na promoção da saúde e bem-estar, no desenvolvimento da cidadania, na formação 

de praticantes desportivos e no combate ao abandono escolar. Por estas razões, Bento (1999) 

legitima a existência do desporto escolar, considerando-o como fundamental para a obtenção 

dos objetivos referidos, catalogando-o, pelo seu cariz extra curricular, como um instrumento 

de grande importância no que diz respeito a fatores sociopedagógicos, que contribuem, 

decisivamente, para o desenvolvimento integral dos alunos. Mota (2003, p. 2) entende o 

desporto escolar “como um processo unitário, representado por um projeto global, assente em 

três vertentes de ação pedagógica e educativa dos educadores junto das crianças e jovens para 

quem ele se dirige, designadas da seguinte forma: vertente da atividade curricular/aulas de 

Educação Física com participação de caráter obrigatório; vertente da atividade de extensão 

curricular com participação de caráter misto e uma outra vertente de atividade de tempos 

livres de participação voluntária”. O autor considera a escola como um local privilegiado para 

aprender e desenvolver as capacidades dos alunos e para a formação de convicções e de 

hábitos que dizem respeito à atividade e à sua relação com a saúde. 

Por outro lado, sendo a escola de e para todos, o desporto escolar pode promover a igualdade 

de oportunidades, quer de acesso, quer de sucesso. Nessa perspetiva, Bento (2001, p. 88) 

advoga que “o ato desportivo constrói e revela o Homem por dentro e por fora. O melhor 



Revisão da Literatura 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 
13 

 

desporto é aquele que põe a pessoa em movimento, configurando-a na plenitude estética e na 

sua exemplar harmonia”. 

A qualificação da atividade do desporto escolar é feita através da melhoria do desempenho 

desportivo dos alunos, reforçando a articulação com o currículo, não esquecendo aspetos 

fundamentais, como o sucesso educativo, inclusão e redução do abandono escolar. Para 

Meneses (1999) outro aspeto que não deve ser descurado diz respeito à formação de alunos e 

professores, enriquecendo as suas competências, sem esquecer de implementar o código de 

conduta dos intervenientes. 

O desporto escolar configura uma forte oportunidade para a introdução das nossas crianças e 

jovens na prática desportiva, porque é na escola que se encontra esse público-alvo e é na 

escola que está sediada a maioria dos recursos humanos, físicos e materiais de suporte ao 

desporto (Sousa, 2006). 

Pelo exposto, legitima-se considerar que o desporto escolar é um meio de enorme relevância 

na formação desportiva, mas também um campo que possibilita e potencia o desenvolvimento 

social, relacional e pessoal. Pela participação no projeto, os alunos podem encontrar um 

espaço que vai ao encontro das suas motivações e expetativas, o qual pode contribuir para 

formar cidadãos civicamente mais capacitados. 

 

 

2.2. Desporto escolar e desporto federado 

Na opinião de Teixeira (2007), as divergências entre o desporto na escola e no âmbito dos 

clubes, no sistema federado, são uma discussão antiga, a qual reflete bem a desarmonia e 

descoordenação entre dois sistemas, os quais, embora devam seguir diferentes vias, 

concorrem para semelhante objetivo, o desenvolvimento do desporto nacional. 

Para Sobral (2006) o desporto escolar deve ser entendido, pelo professor, como um espaço 

onde a participação prevaleça sobre o rendimento e a alegria se sobreponha à ansiedade, 

sendo a cooperação também mais importante do que a competição. Para o autor, o desporto 
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federado, embora tenha o seu papel educacional e de ocupação de tempos livres, tem como 

objetivo primordial promover e incutir nos jovens um espírito para a competição. 

Na ótica de Bento (1991) “não há um desporto pedagógico, puro e educativo na escola e outro 

não pedagógico, impuro e não educativo no clube; não há um desporto bom que se deve 

escolher e um desporto mau que se deve rejeitar; são impróprias a dicotomia e a oposição 

entre clube e escola, entre professor e treinador, entre treino e educação”. Ainda segundo o 

mesmo autor, “escola e clube têm, pois, que viver em simbiose de perspetivas e alargar a sua 

cooperação no sentido dos objetivos comuns, a fim de que o jovem possa receber, de ambos 

os lados, uma imagem francamente positiva da sua ligação ao desporto” (p. 7). 

Na mesma linha de pensamento, Constantino (2003, p. 5) refere que “a escola e o clube são, 

apenas, dois momentos de um mesmo objetivo e de uma mesma função, que passa por alargar 

a prática desportiva ao maior número de pessoas, podendo para o efeito concorrer as escolas, 

as autarquias e outros agentes”. 

O desporto escolar deve promover um ponto de encontro entre a escola e a comunidade local, 

de forma a permitir a participação de todos os parceiros sociais no desenvolvimento das suas 

atividades (Carvalho, 1987, citado por Silva, 2006). Neste sentido, o desporto escolar deve 

estabelecer e manter protocolos de colaboração com clubes, federações, autarquias e entidades 

públicas ou privadas, no sentido de promover e divulgar as suas atividades, convidando a 

comunidade envolvente a fazer parte dos projetos de uma escola e/ou agrupamento. 

Pinto (2003) refere que a escola não deve disputar o espaço do desporto federado, pois os 

objetivos são distintos. A base de igualdade em que devem assentar as relações entre o 

sistema desportivo e o sistema educativo não pode ser apenas configurada em função da 

melhoria da qualidade da prática dos alunos, na medida em que a escola não reclama a tarefa 

de formar "campeões". Compete aos clubes e federações, no universo desportivo português, a 

tarefa de especializar os praticantes, da mesma forma que compete, no universo educativo 

português, aos estabelecimentos de ensino, a tarefa de possibilitar a prática regular de 

atividades físicas desportivas orientadas aos alunos. 

Entendamos, assim, que existe complementaridade entre o desporto praticado na escola e o 

desporto praticado fora desta, o federado. A problemática, nesta relação, não está tanto na 

aceitação de um compromisso entre as duas instituições, já que ambos reconhecem essa 
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inevitabilidade, mas está centrada nas funções que cada uma deve assumir no processo de 

preparação desportiva da criança e do jovem (Silva, 2006). 

O desporto na escola, seja qual for o seu modelo organizacional, não pode ignorar o 

movimento federado, sob pena de desenvolver um desporto sem sentido (Teixeira, 2007). 

Deve o desporto escolar ser o espaço potenciador e contributivo para o aluno demonstrar 

capacidades e “talento” para, a nível do clube ou federação, entrar na elite desportiva. 

Podendo coabitar num espaço comum, a prática de atividade física regular e orientada, o 

desporto escolar e o desporto federado têm, na sua essência, preocupações distintas. 

Ainda na opinião de Teixeira (2007), o documento orientador do desporto escolar: “Jogar pelo 

Futuro, Medidas e Metas para a Década” (Ministério da Educação, 2003) clarifica que “a 

estratégia global do projeto deve desenvolver-se num triângulo com as federações 

desportivas, as autarquias e a comunidade educativa. No que diz respeito ao relacionamento 

com as federações desportivas, serão desenvolvidas iniciativas globais e específicas, junto dos 

diversos agentes do subsistema desportivo federado, no sentido de ver estabelecida uma 

necessária articulação ideológica, de suporte à indispensável cooperação a concretizar” (p. 

19). 

Sobre a relação entre desporto escolar e desporto federado e a desarmonia existente entre 

ambos, atrás referenciada por Teixeira (2007), Pires (2005) considera que na relação entre 

desporto escolar e desporto federado devem ser estabelecidas pontes de comunicação entre os 

sistemas, no sentido de se clarificarem e rentabilizarem os meios. 

O mesmo se aplica ao setor da arbitragem, onde estão previstas parcerias e estratégias que 

criem sinergias entre os dois sistemas, as quais são referenciadas em vários documentos 

orientadores, com particular incidência naquele que rege a formação de juízes/árbitros, no 

qual se considera imprescindível a parceria com o movimento associativo, considerando que 

as várias fases da formação deverão ser, sempre que possível, preparadas, dinamizadas e 

efetivadas num trabalho conjunto entre as estruturas do desporto escolar e as associações e/ou 

federações de modalidade. 
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2.3. História da arbitragem 

A história da arbitragem desportiva confunde-se com a história do futebol. Apesar das 

incertezas sobre os precursores da modalidade, é possível traçar uma ordem cronológica dos 

factos. Não há uma história concreta acerca do início do futebol no mundo, mas há registos de 

atividades envolvendo uma bola a ser chutada ou arremessada, há mais de dois mil anos. Os 

primeiros indícios dessa prática surgiram na China e no Japão, mais como fins militares e 

religiosos do que propriamente como desporto. 

Na China, durante o império de Huang-Ti, o “tsu-chu” tinha como “regra” chutar os crânios 

dos inimigos vencidos em batalhas, até que ultrapassassem duas estacas colocadas no terreno. 

Pouco depois, as cabeças dos soldados derrotados foram substituídas por uma bola de couro. 

Como derivação dessa prática militar surgia, pouco depois, o ritual religioso no Japão, com 

uma bola artesanal de bambu simbolizando o Sol. O “kemari” era praticado com oito 

jogadores de cada lado, campo quadrado de 14 metros, duas estacas colocadas no terreno, 

ligadas por um fio de seda, sendo a bola redonda. Os jogadores, sem deixar a bola cair, e com 

os pés, tentavam passá-las além das estacas. 

Posteriormente, algumas regiões da Europa e da África, como Grécia e Egito, também 

começaram atividades semelhantes. Chamado de “epyskiros” pelos gregos no século IV a.C., 

o jogo era disputado com uma bola de bexiga de boi, coberta com uma capa de couro, num 

campo retangular. O número de jogadores variava conforme as dimensões do campo. 

Por volta de 200 a.C. a prática chegou ao Império Romano. Numa partida que poderia durar 

horas, o “harpastum” era uma atividade militar, praticada também num campo retangular, 

dividido por uma linha. 

Na Idade Média, a prática desportiva com uma bola começou a espalhar-se pela Europa. Os 

nobres franceses já praticavam o “soule”, que chegou através dos romanos, e as suas regras 

variavam de região para região. Os atos violentos do desporto fizeram com que o rei Henrique 

II, de França, proibisse a sua prática. Na Inglaterra, equipas de 400, 500 pessoas corriam atrás 

de uma bola de couro para arremessá-la ou chutá-la contra a baliza da equipa contrária. No 

entanto, o “futebol” foi proibido pelo rei Eduardo II, em 1314, pela grande quantidade de 

mortos e feridos após as partidas. Quem desrespeitasse tal decisão nas Ilhas Britânicas poderia 

ser mutilado ou enforcado em praça pública. 
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Na Itália, no início século XVI, surge o “calcio fiorentino” ou “gioco del calcio”, desporto 

inicialmente praticado pelos aristocratas e fidalgos. As equipas eram formadas por 27 

jogadores, que podiam usar mãos e pés para arremessar uma bola de couro contra a baliza da 

equipa contrária, que podia ser a porta de uma igreja ou de um palácio. 

O desporto rapidamente caiu no gosto popular e, assim, o futebol ganhou forma e foi 

disseminado pelo mundo. Com ele, vieram as primeiras regras. Os italianos Antonio Scaiano, 

em 1555, e Giovanni di Bardi, em 1580, foram os primeiros a publicarem as regras, com o 

Tratado do jogo da bola e um livro sobre as regras do “calcio”, respetivamente. Sem delimitar 

o número de jogadores, o jogo passou a ser arbitrado por dez juízes e a bola podia ser tocada 

com os pés ou as mãos. O objetivo era acertar a bola numa espécie de barraca montada ao 

fundo de cada campo. Da Itália, as publicações chegaram até os ingleses por meio de 

refugiados. 

A influência do jogo florentino foi determinante para que o futebol inglês se ‘civilizasse’, 

tornando-se menos bárbaro e violento, embora fosse comum alguns jogadores saírem de 

campo com fraturas nos braços e nas pernas. Foi o suficiente para que o então rei Carlos II, 

em 1660, mais de 300 anos depois da proibição de Eduardo II, permitir, ainda que com 

algumas restrições, o futebol nas Ilhas Britânicas. Antes disso, estudantes e universitários de 

instituições famosas já o praticavam. 

No início do século XIX, mais estruturado, o futebol fazia parte da educação regular dos 

jovens ingleses, sendo comum que cada colégio estabelecesse as suas próprias regras, como o 

colégio de Rugby, que publicou a lei mais antiga para um jogo de bola, em 1846. Nela, os 

jogadores podiam tocar a bola com as mãos. Dois anos depois, estudantes de Cambridge 

propuseram-se a criar um código para o futebol, contendo 11 regras gerais, entre as quais uma 

fundamental para se distinguir a modalidade do rugby, a proibição de conduzir a bola com as 

mãos. Outros colégios também se basearam em Cambridge para criarem as suas regras. 

Naqueles tempos, o tamanho do campo de jogo e o número de jogadores eram variáveis e 

nem as bolas eram padronizadas. Era comum jogar-se com uma bola oval, que até hoje é 

utilizada no rugby. 

O futebol desenvolvia-se a passos lentos, as diferentes regras dificultavam o processo. Em 

1863, finalmente, nascia o futebol moderno, num pub inglês. Alunos e ex-50 universitários de 
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Cambridge, sob a liderança do jornalista John Cartwright, iniciam uma campanha para a 

padronização das regras. Depois de muita discussão, os representantes de várias escolas 

reuniram-se na “Freemason’s Tavern”, em Londres, em 26 de outubro, para criar a The 

Football Association (FA). Na mesma reunião formou-se um comité incumbido de redigir as 

novas regras. Com o texto pronto e aprovado, após seis reuniões entre clubes ingleses, em 8 

de Dezembro, a FA publica na imprensa as 14 regras do futebol na época. Onze dias depois, 

um jogo experimental com as novas regras foi disputado. Barnes Club e Richmond entraram 

em campo e empataram sem golos, em solo inglês. 

O primeiro jogo oficial sob o código da FA foi realizado em 9 de janeiro de 1864, no 

Battersea Park, em Londres. Um confronto entre amigos, com 14 jogadores em cada equipa. 

De um lado, os amigos do secretário da FA, Arthur Pember, do outro, os amigos do presidente 

da Associação, Ebenezer Cobb Morley. 

Com o tamanho do terreno e das balizas definidos, a conduta cordial dos jogadores em campo 

e a não utilização das mãos em nenhum momento do jogo estabelecidos, algumas 

determinações ainda ficaram em aberto nas novas regras, como a duração das partidas e o 

número de atletas em campo. Nessas determinações, a figura do árbitro ainda não estava 

prevista. Apenas em 1868 ela apareceu. Os primeiros árbitros de futebol intervinham na 

partida apenas quando uma das equipas, por intermédio dos capitães, reclamava alguma 

decisão. 

A pessoa designada a julgar as ações da partida era escolhida pela sua integridade e pela sua 

imparcialidade. Dez anos depois, em 1878, pela primeira vez o árbitro utiliza o apito num 

jogo entre Nottingham Forest e Sheffield Norfolk. Em 1881, os árbitros são inseridos nas leis 

do futebol, tendo assim, mais autonomia nas marcações. Em 1894, a regra deu ao árbitro o 

direito de punir por sua própria iniciativa, definindo a sua figura central de julgamento, sem 

que lhe fosse pedida a opinião. 

 

 

 



Revisão da Literatura 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 
19 

 

2.3.1. A arbitragem em Portugal 

A arbitragem, devidamente organizada e regulamentada, surgiu, no seio da Federação 

Portuguesa de Futebol (FPF), depois de 1938, ano em que foi aprovado o estatuto e 

regulamento. Entre 1914, data da sua fundação, e 1938, o setor da arbitragem foi dirigido e 

orientado pela própria direção, onde o secretário-geral desempenhou papel de grande 

preponderância. Assim, e de acordo com o artigo 158º do Regulamento Geral, passou a haver 

uma Comissão Central dos Árbitros, a qual era constituída por um presidente do conselho 

técnico, e por dois outros membros, estes nomeados pela direção. Presidiu à primeira 

Comissão Central dos Árbitros uma figura marcante do futebol português, António Ribeiro 

dos Reis. Foram seus colaboradores Manuel Nazaré Monteiro, do Porto, e Militão de Sousa, 

um dos melhores árbitros de Lisboa, nessa altura. 

Em 1 de Março de 1941, Militão de Sousa demitiu-se e a direção da FPF, em 21 de Dezembro 

de 1942, convidou Jorge Gomes Vieira, um dos mais brilhantes jogadores portugueses e que, 

por sinal, foi o primeiro árbitro internacional lusitano a atuar além-fronteiras. Entretanto, no 

panorama das associações distritais, a Associação de Futebol de Lisboa já começara a 

evidenciar-se, promovendo o desenvolvimento da arbitragem dentro da sua jurisdição, 

atividade que viria a ter larga repercussão em todo o território nacional. Apesar do esforço da 

associação lisboeta, era notória a falta de árbitros e, assim, era vulgar os jogadores terem de 

jogar e de arbitrar. 

Até 1942, a Comissão Central dos Árbitros manteve-se integrada na FPF, mas, a partir de 3 de 

Agosto de 1943, o governo, pelo Decreto nº 32946, estabeleceu normas relativas à 

independência da hierarquia dos órgãos de julgamento, esclarecendo que se queria os juízes e 

os árbitros em condições de prestígio que os libertassem de qualquer forma de pressão. O 

referido Decreto nº 32946 determinou que a Comissão Central dos Árbitros fosse composta 

por três elementos, como até então acontecera, com a diferença que o presidente seria 

nomeado pela Direcção-Geral de Educação Física, Desportos e Saúde Escolar, um vogal pela 

FPF e outro eleito em assembleia geral da Corporação. 

Em face da nova legislação, teve de se proceder à nomeação de uma nova Comissão Central, 

a qual veio a ser presidida por Virgílio Paula. A Comissão Central dos Árbitros levou a efeito, 

em julho de 1954, o primeiro curso nacional de aperfeiçoamento de arbitragem, que teve a 
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duração de quatro dias, com representantes de todas as comissões distritais do país, do 

membro da Comissão Central de Árbitros Espanhola, Juan Lopes Galvez, e do seu árbitro 

internacional Rafael Tamarit. 

O programa do curso foi o seguinte: Educação Física (aulas práticas) – professor José 

Esteves; Pontapé de canto – Carlos Queiroga Tavares; Jogo perigoso e violento – Octávio 

Ribeiro da Costa; Carga – Filipe Gameiro Pereira; Coordenação entre árbitro e fiscais de linha 

lateral – Guilherme Santos Silva; Alguns conselhos sobre higiene e preparação que convém 

aos árbitros conhecerem – Dr. Mesquita Guimarães; Lei da vantagem – Augusto de Oliveira 

Machado; Fora de jogo – Ricardo Ornelas; Conduta geral dos juízes de campo – Dr. Joaquim 

Serra; Pontapé Livre – Guido Gomes Rosa; Obstrução – Filipe Gameiro Pereira; Relações 

com a imprensa – Juan Lopez Galvez; Pontapé de baliza – Manuel Melo Garrido; – Sistema 

de controlo em diagonal – Manuel Mota; Árbitros e fiscais de Linha – Tenente-coronel 

António Ribeiro dos Reis; Preenchimento de boletins, elaboração de relatórios, instruções 

gerais, etc. – Reinaldo Torres; Posição do árbitro, como juiz de facto e de direito – Dr. 

Bernardes de Miranda, Juiz de Direito. Diretor do Curso – Filipe Gameiro Pereira. Comissão 

Executiva – Guido Gomes Rosa, Joaquim Neves Sequeira de Carvalho, Luís Antunes Gaspar, 

Octávio Ribeiro da Costa e Raimundo Prieto. 

Os trabalhos do curso cumpriram-se no Estádio Nacional, entre 23 e 26 de julho de 1954. 

Mais tarde, em 1960 e 1962, a Comissão Distrital de Lisboa levou a efeito os dois primeiros 

cursos oficiais destinados a candidatos, cujos programas foram elaborados de acordo com as 

normas aconselhadas pela Comissão de Arbitragem da Federação Internacional de Futebol 

Association (FIFA). 
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2.3.2. A arbitragem de futsal 

O futsal, uma das variantes do futebol, é uma modalidade relativamente jovem, de tal forma 

que, apenas em 1985, nasceram em Lisboa e, no ano seguinte, no Porto, as primeiras 

associações de futebol de salão, a então designação da modalidade. Outras associações se 

seguiram e, dando sequência à organização e promoção do futebol de dimensões reduzidas em 

Portugal, surgiu a necessidade de se criar uma entidade reguladora da modalidade a nível 

nacional, facto que se consumou em 1991, com a criação da Federação Portuguesa de Futsal. 

Em 1997, a Federação Portuguesa de Futebol e a anterior entidade responsável pelo futsal em 

Portugal chegaram a um consenso, acordando que as associações de futsal desta seriam 

integradas nas respetivas associações de futebol e que seria criada uma comissão nacional, no 

seio da FPF, que assim passaria a gerir os destinos da modalidade. No que à arbitragem diz 

respeito, esta também passou para a alçada da FPF, mas apenas algumas épocas depois foi 

criado um quadro nacional de árbitros, na medida em que os juízes responsáveis pela 

arbitragem dos jogos eram os mesmos do futebol, facto que, por incrível que pareça, face à 

evolução da modalidade, ainda hoje se verifica em jogos dos campeonatos do mundo de 

futsal. 

Atualmente, as associações distritais e a FPF têm os seus quadros definidos, sendo as suas 

diretrizes e categorias definidas pelo Regulamento de Arbitragem da FPF, à semelhança da 

modalidade mãe, o futebol. 

 

 

2.4. Perfil e funções do árbitro 

Nos jogos desportivos coletivos, como é o caso do futebol/futsal, existem múltiplos papéis 

desempenhados, quer por jogadores, quer por treinadores e, mais importante, em razão do 

nosso estudo e perspetiva, pelos árbitros. A sua função é tão importante para o desporto que, 

num quadro de atividade formal, sem ele não é possível a realização do jogo (Gama, Corte, 

Monge, Araújo, Ramos, Horta, Marivoet, Serpa, Weinberg, & Richardson, 2011). 
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As funções de um árbitro, seja de que modalidade for, estão, de uma forma genérica, 

consagradas na regulamentação de cada uma destas, não sendo, portanto, difícil enumerá-las. 

No entanto, a definição do perfil do árbitro não é propriamente uma matéria em que abundem 

estudos e, relativamente a árbitros da modalidade futsal, ainda o é menos. Não obstante, é 

possível encontrar várias fontes que referem características importantes que um árbitro, no 

geral, das várias modalidades desportivas coletivas, deve possuir. Ainda assim, as 

considerações baseiam-se em estudos empíricos, sendo estes, muitas vezes, baseados em 

artigos de opinião de peritos de arbitragem ou entendidos nas mais diversas áreas do desporto, 

sem qualquer estudo científico que sirva de base às conclusões. 

Neste contexto, apesar dos contornos e limitações que o exposto anteriormente constitui, 

consideramos fazer sentido a análise às referências ao perfil e funções do árbitro. Assim, 

Barata-Moura (1991) considera que “o juiz é um mediador e, como tal, é um elemento 

integrante do jogo – submetido a regras e dependente de uma avaliação decisiva, autorizada, 

criteriosa. (…) Arbitrar desportivamente não é assistir de modo passivo, nem sancionar de 

maneira mecânica, é interpretar – de modo humanamente falível mas igualmente de modo 

humanamente fundamentado, a verdade de um jogo que, embora sujeito a regras universais 

pré-estabelecidas, a cada passo evidencia a criatividade historicamente irrepetível das 

circunstâncias, dos agentes, dos desempenhos. É por isso que arbitrar é difícil.” (p. 16). 

Montiel (1998, p. 19) considera que arbitrar “consiste na apreciação e ajuizamento de 

situações, num período muito curto de tempo, protegendo a verdade do jogo”. Enquanto 

elemento integrante do jogo, o árbitro, seja ele de que modalidade desportiva for, tem o papel 

de mediar o que ocorre no terreno de jogo, com base nas determinações superiores da 

respetiva estrutura da arbitragem. No caso do nosso estudo, essa estrutura é a do 

futebol/futsal, sendo que, no ponto 2, alínea a), do artigo 20º do Regulamento de Arbitragem 

da Federação Portuguesa de Futebol, pode ler-se que são deveres específicos dos árbitros: 

“Cumprir e fazer cumprir as leis do jogo e os regulamentos aplicáveis”. O artigo 19º, do 

mesmo regulamento refere ainda que “dentro do terreno de jogo, os árbitros são a autoridade 

máxima durante a realização do jogo, devendo, tanto os jogadores como os demais agentes 

desportivos, acatar as suas decisões sem discussão ou protesto” e que “os poderes dos árbitros 

começam no momento da sua entrada nas instalações desportivas e mantêm-se até à sua 

saída”. 
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Assim, todas estas determinações têm incidência no período em que o árbitro se encontra nas 

instalações desportivas e enquanto elemento responsável pela direção do jogo. No entanto, a 

alínea h, do artigo 19º, correspondente aos deveres do agente da arbitragem é mais 

abrangente, considerando a atividade do árbitro fora deste domínio espaço temporal, ao referir 

que deve "abster-se da prática de atos na sua vida pública ou que nela se possam repercutir 

que se revelem incompatíveis com a dignidade, incluindo apostas desportivas, e probidade no 

exercício das suas funções”, chamando a atenção para a necessidade da assunção do papel de 

árbitro muito para além do momento da direção do jogo. 

A este propósito, Sarmento, Marques e Pereira (2015), num estudo realizado com árbitros de 

futebol, deram conta da significativa importância atribuída ao saber estar dentro e fora do 

futebol, opinião igualmente defendida por Lima (2011), que atribui grande importância à 

formação humana do árbitro, a qual se reflete na prestação competitiva. Pelo exposto, 

depreende-se que ser árbitro ultrapassa o período temporal da direção do jogo e obriga à posse 

de um conjunto de características morais, sobre as quais se adquirem e desenvolvem as 

competências técnicas e disciplinares, que possibilitam a direção de jogos respeitando a 

verdade desportiva. 

Para Gama et al. (2011), o bom desempenho é dependente da obtenção do suporte teórico, 

complementado pela experiência prática obtida ao longo do tempo, tendo em conta o objetivo 

da atualização permanente. O processo de treino do árbitro é visto como a própria competição 

e a formação encarada como um processo predominantemente vertical, com avanço 

progressivo à medida que se sobe na carreira desportiva. 

No estudo atrás destacado, com árbitros de futebol, realizado por Sarmento, Marques e 

Pereira (2015) constatou-se que os valores éticos e deontológicos surgem como uma 

importante representação do significado de arbitragem. Os autores dão conta da importância 

atribuída aos valores como a idoneidade, isenção, responsabilidade, respeito e dignidade, mas 

igualmente a aspetos de ordem física, psicológica e de conhecimento das leis de jogo. 

No que diz respeito às questões técnicas e psicológicas, as quais, para vários autores estão em 

permanente conjugação, Antunes e Reis (2007, citados por Brochado, 2012) referem que ao 

árbitro cabe “a responsabilidade de ter de tomar decisões imediatas, sem advogados de defesa, 

sob ambientes hostis e onde, muitas vezes, o nível competitivo do jogo se apresenta duro, 



Revisão da Literatura 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 
24 

 

conflituoso e até violento" (p. 46). São ainda identificados alguns fatores como determinantes 

para o ambiente que envolve o árbitro das diversas modalidades, tais como: grau de 

participação no jogo (o árbitro de uma modalidade como o futebol intervém mais do que o de 

ténis ou salto em altura); natureza do jogo (quando o contacto entre jogadores é permitido, 

existe maior pressão); margem de subjetividade permitida pelas leis do jogo (interpretação e 

aplicação das leis através de processos mais ou menos subjetivos); proximidade do público 

(mais pressão quanto maior a proximidade); quantidade de público; grau de identificação do 

público com as regras; importância do jogo; falta de espírito desportivo (dos intervenientes no 

geral) e clima de emotividade (acrescentado aos jogos pela comunicação social, ou pelos 

responsáveis das equipas, antes, durante e após os jogos). 

No mesmo sentido, Reis (2005) refere-se a cinco motivos para os árbitros serem tão 

criticados: desconhecimento gritante das leis e regulamentos; inexistência de penas 

disciplinares exemplares para quem toma atitudes incorretas para com as equipas de 

arbitragem; fanatismo pelos clubes, o que leva à responsabilização dos árbitros pelos 

fracassos dos mesmos; falta de desportivismo (não aceitação da supremacia das outras 

equipas) e tendência para a análise cómoda dos erros do árbitro (pelo esquecimento da 

necessidade de decidir em instantes e nem sempre nas melhores condições). 

Lima (1998, citado por Gama et al., 2011) considera que um árbitro tem de apresentar as 

seguintes características: (1) Boa condição física (boa postura corporal para observar e 

acompanhar as jogadas); (2) Boa condição psicofisiológica (velocidade de reação, perceção 

seletiva e memória visual); (3) Boa condição emocional (autocontrolo e confiança); (4) Boa 

condição técnica (recurso permanente aos conhecimentos técnicos e domínio dos códigos 

gestuais). 

Sobre esta questão, Reis (2005, p. 57) afirma que “as quatro qualidades fundamentais de um 

árbitro são: honestidade e imparcialidade, com um sentido de justiça apurado; conhecimento 

aprofundado das leis do jogo e domínio perfeito das mesmas; adequada preparação física e 

personalidade forte e equilibrada. Nestas quatro qualidades podemos enquadrar os aspetos 

técnicos e as características de personalidade já defendidas por outros autores para os árbitros 

no geral”. 
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Para além da vertente física e das qualidades de personalidade, há referências bibliográficas 

relacionadas com questões psicológicas mais focadas no domínio emocional. Pereira, Santos e 

Cillo (2007, citados por Brochado, 2012) referem que para desenvolver a atividade de 

arbitragem de futebol/futsal é necessária uma boa preparação, tanto física, como psicológica, 

na medida em que os árbitros têm de ter capacidade de tomar decisões importantes em pouco 

tempo e sob pressão. Para estes autores existem vários problemas de desempenho e/ou 

psicológicos que resultam das pressões e stress sofrido pelos árbitros dentro e fora de campo, 

pelo que a preparação dos árbitros deve ter tal facto em consideração, induzindo-os a 

desenvolverem comportamentos adequados, mesmo sob pressão, assim como à aquisição de 

autocontrolo e outras características de estabilidade emocional. 

Pelo exposto e como conclusão, retemos a opinião de Brochado (2012), para quem, às 

estruturas formais de arbitragem compete a determinação das linhas orientadoras de ação, no 

sentido de uniformizar procedimentos, a determinação do perfil técnico e características do 

árbitro e a determinação do processo de formação, enquanto o próprio árbitro deve ter, em 

permanência, uma atitude de atualização de conhecimentos sobre as estratégias de jogo, de 

forma a agir proativamente face à movimentação e ação dos jogadores. 

 

 

2.5. Formação de árbitros: o recrutamento e adesão 

As funções e competências exigidas ao árbitro determinam uma formação adequada. Para 

Gama et al. (2011), a formação do árbitro é contínua. O seu laboratório é a competição que 

dirige diariamente. A intervenção das estruturas de formação terá de ser também contínua. A 

formação mais orgânica, associada à definição da carreira e à categoria deve estar 

intimamente ligada ao seu enquadramento prático. A formação do árbitro tem de ser, 

fundamentalmente, dirigida para a resolução das situações em concreto. 

Existe uma preocupação para quem quer assistir ao desenvolvimento do desporto nacional, 

preferencialmente no que respeita aos graus de formação para treinadores e para árbitros que, 

sem uma formação devidamente organizada, dificilmente irão aparecer melhores desportistas, 

melhores treinadores, melhores árbitros e melhores dirigentes (Lima, 1997). Para que esta 
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premissa se cumpra, no que à arbitragem diz respeito, cada vez se torna mais imperioso uma 

maior e melhor formação dos árbitros, a começar nas mais tenras idades, para que consigam 

responder às exigências do futebol/futsal, em particular, e do desporto, em geral. Nesse 

sentido, a formação no contexto escola pode e deve desempenhar um papel de muito relevo, 

para termos indivíduos mais aptos a desempenharem a tarefa. 

No entanto, os dirigentes associativos deparam-se com a falta de adesão e bastantes 

dificuldades de recrutamento. Para Reis (2000), os responsáveis da arbitragem apontam os 

problemas de recrutamento como um dos principais da área, na medida em que não é fácil 

conseguir candidatos à frequência de cursos de árbitros. 

Relativamente à questão da adesão de jovens aos cursos de árbitros, Montiel (1998, p. 72) 

advoga que “quando se procura explicar a adesão à arbitragem, pode-se elaborar uma longa 

listagem de motivações: afirmação pessoal e prestígio social; atração pelo risco, pela 

competição ou pela modalidade desportiva; interesses económicos ou busca de qualquer outro 

tipo de compensações. No entanto, é possível gostar da arbitragem pela arbitragem, algo 

difícil de entender para quem conhece o fenómeno apenas superficialmente”. 

Na perspetiva federativa, com o intuito de reforçar a adesão de jovens à causa da arbitragem, 

Reis (2005) salienta que em Portugal foi criada a figura do “árbitro-jovem”, abrangida por um 

estatuto especial e que representa uma base sólida da formação de novos valores para a 

arbitragem. 

A questão do recrutamento de jovens para os cursos de árbitros e de como este pode ser feito, 

afigura-se como fundamental, sendo que a solução estará, provavelmente, na escola. Na 

opinião de Reis (2000, citado por Gomes, 2008) devem-se aproveitar para o específico setor 

da arbitragem todos os jovens que, gostando de futebol, não o possam praticar pelos mais 

variados motivos. Todavia, o autor considera que não pode ser “empurrado” para árbitro o 

aluno que tem menos jeito para o futebol. Estes jovens poderão constituir, de facto, um 

terreno privilegiado de recrutamento e havendo quantidade, poderá haver alguma qualidade. 

Noutro contexto, as associações de classe, nomeadamente a Associação Portuguesa de 

Árbitros de Futebol (APAF) e os núcleos de arbitragem locais tentam desenvolver, nas 

escolas da sua área geográfica, ações de recrutamento, sensibilizando os jovens estudantes 

para as motivações e desafios da arbitragem. No entanto, ainda segundo Reis (2000, citado 
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por Gomes, 2008) os responsáveis pelo setor deparam-se frequentemente com sentimentos de 

aversão pela arbitragem do futebol, focando concretamente alguns aspetos embaraçosos como 

são: a insegurança, a corrupção, a idoneidade moral afetada pelos habituais insultos durante as 

partidas, as declarações de alguns intervenientes diretos no fenómeno, mediatização excessiva 

dos erros cometidos pela arbitragem do futebol, entre muitos outros problemas inerentes a 

esta atividade. 

No desporto escolar, os últimos números oficiais publicados, correspondentes aos anos letivos 

até 2011/2012, dão conta de um aumento significativo de alunos árbitros, sobretudo do sexo 

masculino, ainda que também tenha aumentado o número de alunas, facto que estará 

relacionado com a obrigatoriedade dos grupos-equipa terem de inscrever dois árbitros. Apesar 

de insistentemente termos solicitado a vários organismos do desporto escolar, a nível regional 

e nacional, os dados sobre o número de alunos árbitros inscritos nos últimos anos, os mesmos 

nunca foram cedidos por qualquer das entidades, motivo pelo qual apenas apresentamos os 

dados oficiais dos anos letivos anteriores a 2011/2012 (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Evolução do número de árbitros (fonte: MEC, 2012) 
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2.6. Fases de formação do árbitro 

O exercício da arbitragem enquadra-se na prática desportiva, com contornos que podem 

constituir uma experiência inesquecível e enriquecedora no desenvolvimento equilibrado dos 

jovens. Com a sua prática, no contexto do desporto escolar, os alunos podem testar a sua 

capacidade e apetência para desempenharem a função de árbitros. Neste contexto, afigura-se 

como fundamental que os responsáveis educativos transmitam ao jovem árbitro que a sua 

função é contribuir, enquanto juiz, para a evolução do jogo, intervindo o menos possível, só o 

devendo fazer quando surjam infrações técnicas e disciplinares às leis (Reis, 2000). 

É importante reter que, frequentemente, os escalões juvenis percebem melhor os colegas do 

que outros árbitros mais velhos e de grande categoria. A arbitragem nos jovens é uma 

importante riqueza humana, desportiva e social. “Ensinar um jovem a ser árbitro constitui um 

enorme alcance educativo. Nesse processo, o jovem árbitro precisa de receber uma formação 

global e específica. Se o verdadeiro espírito desportivo com que pretendemos educar os 

jovens na escola, na sua relação de permanente educação com os colegas e professores, temos 

de insistir para que consigamos envolver esses jovens nas ações relacionadas com a 

arbitragem”, considera Reis (2000, citado por Gomes, 2008, p. 17). O autor acrescenta que 

“os professores de Educação Física têm um papel transcendental, já que é na escola que o 

jovem tem um acesso mais facilitado à informação que lhes possam facultar. Os professores, 

desempenhando o papel de educadores, podem transmitir aos alunos árbitros, não só as 

matérias teórico-práticas relacionadas com a arbitragem da modalidade respetiva, como 

noções tão fundamentais como justiça, «fair play», espírito desportivo e respeito pela figura 

daquele que é o garante da aplicação correta das regras” (p. 17). 

“Se a arbitragem é mais uma componente da prática desportiva, ela mesma pode ser uma 

experiência inesquecível e enriquecedora no desenvolvimento equilibrado dos jovens. É 

mesmo uma importante riqueza humana, desportiva e social. Prepara para a vida em 

sociedade, onde existem regras básicas a cumprir e onde muitos vão ser chamados, no futuro, 

a dirigir pessoas.” (Reis, 2005, p. 83). 

O percurso evolutivo do jovem árbitro, ou seja, a formação necessária e qualificação 

atribuída, deverá corresponder às fases evolutivas dos atletas: iniciação, aperfeiçoamento e 

especialização. Para Gama (2011), na fase de iniciação, a preferencial para o jovem árbitro, 



Revisão da Literatura 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 
29 

 

deve-se favorecer o ambiente festivo e lúdico, ainda que sem diminuir o rigor; atuar com 

regras simplificadas e cuidar o aspeto do convívio competitivo. Na fase de aperfeiçoamento, 

deve-se cuidar o protocolo e a encenação de toda a organização, como elemento motivador e 

potenciar a componente pedagógica: pelo rigor para assinalar e corrigir faltas técnicas; pela 

gestão disciplinar que privilegie a prevenção à remediação; pela serena cooperante relação 

com intervenientes. Na fase de especialização, a função principal é homologar a competição, 

sendo este serviço quase o exclusivo que lhe é solicitado. 

A importância da formação desportiva de todos os árbitros é relevante, porquanto permitirá 

que melhor entendam as reações psicológicas dos competidores e que adquiram maiores 

capacidades para tomar decisões oportunas, definitivas, que podem controlar a emotividade 

desmedida de alguns intervenientes nas competições. Para Lima (1999) quanto mais cuidada e 

profunda for a formação de juízes desportivos, maior será a autoridade nas relações com os 

atletas, treinadores e dirigentes e mais significativa a sua ação. Atendo à rutura do 

plano/modelo técnico que se verifica entre a especialização e as outras fases prévias, a 

arbitragem deverá conciliar a função de juiz (a mais relevante na fase de especialização) com 

uma função pedagógica, fundamental na iniciação e aperfeiçoamento da prática desportiva 

(Gama, 2011). 
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2.7. Modelos de formação  

Gama (2011) defende a necessidade de criação de um modelo de formação comum aos 

árbitros das várias modalidades, assente em quatro pressupostos: (1) Dimensão nacional – 

aplicável a todos os árbitros, de todas as modalidades, em Portugal; (2) Exaustivo – que cubra 

todos os intervenientes desportivos; (3) Diferenciador face à realidade do desporto de 

recreação em oposição ao desporto de rendimento; (4) Sem diferenciação face às estruturas 

que implementam o modelo, ou ao seu âmbito geográfico. Lima (1997) defende que a 

formação do árbitro se reparte em três vertentes (correspondentes ao nível qualitativo da 

competição): (1) Técnica - i) Regras do Jogo, ii) Técnicas de arbitragem, e iii) Regulamentos; 

(2) Humana – i) Controlar a influência da paixão desportiva, ii) Determinar a dimensão 

objetiva das competições, e iii) Controlar com rigor o seu sentido de antecipação; (3) Social – 

i) Elevação da qualidade, técnica e humana, da prática desportiva, ii) Defesa da saúde e da 

integridade física e moral dos praticantes, e iii) Reforço dos valores éticos no desporto. 

As vertentes técnicas e humana estão ligadas entre si, na medida em que a vertente técnica se 

manifesta no conjunto de competências na direção do jogo que, por sua vez, dá origem a um 

conjunto de exigências ou expetativas por parte de todos os intervenientes. Segundo o autor, a 

competência técnica (qualidade da decisão) assenta em três capacidades: ver e ler as situações 

competitivas concretas; valorizar a prestação competitiva e determinar se essa prestação é ou 

não válida. A vertente humana da formação deve desenvolver competências na gestão das 

emoções próprias e dos outros em ambientes de tensão, assim como na gestão entre a 

objetividade das regras e a subjetividade das interpretações pessoais/técnicas do árbitros e na 

leitura do jogo para antecipação das jogadas e escolha da melhor movimentação e colocação 

para facilitar o processo de decisão. 

No que se refere à vertente social, o autor defende a necessidade de incluir o árbitro na 

realidade de cada modalidade, em vez de limitar a sua intervenção ao período de jogo 

propriamente dito, contribuindo para a alteração da imagem negativa do árbitro e posterior 

tomada de consciência do papel do mesmo como parceiro social/desportivo. Esta perspetiva 

pressupõe o trabalho conjunto de árbitros e treinadores/professores, no sentido do 

desenvolvimento das modalidades e da valorização da ação pedagógica nos escalões mais 

baixos. 
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No que toca ao modelo de formação federativo, tanto de futebol como de futsal, o 

Regulamento de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol determina que para exercer 

a atividade de árbitro, os candidatos têm de obter a qualificação necessária para o efeito, por 

conclusão e aproveitamento nos cursos de formação inicial nível 1, de futebol e futsal, os 

quais são organizados pelos conselhos de arbitragem das associações distritais regionais 

(ADR), sob a orientação e supervisão da Academia de Arbitragem da FPF. 

Quanto ao desporto escolar, o modelo de formação de árbitros preconiza uma articulação 

entre todos os órgãos da estrutura do desporto escolar, no que respeita a metodologias, 

abordagem de conteúdos e nível de exigência técnica. Objetiva-se que a organização e 

execução das ações apresentem uma relação sequencial de conteúdos/conhecimentos, ao 

longo do processo de formação nas suas diferentes fases: fase escola, da responsabilidade do 

núcleo de desporto escolar do estabelecimento de ensino; fase local, da responsabilidade da 

equipa de apoio às escolas e fase nacional, da responsabilidade do Gabinete Coordenador do 

Desporto Escolar. 

Para um domínio dos temas abrangidos e das técnicas de arbitragem específicas, considera-se 

imprescindível a parceria com o movimento associativo. As várias fases da formação deverão 

ser, sempre que possível, preparadas, dinamizadas e efetivadas num trabalho conjunto entre as 

estruturas do desporto escolar e as associações e/ou federações de modalidades. Desta 

sinergia, procura-se que a formação proporcione condições para se suprirem as necessidades e 

expetativas dos grupos-equipa do desporto escolar. Preconiza-se, assim, uma oferta de 

formação que respeite e garanta os seguintes princípios: (1) Trabalho de parceria entre as 

diferentes entidades envolvidas, na planificação, na programação, na conceção de documentos 

e/ou manuais, na lecionação das formações, no enquadramento de cada um dos alunos 

juízes/árbitros; (2) Uniformização de carga horária, conteúdos e documentação para cada uma 

das fases de formação; (3) Progressão de conhecimentos por nível e por matéria para que as 

competências sejam integradas em grandes capacidades; (4) Enquadramento regular e 

sistemático dos formandos, por parte de agentes do desporto escolar e, fundamentalmente, de 

elementos dos conselhos de arbitragem das respetivas modalidades. 

A carga horária mínima definida para cada um dos níveis de formação é de seis, nas duas 

primeiras fases, e dez horas, na fase seguinte, de cariz teórico-prático, reforçando-se o 

acompanhamento em situação de arbitragem, que deverá ser garantida pelos responsáveis de 
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cada grupo-equipa e que ocorrerá, preferencialmente, no final de cada jogo, promovendo-se 

assim uma dinâmica que se julga mais proveitosa para a aquisição de conhecimentos. 

No entanto, o Gabinete Coordenador do Desporto Escolar (GCDE) constatou que o modelo de 

formação não estaria a corresponder às expetativas, pelo que sentiu a necessidade de, a partir 

do ano letivo 2010/2011 reformular o Regulamento Específico da Formação de Alunos 

Juízes/Árbitro, uma vez que se entendeu que este setor emprestava uma reduzida contribuição 

para a melhoria da qualidade do desempenho desportivo nas fases regionais e nacionais do 

desporto escolar. Considerou o GCDE que, apesar do investimento e empenho da estrutura do 

desporto escolar, as competências dos alunos árbitros, que frequentavam os níveis regionais e 

nacionais de formação, não acompanhavam a evolução verificada no nível de jogo dos 

grupos-equipa, presentes nestas fases da competição. 

Segundo a avaliação feita, a situação assumia maior visibilidade durante a formação teórica, 

onde se verificava que um número significativo de alunos não dominava as regras básicas da 

modalidade, facto que se confirmava na prestação dos alunos em situações de arbitragem. A 

constatação desses factos implicou o aprofundamento da avaliação do modelo visando o 

estabelecimento de um plano de melhoria. A opção tomada foi a reformulação do 

Regulamento Específico da Formação de Alunos Juízes/Árbitros. Esta decisão fundamentou-

se sobretudo na constatação de que, por força do regulamento, os alunos presentes nos níveis 

de formação mais avançados estavam associados aos grupos equipa presentes, e não os 

melhores classificados no nível de formação anterior. 

Nessas circunstâncias foi definida uma lógica que respeita o princípio sequencial dos 

conteúdos da formação, preconizada no regulamento anterior, alterando, no entanto, o critério 

de acesso aos níveis de formação regional e nacional, privilegiando os alunos que obtenham 

melhores classificações e tenham mais experiência de arbitragem a nível local. Todavia, 

entendeu-se manter o princípio de cada grupo-equipa incluir na sua comitiva um aluno 

árbitro. 

Apresentamos, em seguida, um resumo do modelo de formação do desporto escolar, com os 

seus três níveis, as condições de admissão, os conteúdos, duração e organização (Quadro 1). 
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Quadro 1. Modelo de formação do desporto escolar  

Níveis 
Condições de 

admissão 
Conteúdos 

Nº de 

Candidatos 
Duração Organização 

Fase Escola 

 

Alunos da 

escola, 

juízes/árbitros e 

jogadores do 

grupo-equipa 

Idade mínima 

de 10 anos. 

 

 

Regulamento da 

modalidade; 

Leis do jogo; 

Sinalética; 

Secretariado: 

preenchimento 

do boletim de 

jogo, relatórios 

e outras 

funções. 

 

Obrigatório 

para alunos 

juízes/árbitros  

(mínimo de 2 

alunos). 

6 Horas+ 

supervisão em 

situação de 

arbitragem. 

Núcleo DE 

professor do 

grupo-equipa. 

Fase Local 

(Equipa de 

Apoio às 

Escolas; 

Coordenação 

Local) 

Árbitro de 

EAE; 

Idade mínima 

de 12 anos. 

Regulamento 

Geral de Provas 

do DE, 

Regulamento 

Específico e 

organização da 

modalidade no 

DE; deveres do 

árbitro, 

condição física 

e dietética do 

árbitro; leis do 

jogo, sinalética 

da modalidade, 

técnicas de 

arbitragem; 

boletim de jogo, 

relatórios e 

outros  

instrumentos de 

secretariado, 

secretariado e 

outras funções. 

 

Mínimo de 2 

alunos por 

escola. O 

número 

máximo de 

participantes 

será definido 

pela EAE 

organizadora. 

6 Horas+ 

supervisão em 

situação de 

arbitragem. 

Organização da 

Equipa de 

Apoio às 

Escolas;  

Preletores: 

professor 

especialista na 

modalidade e 

um quadro de 

arbitragem 

associativa. 

Regional 

(DRE) 

Alunos 

indicados pelas 

EAE para se 

candidatarem a 

árbitros 

regionais.  

Idade mínima 

de 14 anos. 

Leis do jogo, 

regulamentação 

e sinalética, 

observação e 

registo vídeo, 

técnicas de 

arbitragem, 

secretariado e 

outras funções. 

Definido 

anualmente por 

DRE e por 

quotas, 

consoante o nº 

de grupos-

equipa. 

10 a12 Horas, 

com programa 

de tutoria. 

Professor 

especialista na 

modalidade e 

um quadro da 

arbitragem 

associativa, de 

preferência 

formador da 

respetiva 

estrutura 

associativa. 

 

(Adaptado de DDE, 2017) 
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2.8. A competição no processo de formação desportiva 

A competição é uma componente indissociável do desporto. A competição desportiva, de 

grosso modo, implica que “ganhe o melhor”. Com o intuito de aumentar a probabilidade de 

“ganhar o melhor” verifica-se a inclusão de árbitros, com a ideia subjacente de que, dessa 

forma, a competição tenha maiores probabilidades de decorrer de acordo com as leis do jogo. 

Para esse desiderato, o árbitro deve conquistar um estatuto de inatacabilidade, na medida em 

que tem de fazer respeitar as leis e o espírito de jogo, seja nas formas mais simplificadas do 

jogo e desde as idades mais baixas, seja na expressão mais evoluída e sofisticada do desporto 

de alta competição. 

Ainda que vista por alguns como uma componente subjacente ao desporto, com contornos 

nefastos, a verdade é que a grande maioria dos intervenientes considera a competição como 

fundamental para o desenvolvimento dos jovens atletas e obtém distinção como o elemento 

estruturante de toda a formação desportiva. A este propósito, Marques (2004) considera que 

muitos pedagogos se tenham oposto com grande resistência à adoção do desporto como um 

modelo de educação e de formação dos mais jovens, na medida em que promove valores 

exacerbados de concorrência e de individualismo. No entanto, na nossa sociedade verificamos 

esses valores inerentes ao seu próprio funcionamento, na medida em que ela é competitiva. 

“A sociedade é um sistema que funciona à base de oposições, de lutas, de competição” 

(Costa, 2005, citado em Pereira, 2007, p. 31). Assim, a competição assume-se como uma 

ferramenta social e cultural, sendo o uso que se faz dela, que determina a qualidade do 

processo de educação e formação dos jovens desportistas (Bento, 1999). 

Ainda neste âmbito, Gonçalves e Silva (2007) justificam a existência de programas 

desportivos para a juventude com o facto da prática desportiva contribuir para a formação 

integral dos jovens, dado que é na infância e na juventude que os indivíduos estão mais 

predispostos a serem influenciados pela educação, pelo que a prática desportiva das crianças e 

jovens é fomentada e incentivada. Nesta linha de pensamento surge a opinião de Bento 

(2004), que defende que o desporto é uma cultura de relações e condutas humanas, um códice 

de normas de trato humano duramente posto à prova em situações de tentação e dificuldade, 

como são as do jogo e da competição. 
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Relativamente à questão, Marques (2004, p. 77) advoga que “a competição – o jogo – é o 

elemento mais estruturante de toda a formação desportiva da criança e um aspeto 

determinante da sua educação, na sua preparação para a vida”. O mesmo autor acrescenta que 

o Homem, na sua relação com a natureza e consigo próprio, entendeu a competição como um 

fator de humanização e progresso. Ainda na mesma linha de pensamento, Júnior (2004, citado 

em Pereira, 2007) considera que apesar de existir enorme identificação entre desporto e 

competição, esta não é um fator exclusivo das experiências desportivas, reflete valores e 

objetivos sociais de diferentes setores da vida, no qual o ser humano compete: família, escola, 

trabalho e sociedade. Assim, o valor educativo e formativo do desporto, através da 

competição é inquestionável, pelo que retirar esta componente ao desporto seria desvirtuá-lo. 

A competição é a essência do desporto, sem a qual este próprio deixa de o ser (Marques, 

2004). 

Por outro lado, numa teoria que podemos considerar de meio-termo, há quem defenda que em 

vez de se retirar a competição ao desporto, se devam ignorar os resultados, ou seja, equiparar 

o valor da derrota e da vitória. A este propósito, Marques (2004) considera que este tipo de 

discurso é um erro que se incorre com frequência, devido a um excesso de pedagogia. 

Acrescenta, ainda, que ignorar o significado da avaliação que a atividade proporciona à 

criança é limitar o desporto a uma questão quase biológica, sem o sentido principal que ela 

lhe atribui. Ao encontro desta ideia posiciona-se Lee (1999, citado em Pereira, 2007) que 

defende que todas as crianças gostam de se auto avaliar, tanto em confronto com aquilo que 

antes eram capazes de fazer, como em confronto com os outros, e são ambas as coisas que lhe 

dão uma medida do seu progresso. Assim, a competição assume-se como uma oportunidade 

de avaliação de capacidades, na comparação consigo e com os outros, de criação de uma boa 

imagem social e de aquisição e desenvolvimento de valores para uma vida em sociedade. 

Salienta-se, contudo, que nesta fase de início do processo desportivo, a criança não vê a 

competição como um meio de superioridade sobre os demais, mas sim como motivo de 

afirmação de competências (Oliveira, 2007). 

Para Marques (2004), a competição deve ter regras e princípios, ajustados aos modelos de 

formação, na medida em que a criança terá dificuldade em rever-se num modelo de desporto 

sem vencedores, nem vencidos. Deste modo, compreendemos a importância que assume a 

competição para a formação do jovem praticante, não devendo por isso exclui-la do universo 
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de possibilidades da criança, mas antes reconstrui-la à sua imagem, como destaca Marques 

(2004, p. 76), “Pensá-la mais à medida dos interesses, expetativas e necessidades da criança 

(…) construir uma competição que não apenas corresponda à sua vontade de manifestar as 

suas capacidades, mas seja também compatível com as suas aptidões e competências”. 

No entanto, e apesar de regulamentações com preocupações de ajustamentos técnico-

pedagógicos, deparamo-nos com quadros competitivos no desporto juvenil e, de forma muito 

particular, no desporto escolar, muito tradicionais, com estrutura, regulamentos e conteúdos 

muito próximos aos dos adultos. Ainda se constata que a competição nas etapas iniciais do 

processo de formação desportiva continua a ser orientada à imagem do treino do atleta adulto, 

ou seja, perspetivado segundo a lógica do rendimento e da obtenção de resultados 

significativos, tão depressa quanto possível (Fonseca, 2004; Marques, 2004). Face a esta 

realidade, muitos autores chamam à atenção para a necessidade de alterar o panorama geral 

das competições para jovens. Lee (1999, citado por Pereira, 2007) advoga que se deve 

permitir que cada jovem possa competir num nível adequado à sua capacidade e que isso 

proporcione um desafio realista, possibilitando a experimentação da competição. 

Do ponto de vista da contextualização da figura do árbitro no seio da competição desportiva, 

devemos considerar que esta constitui um espaço em que os jovens, para além de 

desenvolverem a capacidade de superação, devem igualmente desenvolver os valores do 

respeito e o significado das regras. Nesta linha, Relaño (2000) alerta para considerarmos, na 

participação competitiva, a superação baseada na tolerância, no respeito, na grandeza das 

relações sociais e nas manifestações plurais. 

Ainda assim, importa atentar, como alertam Gonçalves e Silva (2007), para a contradição 

entre a exacerbação da excelência destinada ao espetáculo global - no desporto profissional – 

e a prática motivada pelo prazer ou pela busca da saúde e beleza, que traz consigo um abalo 

profundo à ideologia que fundamenta a formação desportiva dos jovens praticantes: 

correspondência entre a base e a elite, carreira balizada por etapas de preparação e norteada 

pelos valores de disciplina, perseverança, apego ao grupo e respeito pelas regras escritas ou 

tácitas e, neste âmbito, muito particularmente, o respeito à figura daquele que na competição 

desportiva é responsável pelo cumprimento das leis do jogo. 
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Assumindo claramente que o desporto “faz bem”, aceita-se também que o desporto possa 

“fazer mal”. O potencial educativo da prática desportiva continua incólume e continua a ser 

um veículo precioso de aprendizagem de valores de afetividade, solidariedade e de cidadania. 

Torna-se necessário o conhecimento aprofundado da realidade, sabendo o que pensam e em 

que acreditam os jovens praticantes, árbitros incluídos, as suas famílias e os responsáveis 

técnicos e pelas organizações. 

Pelo exposto, a competição é uma componente subjacente ao desporto, desempenhando um 

papel crucial para a formação de crianças e jovens, devendo estar presente na prática 

desportiva desde os momentos iniciais, embora a mesma deva ser enquadrada num ambiente 

festivo, de cooperação e partilha, desde logo com preocupações pelo respeito pelas regras, 

pelos colegas das equipas com quem se joga e por aqueles que têm a incumbência de 

supervisionar as leis de jogo. 

 

 

2.9. Competição desportiva escolar 

O desporto desempenha um papel essencial na transmissão às crianças das técnicas corporais 

e dos valores culturais da sociedade. Podemos verificar que, na perspetiva de vários autores, o 

desporto é considerado um meio importante para o desenvolvimento e educação das crianças 

e jovens. A este propósito, Lima (1988, citado em Santos 2009) defende que a participação 

desportiva competitiva deve ser um processo pedagógico que contribua para a formação dos 

jovens, promovendo o desenvolvimento da sua personalidade. 

A formação desportiva, no geral e no contexto de escola, muito em particular, deve 

contemplar objetivos sociais e pedagógicos. Para Meneses (1999, p. 15) uma das 

potencialidades que o desporto escolar comporta é a formação moral e ética dos alunos 

através da “experiência do cumprimento das regras, do respeito pelo adversário, de 

concretização de valores sociais, de participação, de solidariedade e empenhamento no 

esforço de equipa”. 
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Pensar que o desporto escolar visa, exclusivamente, a formação de futuros atletas distorce 

aquilo a que podemos chamar de competição escolar sadia, onde se pretende proporcionar aos 

alunos, além do desenvolvimento físico, momentos de socialização com outros atletas e 

momentos que ficam guardados na sua memória. Descobrir talentos é um reflexo dos 

conteúdos bem trabalhados no desporto escolar. A grande preocupação está em fazer desta 

temática um caminho para que se defendam valores educativos. A esse respeito, Bracht (1987, 

citado em Santos, 2009) refere que o desporto ensina a competir, já que a sociedade é 

extremamente competitiva, e ela reflete uma série de valores de muita importância para a 

sociedade, ensinando a criança a conviver com a vitória e a derrota e a vencer através de seu 

esforço pessoal. Quando falamos em ganhos e perdas, não imaginamos as diferentes reações 

que esses valores podem gerar. Saber perder não é fácil, em função da faixa etária, gera 

maiores ou menores frustrações, mas também devemos ensinar a ganhar com humildade e 

enfatizando que a vitória, na maioria das vezes, é o reflexo de uma equipa estruturada e 

confiante, respeitando os limites individuais do grupo. 

O conceito de jogo limpo/fair play sintetizaria a constelação de valores que o desportista deve 

interiorizar, seja qual for o seu nível de prática. Em sentido lato, o desportista assumiria a sua 

condição tanto em treino e competição, como na sua vida privada e pública. O desporto 

funcionaria como exemplo socialmente positivo (Gonçalves & Silva, 2007). 
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Em função das pesquisas e revisão da literatura efetuadas constatamos que, ainda que seja 

reconhecida a sua importância, tanto a nível nacional como internacional, são muito escassos 

os estudos relativos à temática que nos propusemos estudar. Ademais, no que à arbitragem em 

contexto escolar diz respeito, mais reduzidos o são, sendo para nós desconhecidos quaisquer 

estudos relacionados com a arbitragem de futsal no desporto escolar. 

Pelo exposto, definimos como propósito deste estudo percecionar as questões relacionadas 

com a arbitragem no desporto escolar e, em particular, na modalidade futsal, as suas 

valências, o seu modelo de formação, os seus problemas de recrutamento e adesão, as suas 

limitações e horizontes. Ademais, pretendemos projetar estratégias de articulação com o 

sistema federado, a partir das representações dos professores responsáveis dos grupos-equipa 

de futsal e dos alunos que desempenham a função de árbitros, no seio do desporto escolar, dos 

árbitros com funções no sistema federado na modalidade e respetivos responsáveis dos 

organismos que tutelam o exercício da arbitragem federada. 

A metodologia utilizada neste estudo tem por base a perspetiva de Aires (2011), para quem, 

nos últimos anos deixaram de dominar as estatísticas experimentais e passaram a coexistir a 

análise textual, a entrevista em profundidade e a etnografia. Face ao superior interesse do 

nosso estudo, optámos por uma metodologia suportada por uma investigação qualitativa, a 

qual, de acordo com Sparkes e Smith (2014, citados por Resende, 2016) constitui uma forma 

de questionamento social, que foca a forma sob a qual as pessoas interpretam e dão sentido às 

suas experiências no mundo em que vivem. 

A opção pela metodologia qualitativa e, especificamente, por realização de entrevistas 

semiestruturadas, cujas características e vantagens descrevemos mais à frente, suporta-se na 

necessidade de uma profunda compreensão da perceção que professores, alunos árbitros, 

árbitros federados e responsáveis dos conselhos de arbitragem das associações distritais de 

futebol possuem acerca das temáticas em questão, permitindo-nos dar conta da riqueza e 

singularidade do nosso foco de estudo. 

O desenvolvimento verificado no seio das Ciências Sociais e Humanas, que se tem 

materializado pelo aprofundamento teórico e metodológico de modelos de investigação, é 

traduzido no afastamento da figura do investigador distante e no surgimento de uma 

investigação mais centrada na ação, na linha do criticismo e da crítica social. “A procura de 
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grandes narrativas é substituída por teorias de pequena escala centradas em problemas e 

situações específicas” (Denzin & Lincoln, citados por Aires, 2011, p. 12). Para Bogdan e 

Biklen (1994) as estratégias mais representativas da investigação qualitativa e as que melhor 

ilustram as características atrás referidas, são a observação participante e a entrevista em 

profundidade. 

 

 

3.1. Campo de Estudo  

O campo de estudo em investigação qualitativa procura a máxima variação e tem como 

objetivo selecionar participantes que constituam bons informantes, com potencial de fornecer 

dados sobre o tema em estudo. A escolha dos participantes, neste tipo de investigação, é 

intencional, não sendo escolhidos ao acaso, mas sim a partir de critérios específicos (Aires, 

2011). 

Participaram neste estudo oito professores de Educação Física, quatro de cada género e dois 

de cada uma das coordenações locais estudadas; oito alunos árbitros do desporto escolar, 

quatro de cada género e dois de cada CLDE; seis árbitros federados, três de cada género e 

dois de cada uma das associações de futebol; e três responsáveis de conselhos de arbitragem. 

A escolha de professores baseou-se na variedade geográfica e nos anos de experiência de 

grupos-equipa de futsal, independentemente do escalão e do género; a escolha de alunos 

árbitros foi baseada na experiência da função no desporto escolar e ainda procurámos alguns, 

de entre esses, que também já fossem árbitros federados; a escolha dos árbitros federados 

norteou-se pela seleção daqueles que, tanto quanto possível, tivessem no passado a 

experiência do desempenho ou conhecimento das funções no projeto. Atentou-se, igualmente, 

à seleção de alguns deles que sejam membros de núcleos de árbitros, os quais, 

estrategicamente, por delegação dos conselhos de arbitragem, desempenham tarefas de 

formação nas associações de futebol. Por fim, a escolha dos responsáveis dos conselhos de 

arbitragem das associações distritais focou-se nos indivíduos hierarquicamente mais 

relevantes, presidentes ou vice-presidentes de cada um dos órgãos, ou outro elemento com o 

pelouro da arbitragem do futsal. 
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O nosso estudo incidiu em professores e alunos do desporto escolar em diferentes escolas de 

concelhos inseridos nas CLDE de Guarda, Tâmega, Vila Real e Douro e Viseu e de árbitros e 

responsáveis dos conselhos de arbitragem das áreas destas coordenações locais, 

designadamente AF da Guarda, AF de Vila Real e AF de Viseu, esta última que abarca 

concelhos pertencentes às CLDE do Tâmega, Vila Real e Douro e Viseu. Pela revisão de 

literatura realizada, não encontrámos qualquer estudo relativo a esta temática. 

A escolha destas regiões e de coordenações locais pertencentes a direções regionais distintas 

(duas da DRE Norte e duas da DRE Centro), garantem-nos uma grande abrangência e 

representatividade, dado tratar-se de um extenso território, com características próprias e 

diferenciadas, sendo que, no futuro, em próximos estudos, possa ser possível comparar os 

resultados obtidos. Ademais, acresce o facto das zonas geográficas terem particular 

relevância, do ponto de vista pessoal, uma vez que nelas já desenvolvemos a nossa atividade 

profissional. 

 

 

3.2. Caracterização dos entrevistados 

Em função dos pressupostos anteriores, participaram neste estudo oito professores (ver quadro 

2), com uma experiência profissional que varia entre 14 e 33 anos e com experiência com 

grupos-equipa de futsal do desporto escolar entre os 5 e 20 anos. O grau académico dos 

participantes é, maioritariamente, a licenciatura, tendo três dos participantes o grau de 

mestrado. 

Participaram oito alunos (ver quadro 3), com idades entre 14 e 17 anos, com experiência de 

arbitragem no desporto escolar de 1 a 3 anos e, num dos casos, com experiência de 3 anos no 

sistema federado. 

Participaram seis árbitros (ver quadro 4), com idades que variam entre os 20 e 42 anos e 

experiência de arbitragem entre os 4 e 10 anos, sendo que quatro deles pertencem a direções 

de núcleos de árbitros, nomeadamente ao Núcleo do Alto Tâmega de Chaves, Núcleo 

Sequeira Teles do Peso da Régua, Núcleo de Lamego e Núcleo da Guarda. Acresce que uma 
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das árbitras é professora com experiência de lecionação de grupos-equipa de futsal no 

desporto escolar. 

Por fim, os três responsáveis dos conselhos de arbitragem participantes (ver quadro 5) são 

presidente, vice-presidente, ou responsável do pelouro da arbitragem da modalidade futsal dos 

órgãos das AF Guarda, AF Vila Real e AF Viseu, com idades compreendidas entre os 32 e 57 

anos, sendo todos ex-árbitros, com experiência nos órgãos a que pertencem entre os 2 e 8 

anos. 

 

Quadro 2. Caracterização dos professores 

 

 

 

Quadro 3. Caracterização dos alunos 

CLDE Idade Género 
Ano de 

escolaridade 

Experiência 

Arbitragem 

DE 

Árbitro 

federado 

Guarda 

Guarda 

Tâmega 

Tâmega 

Vila Real 

Vila Real 

Viseu 

Viseu 

16 anos 

15 anos 

17 anos 

16 anos 

17 anos 

14 anos 

14 anos 

17 anos 

Feminino 

Masculino 

Feminino 

Masculino 

Feminino 

Masculino 

Feminino 

Masculino 

11º ano 

10º ano 

12º ano 

11º ano 

11º ano 

9º ano 

10º ano 

11º ano 

3 anos 

2 anos 

3 anos 

1 ano 

3 anos 

1 ano 

1 ano 

2 anos 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Sim 

 

 

 

 

CLDE Idade Género 
Experiência 

Professor 

Experiência 

G-E Futsal 

Grupo de 

recrutamento 

Grau 

académico 

Guarda 

Guarda 

Tâmega 

Tâmega 

Vila Real 

Vila Real 

Viseu 

Viseu 

44 anos 

53 anos 

45 anos 

54 anos 

50 anos 

39 anos 

46 anos 

40 anos 

Feminino 

Masculino 

Feminino 

Masculino 

Feminino 

Masculino 

Feminino 

Masculino 

21 anos 

33 anos 

21 anos 

29 anos 

18 anos 

14 anos 

21 anos 

16 anos 

8/9 anos 

20 anos 

10 anos 

15 anos 

12 anos 

5 anos 

8 anos 

6 anos 

620 

260 

620 

260 

620 

620 

620 

620 

Mestrado 

Licenciatura 

Licenciatura 

Mestrado 

Licenciatura 

Licenciatura 

Mestrado 

Licenciatura 
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Quadro 4. Caracterização dos árbitros 

ADR Idade Género Categoria 
Experiência 

G-E Futsal 

Núcleo de 

árbitros 

AF Guarda 

AF Guarda 

AF Vila Real 

AF Vila Real 

AF Viseu 

AF Viseu 

35 anos 

24 anos 

39 anos 

42 anos 

28 anos 

20 anos 

Feminino 

Masculino 

Feminino 

Masculino 

Feminino 

Masculino 

C4B 

C3 

C3 

C1 

C3/ CF 

C3A 

Não 

Sim 

professora 

Sim 

Não 

Sim 

NA Guarda 

NA Tâmega 

NA Régua 

NA Lamego 

 

 

 

Quadro 5.  Caracterização dos dirigentes 

ADR Idade Género Cargo 
Experiência 

Anos CA 
Ex-árbitro 

AF Guarda 

AF Vila Real 

AF Viseu 

37 anos 

57 anos 

32 anos 

Masculino 

Masculino 

Masculino 

Vice-presidente 

Presidente 

Vogal pelouro 

futsal 

6 anos 

8 anos 

2 anos 

Sim 

Sim 

Sim 

 

 

3.3. Instrumentos de Pesquisa 

3.3.1. Realização da entrevista e pressupostos de desenvolvimento do guião 

A entrevista pode ser considerada como um processo de comunicação, durante o qual o 

sujeito entrevistado responde a questões que lhe são colocadas de forma oral e com prévia 

conceção, tendo em consideração os objetivos do estudo, facto que permite a recolha de 

informação e elementos de reflexão essenciais à pesquisa (Anguera, 2003; Quivy & 

Campenhoudt, 1998, citados por Sarmento, 2012). 

As entrevistas podem ser de três tipos: entrevista não-estruturada, entrevista semiestruturada e 

entrevista estruturada (Sousa & Baptista, 2011) ou, de acordo com Ghiglione e Matalon 

(2001, citados por Pereira & Leitão, 2007) não diretivas, semidiretivas e diretivas. 

De entre estes três tipos de entrevista, optámos pela semiestruturada ou semidiretiva, uma vez 

que a mesma parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que 

interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogações, fruto de 

novas hipóteses que vão surgindo à medida que recebem as respostas do entrevistado; desta 
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forma, o entrevistado, seguindo espontaneamente a linha do seu pensamento e das suas 

experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na 

elaboração do conteúdo da pesquisa (Triviños, 1987, citado por Ribeiro, 2013). Pereira e 

Leitão (2007, p. 14) referem que as “entrevistas semidiretivas são as mais usadas na 

investigação qualitativa, uma vez que os pontos de vista dos sujeitos são mais facilmente 

expressos relativamente aos restantes tipos de entrevista”. 

A entrevista semiestruturada tem um guião com um conjunto de tópicos ou perguntas a 

abordar, dando liberdade ao entrevistado de expressar a sua opinião embora não o deixando 

fugir ao tema (Sousa & Baptista, 2011). 

 

Vantagens das entrevistas 

Sousa e Baptista (2011) referem como principais vantagens da entrevista a recolha de 

informação muito rica que, por vezes, não se encontra em documentos, o bom grau de 

profundidade, já que permite recolher os testemunhos e interpretações dos entrevistados, 

respeitando os seus quadros de referência, a linguagem e as categorias mentais e o facto de 

permitir definir dimensões relevantes de atitude e avalia-las melhor, bem como de permitir a 

exploração de muita informação e ser flexível. 

Quando comparadas com outros métodos de recolha de informação, as vantagens associadas à 

utilização das entrevistas semiestruturadas incidem em quatro fatores essenciais: 1) possibilita 

uma maior interação entre o entrevistado e o entrevistador, sendo a proximidade e a abertura 

entre os dois um fator a realçar; 2) não existem contingências de duração da entrevista, sendo 

pois, possível incidir sobre todas as questões pertinentes; 3) permite o aprofundar de vários 

temas (respostas rápidas e espontâneas) que sejam considerados essenciais ou pertinentes ao 

objetivo do estudo; 4) os entrevistados e investigador podem esclarecer todas e quaisquer 

dúvidas que venham a surgir ou erros de interpretação que sejam detetados durante a 

realização das mesmas (Flick, 2005; Ghiglione & Matalon, 2001; Quivy & Campenhoudt, 

2005; Sarmento, 2012). 
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3.3.2. Pressupostos de realização de entrevistas 

A realização de uma entrevista deve incluir uma definição, o mais clara possível, das 

dimensões que vai abordar, assim como, ter claros os objetivos que pretende alcançar. Dispor 

de uma sustentação teórica robusta sobre os domínios em estudo, permite uma maior 

adequação do entrevistador às temáticas em análise e uma flexibilidade de conversação 

superior. Para além de ser importante para esta etapa, a sustentação teórica será fundamental 

para a fase da discussão dos resultados, em que se confronta o que emergiu das entrevistas, 

com os registos e relatos da literatura.  

Para dar resposta à necessidade de utilização de um instrumento para o estudo a realizar, 

impõe-se a criação de um guião de entrevista, o qual consiste num texto que serve de base à 

realização da mesma e “garante ao investigador que não parecerá um interlocutor 

incompetente” (Flick, 2005, citado por Resende, 2016, p.53). Para o nosso estudo procedeu-se 

à criação de guiões de entrevista semiestruturada, procurando-se atentar a alguns parâmetros 

que a literatura identifica como relevantes, nomeadamente os objetivos do instrumento a 

construir, a população a que estes se destinam, as características ou dimensões a avaliar 

(constructo) e os aspetos comportamentais a integrar que explicitam este mesmo constructo 

(Almeida & Freire, 2008). Assim, estes instrumentos têm como suporte e fundamentação, os 

objetivos do estudo de investigação, bem como os princípios metodológicos definidos por 

vários autores (Bardin, 2008; Flick, 2015; Ghiglione & Matalon, 2001; Pereira & Leitão, 

2007; Quivy & Campenhoudt, 1998; Resende, 2016). 

No processo de construção dos guiões de entrevista podem-se seguir as seguintes regras, de 

acordo com Gomes (2007): (1) Elaborar perguntas de acordo com o tema, os objetivos da 

entrevista, as expetativas do entrevistador e de possíveis leitores/ouvintes; (2) Construir 

perguntas variadas: mais abertas - O que pensa de...? mais fechadas - Gosta de...?, evitando 

influenciar as respostas e procurando alternativas para eventuais fugas ao tema; (3) Adequar 

as perguntas ao entrevistado (personalidade, nível etário, nível sociocultural...) e à situação 

(momento e lugar); (4) Selecionar um vocabulário claro, acessível e rigoroso; (5) Estabelecer 

o número de perguntas e proceder à sua ordenação. 
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3.3.3. Formulação das questões 

A construção, elaboração e formulação das questões incluídas na entrevista deste estudo de 

investigação procurou abordar os temas de interesse para o mesmo e dar resposta aos 

objetivos estabelecidos, evitando, sempre que possível, intromissões em questões do foro 

pessoal de cada um dos entrevistados. Na elaboração das questões procurámos utilizar uma 

escrita e linguagem simples, precisa e clara, tendo por base os referenciais dos sujeitos 

entrevistados, com preocupação que as mesmas tivessem um caráter de grande objetividade, 

por forma a evitar respostas condicionadas pela desejabilidade social e que não induzissem a 

uma sugestão da resposta (Foddy, 1996, citado por Sarmento, 2012). 

No decurso das várias entrevistas, ainda que a participantes com características distintas, 

procurou-se adotar a mesma postura na condução das mesmas, com a preocupação de 

cumprimento de critérios elementares de uniformidade, por forma a garantir a aplicação das 

questões a todos os sujeitos entrevistados de forma similar e em condições de realização 

adequadas, designadamente em locais apropriados (Valles, 1999, citado por Sarmento, 2012). 

Esteve presente a preocupação em manter a ordem das questões e, sempre que possível, 

evitou-se a formulação de convicções pessoais por parte do entrevistador no decurso da 

discussão dos vários assuntos em análise, assim como a formulação de interpretações das 

ideias dos entrevistados. 

 

 

3.3.4. A estrutura da entrevista 

A estruturação e elaboração do guião da entrevista utilizada neste trabalho de investigação 

foram alicerçadas na revisão da literatura realizada, de acordo com o tema e os objetivos do 

estudo (Almeida, 2004; Araújo, 2006; Gama et al., 2011; Montiel, 1998; Reis, 2005), e 

também pela leitura atenta e respetiva análise a alguns trabalhos académicos (Brochado, 2012; 

Cruz, 2012; Gomes, 2008; Pacheco, 2006; Sarmento, Marques, & Pereira, 2015). 

A estruturação do guião da entrevista foi dividida em duas partes fundamentais, adaptadas a 

cada um dos entrevistados. A primeira parte baseia-se na recolha da informação sobre a 

identificação, formação académica ou desportiva, situação profissional, realçando-se a 
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obtenção da informação relacionada com a experiência pessoal, no âmbito dos grupos-equipa 

da modalidade de futsal e da arbitragem. A parte seguinte e principal, corresponde à 

exploração das seguintes dimensões do guião: (1) O desporto escolar e os regulamentos de 

arbitragem e de formação, na qual se exploram questões como a contextualização da 

arbitragem no desporto escolar, a importância atribuída à temática no regulamento geral, os 

princípios básicos do regulamento específico de arbitragem de futsal e uma análise à 

componente competição no âmbito do quadro competitivo; (2) Estrutura organizacional da 

arbitragem do desporto escolar, onde se exploram questões relacionadas com a adesão, 

recrutamento e formação na área da arbitragem, no contexto escolar, assim como se analisa o 

modelo de formação de juízes/árbitros, a sua operacionalização, lacunas e possíveis 

melhorias. (3) Significado social da prática da arbitragem, na qual se procura explorar a 

perceção dos participantes acerca dos estímulos e constrangimentos para o exercício da 

arbitragem, causas de abandono ou retenção, bem como percecionar o contributo da sua 

prática para a formação dos jovens e as competências que se desenvolvem; (4) Articulação do 

desporto escolar e sistema federado, na qual se procura analisar a relação entre os dois 

sistemas, os pontos de contacto e diferenciais nos modelos de formação, identificando e 

perspetivando estratégias de promoção, deteção e recrutamento de valores para a arbitragem. 

Foram utilizadas cerca de vinte perguntas, adaptadas às funções de cada entrevistado, 

divididas em quatro áreas fundamentais, correspondentes às quatro dimensões descritas.  

 

 

3.3.5. Validação dos guiões da entrevista 

Para a validação dos quatro guiões construídos para o estudo, cujas dimensões e questões são 

idênticas, mas que foram sujeitos a algumas adaptações, em função da especificidade do 

campo de estudo, seguiu-se uma lógica baseada na elaboração e discussão de algumas versões 

preliminares dos guiões. Assim, após criação de versões preliminares, adaptadas a cada 

entrevistado, decorrentes da revisão literária efetuada, dos objetivos de estudo e das 

experiências consolidadas enquanto professores de Educação Física e responsáveis de 

estruturas da arbitragem, procedemos ao processo de validação do seu conteúdo, por parte de 

investigadores com experiência e domínio da investigação qualitativa, bem como com 
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conhecimento adequado sobre a temática em análise. Nesse sentido, os guiões foram 

submetidos a apreciação de peritos, nomeadamente: (1) dois professores universitários, 

especialistas em metodologia qualitativa; (2) dois professores do ensino secundário, com 

experiência de lecionação em grupos-equipa da modalidade de futsal; (3) dois alunos árbitros 

com experiência na modalidade; (4) dois árbitros do sistema federado e um responsável de 

conselho de arbitragem de uma associação distrital. Os distintos guiões foram submetidos às 

mencionadas pessoas, de acordo com a sua especificidade, sendo que, todos eles foram 

apreciados e analisados pelos professores universitários, especialistas em metodologia 

qualitativa. Após receção de opiniões e sugestões, procedeu-se a alguns ajustamentos, 

sobretudo no que toca à alteração de pequenos excertos que poderiam suscitar algumas 

dificuldades de compreensão dos entrevistados, nomeadamente alunos árbitros, que deram 

origem a segundas versões dos guiões de entrevista (ver anexo 1). 

Em seguida, procedeu-se à aplicação do teste dos guiões da entrevista a indivíduos com as 

características pretendidas para a realização do estudo. Após aturada análise das entrevistas 

deram-se por concluídos os guiões, não tendo sido necessárias grandes alterações. 

 

 

3.4. Procedimento de recolha dos dados 

A recolha de dados foi precedida de um levantamento, junto dos agrupamentos de escolas das 

quatro coordenações locais, da existência de grupos-equipa da modalidade de futsal do 

desporto escolar, tanto masculinas como femininas. Posto isto, entrámos em contacto com as 

direções dos agrupamentos, tendo explicado os objetivos do estudo e solicitado a autorização 

para a recolha de dados dos alunos e alunas com a função de árbitros no desporto escolar, 

tendo sido elaborada uma declaração de autorização (ver anexo 2) para os encarregados de 

educação, com a explicação do tema em estudo, de modo a permitirem que os seus educandos 

fossem entrevistados. Outros agrupamentos foram abordados para autorizarem o contacto 

com os professores responsáveis pelos grupos-equipa, tendo a estes sido, igualmente, 

explicados os objetivos do estudo. 
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Por outro lado, foram contactados as três associações de futebol da área geográfica das 

coordenações locais alvo do nosso estudo, no sentido de indicarem e autorizarem o contacto 

com os seus árbitros e responsáveis do órgão que tutela a arbitragem distrital, tendo 

igualmente sido elaborada uma declaração de assentimento (ver anexo 3). 

Posto isto, efetuámos os contactos com os participantes, através de correio eletrónico ou 

telefone, em que se explicavam os principais objetivos e se explorava o interesse e a 

disponibilidade dos mesmos para participar no estudo, sendo combinada uma data e hora para 

a sua realização, após a anuência de todos. 

As entrevistas foram realizadas presencialmente, num local da conveniência dos participantes, 

desde que reunidas as condições adequadas, sendo apresentada uma nota introdutória, 

explicando de forma clara e sucinta qual o objetivo do estudo, quais as fases que o 

constituíam e evidenciando o carácter anónimo das entrevistas. Todos foram esclarecidos de 

que poderiam ter acesso às gravações da sua entrevista, bem como à sua transcrição e 

posteriores análises decorrentes das mesmas. 

As entrevistas tiveram durações médias de 30.32 minutos, variando bastante em função dos 

entrevistados. Mais breves as dos alunos árbitros (a mais breve com a duração de 21.45 

minutos) e alguns árbitros federados, e mais longas as dos professores responsáveis de 

grupos-equipa de futsal e dos responsáveis dos conselhos de arbitragem das associações (a 

mais longa 44.46 minutos), tendo sido todas realizadas pelo mesmo membro da equipa de 

investigação, que procurou ser um elo facilitador do carácter expressivo dos entrevistados, 

concedendo-lhes o tempo necessário para que se exprimissem, por forma a exporem as ideias 

tidas como fundamentais para o processo de investigação. Procurou-se também, ao longo de 

todas as entrevistas, ser o mais coerente e homogéneo possível, mantendo a mesma rotina na 

colocação das questões e condução das entrevistas (Olabuénaga, 2003; Quivy & 

Campenhoudt, 2005, citados por Sarmento, 2012).  

A realização das entrevistas decorreu durante os meses de março e abril de 2018, em 

diferentes locais dos distritos da Guarda, Vila Real e Viseu, tendo sido utilizado um gravador 

Philips LFH0632, bem como um telemóvel modelo Huawei P8, para precaver um possível 

percalço e não ser comprometida a gravação. Após a sua realização, as entrevistas foram 

transcritas na íntegra, passando assim de formato áudio para formato escrito.  
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Os pressupostos de anonimato e confidencialidade foram garantidos para todos os 

participantes pela atribuição de códigos (exemplos: professores – Professor 1…; alunos – 

Aluno 1…; árbitros – Árbitro 1… e dirigentes – Dirigente 1…). 

 

 

3.5. Análise da informação 

Uma vez terminado o processo de recolha de dados, deu-se início ao tratamento e análise dos 

mesmos, sendo utilizada, para o efeito, a técnica de análise do conteúdo (Bardin, 2008; Vala, 

1986; Olabuénaga, 2003; Pereira & Leitão, 2007). Para Bardin (2008), esta técnica é um 

conjunto de instrumentos metodológicos, cada vez mais subtis, em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam a «discursos» extremamente diversificados. Acrescenta a 

autora que o fator comum destas técnicas múltiplas e multiplicadas, desde o cálculo de 

frequências que fornece dados cifrados, até à extração de estruturas traduzíveis em modelos, é 

uma hermenêutica controlada, baseada na dedução: a inferência, a qual, segundo Richardson 

(1989, citado por Ribeiro, 2013) se refere à operação pela qual se aceita uma proposição, em 

virtude da sua relação com outras proposições já aceites como verdadeiras. 

A utilização desta técnica apresenta grandes vantagens e potencialidades em estudos de 

investigações relacionadas com “ideologias, sistema de valores, representações e aspirações; 

modos e lógicas de funcionamento de organizações; produções culturais e artísticas; 

processos de difusão e socialização; interpretação de acontecimentos, de reações a decisões; 

mentalidades, sensibilidades, etc.” (Heinemann, 2003; Quivy & Campenhoudt, 1998, citados 

por Pereira & Leitão, 2007, p. 14). 

Na ótica de Guerra (2006, citado em Pereira & Leitão, 2007) existem duas dimensões nesta 

técnica: a descritiva e a interpretativa; a primeira refere-se à interpretação que é originada 

pelos dados recolhidos e a segunda fundamenta-se nas questões levantadas pelo investigador 

em relação ao objeto em estudo. 

Pelo exposto, percebe-se que a análise de dados é ponto fundamental de qualquer trabalho de 

investigação qualitativa, sendo ainda caraterizada por se revestir de uma grande flexibilidade. 

No decurso deste estudo, ainda que alguns dos temas investigados nos possam ter conduzido, 
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“a priori”, para uma dada conclusão, não estabelecemos obstáculos ao aparecimento de novas 

categorias de resposta (Bogdan & Biklen, 1994). Assim, a organização final dos dados pode 

ou não ser o reflexo da estrutura anteriormente definida. Com estas premissas pretende-se 

prevenir a não sobreposição de ideias e pensamentos recorrentes da revisão da literatura, 

naquilo que é a organização dos resultados, na medida em que estas são provenientes de 

contextos e realidades muito distintas. 

De acordo com Pereira e Leitão (2007), aquando do processo de análise de conteúdo devem 

seguir-se seis etapas essenciais: (1) construção de objetivos claros e definição de um quadro 

de referência teórico; (2) construção de um “corpus”; (3) definição das categorias; (4) 

definição das unidades de análise; (5) quantificação (se assim for necessário); (6) análise e 

interpretação dos resultados obtidos. Desta forma, procedemos à organização dos dados tendo 

em conta os requisitos metodológicos específicos utilizados na análise de dados qualitativos 

(Bardin, 2008; Pereira & Leitão, 2007). Sendo o “corpus” o conjunto de todos os documentos 

selecionados e passíveis de serem submetidos aos procedimentos analíticos, o deste trabalho é 

constituído por todas as entrevistas realizadas aos professores responsáveis dos grupos-equipa 

de futsal e alunos árbitros do desporto escolar, árbitros federados e respetivos responsáveis de 

conselhos de arbitragem das associações das áreas dos distritos da Guarda, Vila Real e Viseu. 

No que concerne à análise de dados efetuada neste estudo, numa primeira fase foi realizada 

uma audição de todas as entrevistas, de forma a garantir a familiaridade com o material 

gravado. Após a leitura atenta, procedeu-se ao registo e transcrição das entrevistas, onde se 

respeitou o discurso oral e a gramaticalidade, de forma a garantir a preservação de conteúdo 

semântico das respostas dos entrevistados. Sendo o próprio entrevistador a realizar a 

transcrição da entrevista, como é o caso, na opinião de Resende (2016) recomenda-se que a 

mesma seja feita o mais rapidamente possível após o seu término, pois a memória da sua 

realização pode ajudar a relembrar pormenores importantes que, de outra forma, podem 

perder-se. 

Para assegurar a fiabilidade das transcrições, recorremos ao procedimento de audição 

sistemática e confirmação de pequenos segmentos de texto, com registo de pequenos excertos 

(palavras ou pequenas frases) salientando, assim, a pertinência e originalidade de algumas 

respostas dadas pelos entrevistados. Toda a informação contida nas entrevistas foi analisada, 

resumida, agrupada e registada sobre a forma de ideias base e genéricas dos aspetos 
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investigados. A informação contida nas entrevistas foi submetida a uma análise temática, com 

recurso a procedimentos indutivos, de modo a construir uma compreensão sobre os 

fenómenos investigados (Patton, 2002). 

Na primeira fase da análise fizemos a codificação da informação de cada uma das entrevistas 

e registo dos aspetos mais relevantes apontados pelos entrevistados, em cada uma das 

questões. De seguida, com base nesses aspetos que mais se salientaram, procurámos construir 

e organizar, de forma agrupada, uma ideia geral que compreendesse toda a interpretação da 

informação recolhida nas entrevistas sobre a temática em análise. 

A operação de codificação é a fase mais difícil de compreender para investigadores 

inexperientes (Straus, 2003, citado por Resende, 2016). A etapa da categorização corresponde 

a uma transformação dos dados em bruto no texto de forma a atingir uma representação do 

seu conteúdo. “A categorização é um processo que tem a ver com o agrupamento de dados, de 

acordo com características comuns” (Pereira & Leitão, 2007, p. 17). 

Segundo Bardin (1977, citado em Pereira & Leitão, 2007), a categorização é a operação de 

classificação de dados pertencentes a um conjunto, por diferenciação e, posteriormente, 

reagrupando de acordo com os critérios definidos anteriormente. A definição de categorias 

faz-se à medida que se vão lendo os dados recolhidos e quando se repetem ou se destacam 

determinadas palavras, frases, padrões de comportamento ou acontecimentos; a categoria tem 

por base a existência de um termo chave que representa o conceito fundamental que se quer 

estudar bem como de outros indicadores que se relacionam com o conceito (Pereira & Leitão, 

2007). Para estes autores, as categorias devem ser exaustivas, já que toda a matéria a 

classificar deve ser inserida nas categorias consideradas; exclusivas, na medida em que cada 

elemento só pode pertencer a uma categoria; objetivas, pois devem ser definidas claramente; 

pertinentes, já que devem refletir os objetivos do estudo e as características do conteúdo 

categorizado. 

Uma vez realizada a codificação das mensagens foi elaborada uma grelha de análise, com a 

definição de categorias “a priori” e “a posteriori” (Bardin, 2008). No que diz respeito às 

categorias construídas “a priori”, o sistema categorial foi elaborado em função do 

enquadramento teórico utilizado no estudo e à nossa experiência profissional, enquanto 

investigadores, e das funções exercidas na área da arbitragem. 
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Por fim, foi produzido o documento escrito, procurando estruturar a complexa história 

revelada pelos dados, através de uma descrição concisa, coerente, lógica e não repetitiva de 

cada objetivo em estudo, evidenciando os aspetos que se revelaram mais importantes, através 

de excertos ilustrativos do pensamento dos participantes na secção de resultados. 

O tratamento de dados foi efetuado recorrendo ao programa informático de análise qualitativa 

de dados QRS – NVivo (versão 12), o qual permite agrupar e categorizar as opiniões e 

experiências dos entrevistados. 
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Terminado o processo de recolha de dados, a fase seguinte consiste na descrição e 

interpretação da informação recolhida juntos de professores, alunos, árbitros e dirigentes, 

procurando fundamentá-la, confrontá-la e relacioná-la com o exposto na revisão da 

literatura.    

A opção estratégica é apresentar um quadro síntese do número de unidades de significado, 

também designadas por unidades de registo, de cada categoria e, com base nestas, elaborar a 

análise, estabelecendo comparações com as respostas/opiniões dos entrevistados. 

 

 

4.1. Sistema categorial  

A categorização é um processo que está relacionado com o agrupamento de dados que tenham 

características comuns (Pereira & Leitão, 2007). Segundo Bardin (2011), um conjunto de 

categorias boas deve possuir as seguintes qualidades: a exclusão mútua; a homogeneidade; a 

pertinência; a objetividade e a fidelidade; e a produtividade. 

De seguida, apresentamos figuras de análise categorial, elaboradas em consonância com as 

dimensões estabelecidas na construção do guião de entrevista e tendo em conta os 

pressupostos referidos na análise de conteúdo. 

Uma vez que as dimensões integram várias categorias, apresentamos as figuras por 

dimensões, à medida que as vamos abordando (Figuras 2, 3, 4, 5 e 6). 
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4.2. Dimensão “Desporto escolar e os regulamentos” 

Nesta dimensão procuramos percecionar o entendimento que professores, alunos, árbitros e 

dirigentes têm sobre a dinâmica e relevância do desporto escolar, destacando os aspetos 

considerados mais importantes, a relevância da competição e o quadro regulamentar existente. 

Atentamos também à valorização da arbitragem no projeto e às sugestões propostas para a 

melhoria dos vários aspetos abordados (Figura 2). 

 

Figura 2. Representação gráfica das categorias e unidades de significado resultantes da dimensão desporto 

escolar e regulamentos 
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4.2.1. Categoria “Aspetos relevantes do desporto escolar” 

Nesta categoria foi nosso objetivo percecionar a relevância que os vários entrevistados 

atribuem ao desporto escolar e, nele, que aspetos mais destacam (Quadro 6). 

 

Quadro 6. Categoria - Aspetos relevantes do desporto escolar 

Subcategorias 
Professores 

(Número de US) 

Alunos 
(Número de US) 

Árbitros 
(Número de US) 

Dirigentes 
(Número de US) 

Socialização e vivências 3 5 5 3 

Prática desportiva 5 7 3 - 

Inclusivo 5 2 1 - 

Saúde e bem-estar 3 - 1 1 

Total 16 14 10 4 

US – Unidades de Significado 

 

Evidencia-se da apreciação das entrevistas que, como seria de esperar, alunos e professores 

têm um conhecimento maior sobre a atividade, ainda que árbitros e dirigentes responsáveis 

dos conselhos de arbitragem, apesar de não terem um conhecimento tão profundo, alinham 

pela posição consensual e transversal a todas as coordenações locais estudadas, que o 

desporto escolar tem contornos de grande importância e desempenha um papel de grande 

relevo no contexto escolar. 

“É extremamente importante porque é uma oportunidade para os alunos poderem competir e conhecer 

pessoas novas, além disso poderem fazer parte de um grupo-equipa. É sem dúvida uma mais valia 

para toda a comunidade escolar.” (Professor 7) 

 

“O desporto escolar é a atividade mais interessante fora das aulas.” (Aluno 5) 

 

“O desporto escolar é a base da pirâmide do desporto. “(Árbitro 3) 

 

“É importante no sentido em que promove o gosto pelo desporto e o bem-estar, mas o mais relevante é 

a formação de jovens para o desporto.” (Dirigente 2) 
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Da análise efetuada, resulta a evidência de que os entrevistados são unânimes quanto à 

relevância e aos benefícios do desporto escolar, destacando-se, sobretudo, a vertente social, 

psicológica e afetiva no desenvolvimento do indivíduo. Tais apreciações estão em 

consonância com as opiniões de Bento (1989) e Mota (2001), para quem o desporto escolar é 

um projeto extremamente válido ao nível social, ao qual se deve dar maior visibilidade, nele 

investindo e apostando de forma mais efetiva. Destacam-no como uma mais-valia no contexto 

educativo, sobretudo por permitirem um leque de vivências aos alunos na área das atividades 

físicas e da socialização. 

O desporto escolar não é visto como alternativa aos outros sistemas promotores de atividades 

físicas e desportivas, mas antes, como complemento, visto que pode colmatar lacunas 

existentes na oferta desportiva da área geográfica onde as escolas estão inseridas. 

“É muito importante porque neste meio não há muitas ofertas e o DE vem colmatar essa deficiência.” 

(Professor 6) 

O desporto escolar representa, assim, um setor fundamental e estratégico, para a formação de 

hábitos de prática desportiva, ao longo da vida, sendo promotor de valores fundamentais para 

a formação do caráter dos jovens, precursor da promoção da saúde dos cidadãos, um elemento 

de desenvolvimento da sua cidadania e uma pedra basilar do desenvolvimento do desporto e 

da aquisição de uma sólida cultura desportiva (CREDE – Comissão de Reavaliação do 

Desporto Escolar, 2006, p. 2). 

O aspeto mais relevante que os nossos entrevistados consideraram foi a socialização e 

vivências, sendo estes mais referenciados por alunos e árbitros. De facto, o desporto escolar, 

no contexto do projeto educativo da escola, tem um papel de significativa importância na 

aquisição e desenvolvimento de comportamentos e competências, desde a autonomia e 

sentido de responsabilidade, até ao prazer, emoção, risco, competição, superação e afirmação 

da personalidade no direito à diferença (Pina, 2002). O desporto escolar produz dinâmicas de 

grupo em ambiente educativo que poderão ser claramente potenciadoras do desenvolvimento 

de valores como o humanismo, a verdade e a honestidade, a solidariedade, o respeito, a 

lealdade, a disciplina, a coragem, o exercício da liberdade, a tolerância nas relações humanas, 

o acatamento da regra e da afirmação do primado do direito sobre o árbitro. É em torno destes 

valores que Constantino (2006) refere que se pode construir aquilo que vulgarmente se chama 

o “espírito desportivo”. 
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Como já foi destacado, o desporto escolar apresenta contornos de enorme relevância no 

processo educativo dos jovens, evidenciado no seu caráter inclusivo e elevado poder de 

socialização que o caracteriza, ao possibilitar novas experiências, práticas e conhecimento de 

diferentes realidades (Teixeira, 2007). 

Na opinião dos nossos entrevistados, há um inestimável papel de socialização no desporto 

escolar, na medida em que proporciona a vivência de novas experiências e práticas, assim 

como o conhecimento de novas realidades, possibilitando aos alunos o desenvolvimento de 

várias competências, nos diferentes domínios. 

 

“…há um convívio entre todos, vamos a outros sítios e a escolas diferentes.” (Aluno 3) 

 

“…para terem outras vivências, conhecerem outras escolas e pessoas novas, haver conexões entre os 

alunos, etc.” (Árbitro 5) 

 

“Os jovens têm vivências, mais concentração, partilham experiências entre eles. Também há toda a 

motivação do jogo, do querer ganhar, que é sempre importante. Estar em contacto com outras escolas 

e outros professores e alunos.” (Dirigente 3) 

 

 

Para muitos alunos, a participação no desporto escolar afigura-se como uma possibilidade 

única de prática desportiva organizada e com carácter formal. Santos (2009) refere mesmo 

que é através do projeto que muitas crianças e jovens têm oportunidade de conhecer novas 

escolas, novos alunos, novos ambientes, novas maneiras de ser, agir e pensar. 

 

“...uma oportunidade para os alunos poderem competir e conhecer pessoas novas, além disso terem a 

possibilidade de fazer parte de um grupo-equipa.” (Professor 4) 

 

Pelo exposto, as opiniões dos nossos entrevistados, independentemente das suas funções, vão 

ao encontro do estudo realizado por Veigas, Catalão, Ferreira e Boto (2009) que, de forma 

geral, apontam como principais fatores motivacionais, a prática desportiva, o divertimento, o 

desenvolvimento de competências, a afiliação e a saúde/forma física. As competências 

sociais, designadamente a convivialidade, que é considerada uma consequência emergente da 

prática desportiva que acontece integrada num grupo, e a possibilidade de competir 

(competência socioafetiva) são também fortes argumentos apresentados. 
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Na mesma linha, Resende et al. (2014) defendem que os alunos procuram realizar aquilo que 

mais gostam, nas modalidades que se sentem mais à vontade, procurando atingir os seus 

objetivos, como estar com os amigos, em prol da saúde, descarregar energias, entre outros. 

Outro dos aspetos mais referenciados foi a prática desportiva. A instituição Escola é, por 

excelência, uma entidade de referência social, devendo assumir-se como um veículo de 

promoção de comportamentos e valores socialmente relevantes (Mota, 2001), tais como a 

prática de atividades físicas e desportivas. De facto, enquanto entidade transmissora de 

saberes e comportamentos, a escola pode congregar em si uma forte possibilidade de 

associação para os comportamentos vivenciados na comunidade, particularmente no da 

promoção da atividade física entre os jovens (Mota, 1997).   

A prática desportiva é, precisamente, o aspeto mais referido no nosso estudo pelos alunos, 

facto significativo por serem eles os principais atores no projeto do desporto escolar, sendo de 

notar a falta de referência à mesma, por parte dos dirigentes, algo que pode ser explicado pelo 

seu afastamento do campo de ação. 

 

“…podemos praticar desporto e não estarmos dentro da sala de aula.” (Aluno 8) 

 

 “...praticar desporto, porque somos uma sociedade cada vez mais sedentária”. (Árbitro 2) 

 

De acordo com Sobral (1994), o motivo decisivo para a participação das crianças e jovens na 

prática desportiva será sempre o prazer pessoal e o prazer pela atividade. Na mesma linha, 

Matos (1999) sublinha que o divertimento é um grande motivo de adesão à prática desportiva, 

pelo que as atividades desportivas terão de ser obrigatoriamente agradáveis. 

A capacidade do desporto escolar se constituir num contexto promotor da inclusão social é 

também um aspeto referido pelos entrevistados, com destaque para as referências dos 

professores auscultados, que consideram o projeto um contexto por excelência para 

desenvolver e promover este valor social. 

 

“...podemos na escola praticar desporto e não termos de pagar.” (Aluno 3) 

 

“O desporto escolar permite que um conjunto de miúdos tenha acesso ao desporto porque de outra 

forma poderia não ter.” (Professor 7) 
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Esta perceção vai ao encontro do estudo de Palmeira & Lima (2011), no qual referem que o 

papel fundamental da formação e instrução nas nossas escolas, onde se inclui o projeto do 

desporto escolar, se constata na mais-valia que decorre da inclusão social. Para muitos alunos, 

sobretudo em meio rural, o desporto escolar afigura-se como única oportunidade de prática 

desportiva (Marques, 2011). 

 

“Trata-se de um meio rural, longe dos grandes meios. Com o DE, muitas crianças têm a oportunidade 

de praticar desporto.” (Professor 5) 

 

Ainda a este propósito, Mota (2001) defende que a prática do desporto escolar tem de ser para 

todos, independentemente das suas capacidades, não permitindo qualquer motivo de exclusão 

ou segregação, nem ser orientada por critérios de seleção, normalmente dos mais dotados, que 

em grande parte são já os que usufruem dos benefícios da prática, seja por razões económicas 

ou sociais.   

 

A saúde e bem-estar são outros dos aspetos referidos no nosso estudo, embora não represente 

grande significado. Na opinião de Mota (2001, p. 34) “a escola é vista não só como um lugar 

privilegiado para a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de capacidades, mas 

também de hábitos a respeito da atividade física e da sua relação com a saúde”. Em 

consonância com esta conceção, no ponto de vista dos entrevistados, sobretudo professores, a 

promoção da saúde e bem-estar é outro dos aspetos em que o desporto escolar desempenha 

um papel crucial. 

 

“...melhora a aptidão física de todos os participantes e, consequentemente, o seu bem-estar.” 

(Professor 2) 

 

Dos vários aspetos valorizados nas auscultações levadas a efeito, nas quais todos os 

entrevistados reconhecem o papel importantíssimo que o desporto escolar desempenha no 

processo formativo dos jovens, no potencial social, na importância do bem-estar e na 

aquisição de hábitos de prática desportiva, que se traduzem na melhoria da saúde física e 

mental, cremos ser necessário um projeto do desporto escolar ainda mais ativo, capaz de se 

adaptar a uma nova realidade que, na ótica de Pina (2001), passa por haver uma escola mais 
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projetiva e empreendedora, uma escola inovadora. Ainda na linha de pensamento do autor, a 

escola é o local onde os recursos estão mais acessíveis e é no desporto escolar, excetuando as 

aulas de educação física, que a maioria da comunidade escolar encontra a oferta de atividades 

físicas. Apesar das opiniões que este estudo revela, parece-nos que faz sentido atentar nas 

considerações de Soares (2002), para quem, o desporto escolar ainda pode ter uma missão 

mais relevante. 

 

 

4.2.2. Categoria “Competição” 

Nesta categoria tentamos perceber a importância da competição no seio do desporto escolar e, 

em que medida influencia e condiciona o desenvolvimento dos valores inerentes à prática 

desportiva, designadamente aquando da realização dos encontros formais, no âmbito do 

quadro competitivo (Quadro 7).   

 

Quadro 7. Categoria - Competição 

Subcategorias 
Professores 

(Número de US) 

Alunos 
(Número de US) 

Árbitros 
(Número de US) 

Dirigentes 
(Número de US) 

Importância 9 8 5 3 

Relevância condicionada 3 - 2 2 

Total 12 8 7 5 

US – Unidades de Significado 

 

Os entrevistados do nosso estudo destacam, de forma consensual, a importância da 

competição, mas não deixam de apontar alguns problemas transversais à sociedade, de que dá 

conta Bento (2004) ao alertar para uma crise das atitudes face aos valores, apontando o 

desporto como uma das soluções para tais problemas, através do jogo e competição. Na 

opinião do autor, os valores do espírito de equipa e fair play podem e devem ser transpostos 

para o quotidiano dos alunos, considerando que os mesmos não se devem confinar ao 

contexto de ensino e do meio desportivo, mas que podem vigorar por toda a vida. 
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“A meu ver é muito importante a vertente da competição, pois assim há metas e objetivos e faz com 

que os participantes estejam mais motivados. Claro está que essa competição deve ser saudável e 

sempre dentro dos parâmetros aceitáveis. Mas sim, a competição faz com que os atletas tenham mais 

vontade em ir para os jogos e dar o melhor para melhorar.” (Aluno 6) 

 

“Haver competição é muito importante. Temos de saber lidar com competição porque ao longo da 

vida iremos ter várias e se soubermos lidar já com isso nesta idade, mais tarde seja em que situação 

for, pessoal ou profissional, saberemos o que fazer.” (Aluno 2) 

 

A representação da escola e a motivação inerente é um facto bastante destacado, sobretudo 

por alunos. Na opinião de Azevedo (2012), uma escola que dinamiza o desporto escolar é uma 

escola ativa e viva, uma escola alegre e enérgica, uma escola cujos alunos vestem a camisola 

com orgulho e entusiasmo. 

 

“Acho importante haver competição, porque os alunos querem ganhar com a nossa escola.” (Aluno 1) 

 

“É bastante importante, porque traduz uma grande componente pedagógica e é estimulante para os 

alunos praticantes, que não têm essa possibilidade de competição fora do contexto escolar. 

Representar e ganhar pela sua escola motiva-os muito.” (Árbitro 6) 

 

“A competição desde que regrada e orientada num sentido positivo permite que cada um dê o seu 

melhor e evidencie as suas aptidões.” (Dirigente 2) 

 

“Considero sempre a competição importante, até porque é nela que os alunos se reveem. Falar de 

desporto escolar só numa componente de formação é uma utopia, porque o aluno nunca encara um 

jogo apenas como um ato formativo.” (Professor 6) 

 

As opiniões dos entrevistados vão ao encontro da posição de Teixeira (2009), para quem o 

competir e esforçar-se para a vitória está intrinsecamente ligado ao “ethos” do jogo e à cultura 

desportiva, sem deixar de ter em conta os fundamentos da ética de respeito pelo espírito de 

jogo. Elas revelam também o carácter transversal à competitividade da vida, posição que se 

encontra na mesma linha de pensamento de Garcia (2005, p. 4), para quem o desporto escolar 

“deverá ser uma prática essencialmente competitiva, possibilitando a todos os jovens a 
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vivência de uma prática cultural…” 

Apesar do caráter de relevo que quase todos os entrevistados atribuem à competição, 

recolhemos opiniões que destacam algumas situações desagradáveis, nomeadamente 

decorrentes dos excessos de competitividade e que tocam em pontos que são de particular 

relevância no estudo que promovemos: a atitude pouco pedagógica de professores e a falta de 

formação/preparação dos árbitros. 

 

“Sim, considero pertinente. A competição está inerente ao desporto, e qualquer aluno tem na 

competição a maior fonte de motivação para aderir a este clube. No entanto, esta questão muitas vezes 

toma proporções desagradáveis, motivadas pela atitude de alguns colegas professores, bem como pela 

falta de árbitros com formação e experiência.” (Professor 7)  

  

“Considero a componente de competição importante, mas eu acho que por vezes há um exagero e 

torna-se demasiado competitiva. Já houve casos em que eu estava a arbitrar um jogo e um professor 

protestou tanto a minha decisão enquanto árbitro do desporto escolar que levou a uma situação 

caricata: a minha vontade de abandonar o campo. Mas os alunos da equipa dele insistiram para eu 

ficar e continuar que eu estava correto.” (Árbitro 3) 

 

Por força destas opiniões, que destacam algumas consequências negativas da competição 

exacerbada, tivemos alguns entrevistados que atribuem relevância condicionada à competição 

no desporto escolar. Na opinião de Mendes (2012), os atletas devem aprender a não 

ultrapassarem determinados limites, a não embustearem o seu opositor, a não fazerem batota, 

a não provocar danos físicos, tendo respeito pelo seu adversário ao reconhecer-lhe valor e 

competência e ao encará-lo não como um inimigo a eliminar, mas antes como um oponente 

indispensável à competição. 

Na mesma linha, Gonçalves (2006) adverte que a competição nunca deverá ser equiparada a 

um conflito, nunca se deve equiparar a vitória à humilhação do vencido e também nunca se 

deve ver o adversário como um inimigo, considerando o desporto como a única guerra 

desejável. O desporto, na escola, deve educar: dando a coragem da imperfeição e a humildade 

dos limites; ensinando a manter aberta, em todas as direções, uma declarada racionalidade 

comunicativa; evitando a polarização dos conflitos porque, no desporto, a competição é 

diálogo, não é guerra por outras formas (Sérgio, 2003). 
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É também essa a nossa conceção, já que na competição, muito particularmente no âmbito do 

desporto escolar, o espírito de fair play e respeito pelo adversário têm de estar sempre 

presentes, porque há aspetos bem mais importantes do que uma vitória ou derrota. 

 

 

4.2.3. Categoria “Quadro regulamentar” 

Nesta categoria procuramos escalpelizar os aspetos relacionados com o quadro regulamentar 

do desporto escolar que, no caso da arbitragem, depende tanto do regulamento geral, como do 

regulamento específico da modalidade que abordamos. Tentamos dissecar os aspetos gerais de 

ambos os regulamentos, dando conta do cumprimento dos mesmos, a partir das conceções dos 

professores envolvidos no processo, assim como da valorização da arbitragem dentro do 

quadro regulamentar. Por fim, apresentamos sugestões de melhoria no plano regulamentar, 

resultantes das auscultações dos vários agentes (Quadro 8). 

 

Quadro 8. Categoria - Quadro regulamentar 

Subcategorias Professores 
(Número de US) 

Alunos 
(Número de US) 

Árbitros 
(Número de US) 

Dirigentes 
(Número de US) 

Aspetos gerais  9 - 6 3 

Valorização da 

arbitragem 
 8 - - 1 

Cumprimento dos 

regulamentos 
 10 - - - 

Sugestões 

 

Regulamentares 9 5 5 3 

Sócio 

pedagógicas 
7 6 5 1 

Total 43 11 16 8 

US – Unidades de Significado 

 

De grosso modo, nos aspetos relacionados com a arbitragem, os regulamentos dos desportos 

coletivos, onde se inclui o futsal, preveem que todos os jogos do desporto escolar sejam 

dirigidos por dois árbitros, designados por cada uma das equipas e, em funções 

complementares, por dois oficiais de mesa, estes designados pelas escolas organizadoras das 
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competições. Essa mesa de secretariado tem, obrigatoriamente, que ser constituída como meio 

auxiliar de organização do jogo, tendo os alunos funções específicas, nomeadamente 

assegurar o preenchimento do boletim de jogo, a marcação de pontos e o controlo do tempo 

de jogo. 

Os jogos do quadro competitivo do desporto escolar são realizados de acordo com o 

regulamento oficial de futsal da FPF, com as alterações previstas no regulamento específico 

da modalidade. 

Da auscultação efetuada através das entrevistas realizadas, ressalta o facto de apenas os 

professores e alguns entrevistados com ligações ao desporto escolar conhecerem os 

regulamentos que regem o futsal. No entanto, apesar do desconhecimento dos mesmos, a 

grande maioria dos entrevistados referem-se ao aspeto que determina que os árbitros sejam 

indicados pelas equipas em disputa dos jogos, recolhendo esse facto reprovação dos 

indivíduos auscultados, sobretudo árbitros federados, considerando que essa premissa 

compromete a imparcialidade e o trabalho de equipa de arbitragem, já que este requer 

conhecimento e rotinas dos elementos. 

 

“Não conheço. Ainda assim, não me parece muito positivo o princípio em que há um árbitro de cada 

equipa, pois isso retira alguma isenção à função do árbitro, que é uma das principais dos árbitros, para 

além de fazer cumprir as regras. A imparcialidade durante o jogo fica comprometida.” (Dirigente 1) 

 

“Quanto aos princípios, a situação de haver dois árbitros, um de cada escola, sinto que, por vezes, o 

primeiro árbitro, não respeita as decisões do segundo. Os alunos têm dificuldades em trabalhar em 

equipa em situação de arbitragem, sobretudo no futsal.” (Professor 4) 

 

Por outro lado, há também quem considere que a constituição da equipa de árbitros, 

referenciada anteriormente, é potenciadora de problemas na dinâmica dos jogos, quando as 

posições dos árbitros são dissonantes. 

 

“A fundo, não conheço. Sei que há a obrigação do árbitro pertencer a cada uma das equipas e não 

concordo. Os árbitros têm de ter o mesmo grau de conhecimento e nada nos atesta que isso aconteça. 

Podem ter conhecimentos e opiniões diferentes. Depois a decisão do primeiro árbitro prevalece sobre 

o segundo, pelo que pode trazer problemas. Há também o trabalho de equipa que, se os alunos não se 

conhecem, fica comprometido.” (Árbitro 1) 
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Na pesquisa bibliográfica que efetuámos, não encontrámos registos significativos sobre a 

temática, pelo que, da análise das opiniões resulta a evidência de que podem e devem ser 

tomadas medidas conducentes a minorar o efeito dos problemas com a constituição das 

equipas de arbitragem, nomeadamente pelo reforço e qualificação da formação, ou outras 

medidas que na subcategoria sugestões são apontadas. 

 

No que diz respeito à valorização da arbitragem, a grande maioria dos entrevistados, 

designadamente professores, aqueles mais a par dos regulamentos, são da opinião que a 

mesma não é valorizada como desejariam nos diferentes regulamentos. 

 

“Sinceramente, penso que não é dada muita importância, aliás no regulamento quase não há nada 

sobre arbitragem. Na minha opinião a arbitragem não tem merecido o destaque que merecia, acaba por 

ser relegada para segundo plano. Não há quase referências à arbitragem no regulamento geral e muito 

pouco no regulamento específico de futsal.” (Professor 7) 

 

“Na minha altura, havia desporto escolar e não se falava em arbitragem sequer. Não fui abordado para 

participar no DE, nem me recordo de nenhum professor me ter falado nisso, muito menos na 

arbitragem, como era, o que se fazia…” (Dirigente 3) 

 

Digna de registo é a análise do dirigente, ao afirmar que quando frequentava a escola não se 

lembra de haver arbitragem. Segundo os últimos dados disponíveis, que já datam do ano 

2012, uma vez que de então para cá, nenhuns outros foram publicados, nem nos foram 

disponibilizados, apesar dos insistentes pedidos que efetuámos, tal como referido no capítulo 

da revisão literária, o número de árbitros registou uma tendência de subida, havendo apenas 

uma deflação no ano letivo de 2008/2009 (MEC, 2012). Provavelmente, tais resultados 

verificam-se, em grande medida, pela obrigatoriedade de inscrever dois alunos árbitros por 

cada grupo-equipa, podendo serem atletas noutra modalidade. 

Apesar dos nossos entrevistados darem conta da pouca valorização, a verdade é que a 

atividade da arbitragem e juízo desportivo tem uma importância extraordinária para a 

realização das diferentes provas desportivas, independentemente do contexto onde elas 

ocorram. Os árbitros e os atletas são os únicos componentes de qualquer modalidade que, 

obrigatoriamente, devem estar presentes para ela se realizar. Contudo, a tal importância dos 
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árbitros não corresponde o mesmo interesse e atenção que é dedicado a outros atores do 

fenómeno desportivo, como atletas e treinadores (Gomes & Silvério, 2009). Ainda segundo os 

autores, são escassos os trabalhos realizados com árbitros e juízes desportivos, facto que já 

tínhamos constatado. 

Por força das premissas regulamentares, nos escalões de infantis e iniciados de futsal, os 

jogadores só poderão participar, no máximo, em três períodos do jogo, pelo que todos os 

jogadores inscritos no boletim têm que realizar, pelo menos, um período completo. Cada 

equipa pode apresentar doze jogadores, no máximo, e dez no mínimo, os quais devem constar 

da ficha de jogo, assim como tem obrigatoriamente que apresentar um aluno árbitro. Ora, se 

por qualquer motivo alguma das equipas não cumpra com essas premissas, o jogo poderá ser 

realizado, contudo a vitória será atribuída à equipa adversária, independentemente do 

resultado final. Assim, à equipa infratora deverá ser aplicada falta administrativa e uma 

derrota, com o resultado 0-10. 

Das auscultações realizadas, cujas referências sobre esta matéria foram exclusivas dos 

professores, resulta a conclusão que o regulamento é muitas vezes violado, sobretudo no que 

toca ao aspeto que nos motiva a realizar este estudo, a arbitragem. 

 

“Outra situação é que muitas vezes, a mesa é preparada por alunos sem qualquer tipo de formação, ou 

seja, há formação para árbitros e a preocupação de o serem, mas para a mesa não há especificação 

nenhuma, nem sabem o que estão a fazer. O regulamento não é aplicado.” (Professor 8) 

  

“Há escolas que se têm apresentado sem árbitro. Resolvemos a situação com serenidade e 

continuamos, apesar do estipulado no regulamento, porque somos todos colegas e está tudo bem. 

Também varia de CLDE para CLDE no rigor e na rigidez. Connosco, resolvemos a bem e não 

penalizamos. Quem ganhar, leva os 3 pontos e não há a derrota administrativa. Os alunos não se 

sentem injustiçados porque não sabem do regulamento, só que tem de haver um número mínimo de 

alunos para competir. Relativamente a professores muito competitivos, há quem faça cumprir o 

regulamento.” (Professor 2) 

 

Pelos testemunhos, regista-se que muitas escolas, de forma transversal às quatro coordenações 

locais, não apresentam árbitro e a mesa de secretariado não funciona de forma regulamentar, 

situações que acarretariam derrota administrativa. Porém, da análise às opiniões dos nossos 

entrevistados resulta a conclusão de tais falhas serem geridas com leviandade. 
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“Aparecem muitas equipas sem árbitros quando os jogos são ao sábado e lá resolvemos sem aplicação 

de derrota de quem não tem. Já houve situações em que tiveram se ser os próprios professores a 

arbitrar, porque nenhuma das equipas tinha árbitro.” (Professor 6) 

 

“…as declarações falsas relativamente à idade dos jogadores, para com isso tirarem vantagem. 

Descobri isso posteriormente quando passei de uma escola para a outra no ano seguinte. Nós não 

pedimos identificação para não criar atritos, mas há colegas que fazem isso. É o ganhar a todo o 

custo.” (Professor 4) 

     

Das opiniões destes professores levantam-se duas questões com contornos relevantes. Por um 

lado, a questão dos jogos ao sábado, que mais adiante será abordada, nos constrangimentos e 

causas de abandono de árbitros, por outro, a questão da competição exacerbada, que foi 

abordada anteriormente, que se manifesta da pior das formas, pela utilização de alunos sem 

idade para os escalões em que competem. 

Na nossa opinião, e sem recorrer a correntes pedagógicas, que desconhecemos, o aspeto 

pedagógico deveria ser mais valorizado e criar uma pontuação que valorizasse mais essa 

vertente. Mais importante do que uma escola, pontualmente, não apresentar árbitros, facto que 

fruto das contingências pode acontecer ocasionalmente, seria valorizar boas práticas, através 

da pontuação, tais como a disciplina, o comportamento e o fair play. 

De acordo com Soares (2008, citado por Santos, 2009), a melhoria dos atributos da qualidade 

das competições, de uma forma global, centra-se, fundamentalmente, em dois fatores, os 

quais devem ser alvos de particular análise: o número de competições ao longo do ano letivo, 

considerado bastante reduzido, e a qualidade da arbitragem. 

Para os objetivos deste estudo, debruçamo-nos, fundamentalmente, na segunda questão 

apontada pelo autor. Da auscultação dos nossos entrevistados resultam algumas sugestões, 

que podemos dividir em regulamentares e em sociopedagógicos, sendo que estas últimas são 

as mais referenciadas pelos alunos. 

 

“Também gostaria que os jogos não fossem ao sábado, tira-nos o dia de descanso ou para estudar e 

quase não há ninguém a ver os jogos.” (Aluno 3) 
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“Creio que devia haver mais treinos e nas competições termos mais apoio porque, por exemplo, sou só 

eu da minha escola e o árbitro duma outra escola e aí não conseguimos comunicar, cada um faz o seu 

trabalho.” (Aluno 2) 

 

“...parece-me que as escolas ou os agrupamentos poderiam criar um quadro de árbitros de desporto 

escolar. Os árbitros federados estagiários poderiam participar nesse quadro.” (Dirigente 1) 

 

“…acho que no regulamento específico da modalidade poderia haver uma outra forma de pontuação, 

valorizar as escolas que utilizam mais jogadores, porque algumas utilizam o mínimo de jogadores, só 

porque acham serem os melhores para ganharem.” (Professor 4) 

 

“Acho que era importante a presença de árbitros jovens federados estagiários, para aprenderem e 

começarem por algum lado a arbitrar para ganhar experiências. Também devia acabar a 

obrigatoriedade dos dois árbitros serem um membro de cada equipa. Podiam ser dois exteriores, até 

duma terceira equipa.” (Árbitro 5) 

 

“A formação dum quadro de árbitros do desporto escolar para contrariar o facto de ser um árbitro de 

cada equipa e assim haver trabalho de equipa, que é fundamental. Haver árbitros exteriores também, 

por exemplo, estagiários dos cursos das associações.” (Árbitro 1) 

 

Das várias sugestões apontadas, ressalta a criação de um quadro de árbitros, algo que não está 

previsto no regulamento, mas que, na nossa ótica, poderia ajudar a melhorar a qualidade da 

arbitragem, assim houvesse meios. Destacam-se também as questões formativas, 

nomeadamente a referência à falta de acompanhamento dos alunos que exercem a arbitragem, 

bem como a sugestão de árbitros estagiários do sistema federado terem a possibilidade de 

arbitrar jogos no desporto escolar, algo que traria óbvias mais-valias à competição. 

Destacamos ainda, a sugestão de dois professores para alteração da pontuação dos encontros, 

com o intuito de valorizar a utilização de mais jogadores e desvalorizar o plano competitivo, 

algo que não está relacionado diretamente com a temática estudada, mas que traria 

repercussões positivas na contestação de que são alvos os árbitros no decorrer dos jogos. 

Registam-se ainda opiniões sobre os jogos ao sábado não serem do agrado dos alunos, por não 

terem público a assistir, facto que ficou evidenciado no estudo de Resende et al. (2014). 

Teixeira (2007) refere que para além da desmotivação que se verifica, a situação origina um 

problema maior, a falta de promoção do projeto, já que, normalmente, nas atividades externas 

apenas estão presentes os intervenientes diretos. 
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4.3. Dimensão “Estrutura organizacional” 

Nesta dimensão objetivamos aceder ao entendimento que professores, alunos, árbitros e 

dirigentes têm acerca do enquadramento estratégico do desporto escolar e das suas estruturas 

orgânicas, no que ao recrutamento de alunos para a arbitragem e à sua formação diz respeito. 

Por força da importância e abrangência destas valências, decidimos criar subdimensões para 

cada uma delas, por forma a melhor as escalpelizar.  

 

4.3.1. Subdimensão "Recrutamento" 

 

Nesta subdimensão abordamos os aspetos relativos ao recrutamento de alunos para a 

arbitragem, nomeadamente no que toca a estratégias e meios utilizados, a recetividade, as 

influências e as causas de adesão, assim como as discrepâncias verificadas em função do 

género e as suas causas (Figura 3). 

 

Figura 3. Representação gráfica das categorias e unidades de significado resultantes da 

subdimensão Recrutamento 
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4.3.1.1. Categoria “Adesão” 

Nesta categoria pretendemos analisar os aspetos relacionados com a adesão à arbitragem, no 

âmbito do projeto, com o objetivo de percebermos, de forma genérica, o perfil dos alunos que 

aderem e quem mais influencia essa decisão (Quadro 9). 

 

Quadro 9. Categoria - Adesão  

Subcategorias  Professores 
(Número de US) 

Alunos 
(Número de US) 

Árbitros 
(Número de US) 

Dirigentes 
(Número de US) 

Influências 
Professores EF 8 7 4 3 

Colegas amigos 5 3 3 1 

Praticante-tipo 

Ex-praticantes 8 6 5 1 

Árbitros federados 3 3 2 
- 

 

Total 24 19 14 5 

US – Unidades de Significado 

 

Relativamente à influência para a adesão à arbitragem, a grande maioria dos entrevistados, de 

uma forma transversal a todos os agentes e independentemente da área geográfica em que 

exercem funções, referiram o professor de Educação Física ou responsável do grupo-equipa. 

Segundo Soares (2009), o professor exerce uma atividade essencialmente relacional, cuja 

qualidade das interações se reflete no desenvolvimento de competências sociais e académicas 

dos seus alunos. É, portanto, compreensível que seja o professor de Educação Física, pois à 

partida é possuidor de boas competências e habilidades sociais, fruto da especificidade da sua 

área e pela contextualização da sua disciplina. Adicionalmente, pelo facto de muitas vezes ser 

ele próprio a orientar as práticas do desporto escolar, potencia níveis relacionais, de confiança 

e de motivação superiores. 

 

“Na escola, como já disse foi pelo pedido do meu professor de Educação Física, que me incentivou a 

ser árbitro no futsal do desporto escolar, uma vez que ele tinha conhecimento que eu era já federado.” 

(Aluno 8) 
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Os amigos ou colegas de grupo-equipa, pelas ligações e relações sociais e pessoais que estes 

criam entre si, assim como pela identificação interpares, são também elementos decisivos no 

processo de motivação para a prática desportiva e para a arbitragem em particular: Neste 

quadro, Menezes, Lemos, e Rodrigues (2010) advogam que o desenvolvimento social das 

crianças e dos jovens parece ser fortemente influenciado pelo tipo de relação que ocorre no 

contexto do grupo de pares.  

   

“O meu professor de Educação Física. Depois também os meus colegas, alguns ainda jogaram 

comigo.” (Aluno 2)  

 

  “...os professores EF e os colegas do grupo-equipa, quando já não têm idade para jogar.” (Professor 

8) 

    

As conclusões sobre as influências vão, pois, ao encontro da conceção de Mota (1993), que é 

da opinião que o professor de Educação Física poderá possuir um relacionamento mais 

próximo dos seus alunos, do que qualquer outro docente de outra disciplina. Por outro lado, 

verifica-se igualmente a preponderância dos pares, como uma forte influência na prática 

desportiva, tal como Mota e Sallis (2002) referem, em função da literatura analisada. 

 

A recetividade na adesão à prática da arbitragem é considerada, de forma quase unânime e 

transversal a todas as coordenações locais estudadas, como fraca, registando-se a falta de 

opinião, por desconhecimento, por parte de dois elementos dos conselhos de arbitragem. Tal 

facto não encontra explicações na bibliografia pesquisada, no contexto do desporto escolar, 

porém, encontrámos algumas razões na abordagem à temática, em contexto do sistema 

desportivo federado. Para Reis (2000), os responsáveis da arbitragem apontam os problemas 

de recrutamento como um dos principais da área, na medida em que não é fácil conseguir 

candidatos à frequência de cursos de árbitros. Relativamente a esta questão, Montiel (1998, p. 

72) advoga que “quando se procura explicar a adesão à arbitragem, pode-se elaborar uma 

longa listagem de motivações: afirmação pessoal e prestígio social; atração pelo risco, pela 

competição ou pela modalidade desportiva; interesses económicos ou busca de qualquer outro 

tipo de compensações”. 
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Como mencionado, são muito escassos os estudos sobre o tipo de indivíduos que aderem à 

arbitragem no geral e, no contexto do desporto escolar, desconhecemos quaisquer trabalhos ou 

estudos realizados. Ainda assim, e considerando a arbitragem como uma componente da 

prática desportiva, podemos enquadrá-la no contexto da adesão ao desporto escolar. Nas 

razões apontados à sua frequência, são enunciados o desenvolvimento de competências, a 

afiliação geral, a forma física, a competição e o prazer (Marques, 2011). 

Relativamente ao tipo de aluno que adere à arbitragem no desporto escolar, segundo os nossos 

entrevistados, existe uma grande variedade, seja por que simplesmente querem participar 

numa atividade desportiva, seja por desafio, por outra qualquer motivação pessoal, ou por 

quererem conhecer outras realidades. No entanto, o tipo de aluno a que quase todos os 

auscultados se referem são aqueles que, sendo ex-praticantes da modalidade, já sem idade que 

lhes permita participar, veem no exercício da arbitragem uma forma de estar ligados à mesma. 

 

“… Normalmente são ex-atletas, que já não têm idade para jogar e que gostam mesmo muito da 

modalidade porque não é fácil arbitrar o desporto escolar.” (Professor 6) 

 

“Acho que ninguém quer ir para árbitro. Acho que o que todos querem é jogar, mas como às vezes já 

não temos idade, vamos para árbitros.” (Aluno 7) 

 

“Voluntariamente não vai ninguém. Geralmente os que são convidados são alunos que têm gosto pela 

modalidade, gostam de participar, que não têm idade para aquele escalão, mas querem aderir e 

estarem com os colegas. A adesão também passa pela influência dos colegas e gosto pela 

modalidade.” (Professor 2) 

 

Segundo alguns dos nossos entrevistados, também aderem à arbitragem alunos que já têm o 

curso de árbitro do sistema federado e que são motivados, tanto por professores, como por 

colegas, para participarem, já que garantem alguma qualidade no desempenho. 

 

“Noto que há dois tipos de alunos que arbitram no DE. Os alunos que já têm curso de árbitros da 

associação e que vão porque sentem que já dominam as leis e acabam por sobressair e os outros, 

poucos, que vão pelo desafio por uma nova experiência e gostarem da modalidade.” (Árbitro 6) 

 

“Geralmente vão para árbitro alunos que já não podem jogar na equipa dos colegas e amigos ou então, 

nos locais onde há árbitros federados, vão esses. Nas cidades maiores, como aqui em Vila Real, há 

sempre um ou outro miúdo que já tem curso de árbitro.” (Professor 7) 
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Relativamente à questão da participação de praticantes federados, que tem suscitado alguma 

discussão, embora a mesma não se coloque em relação à arbitragem, Costa (2009) advoga que 

não faz qualquer sentido penalizar um aluno pelas suas qualidades superiores em relação aos 

demais, impedindo que o mesmo as ponha em prática no contexto escola, meio social que 

domina a sua vida quotidiana. De acordo com as opiniões recolhidas, evidenciam-se algumas 

das causas para a falta de adesão. 

 

“As principais razões para a falta de adesão são os horários dos treinos e dos jogos, que coincidem 

com aulas e com as inúmeras atividades que alguns alunos têm fora do contexto escolar.” (Árbitro 3) 

 

Na ótica de Cardoso (2002), a falta de tempo e a falta de horários compatíveis são as maiores 

condicionantes na adesão à prática da atividade física. Para Silva (2008), os principais 

motivos para a não prática desportiva estavam relacionados com o não ter tempo, o interesse 

por outros desportos, a prioridade dos estudos e o tempo despendido nos treinos. 

A descrição das razões que as populações apresentam para serem fisicamente ativas, através 

do desporto e os seus motivos de participação é um começo bastante vantajoso para perceber 

a sua motivação e, em função desse conhecimento, organizar e diferenciar a oferta desportiva. 

(Januário, Colaço, Rosado, Ferreira, & Gil, 2012). 

Neste sentido, torna-se necessário perceber quais os motivos que levam os jovens a aderir, ou 

não, ao desporto escolar e, particularmente, à arbitragem. O conceito de motivação é utilizado 

no âmbito desportivo e educacional. É neste conceito que os professores e também os 

intervenientes desportivos encontram maneira de justificar resultados, comportamentos e 

estratégias utilizadas (Silvestre, 2013). Dosil (2008, p. 139) considera que “a motivação no 

desporto é um dos elementos principais do ponto de vista psicológico, pois explica a 

iniciação, a orientação, a manutenção e o abandono de uma atividade físico-desportiva”. 

Em suma, defendemos que o conhecimento da relação entre a prática desportiva oferecida e o 

conjunto das motivações dos praticantes, é um ponto de partida para que haja futuras 

mudanças neste campo e, consequentemente, um aumento da prática de atividade física 

escolar e, muito em particular, da arbitragem. 
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4.3.1.2. Categoria “Género” 

Nesta categoria tentamos percecionar a existência de discrepância, por género, no 

recrutamento para a arbitragem no desporto escolar, tentando, nos casos em que ela se regista, 

analisar as causas para que tal suceda (Quadro 10). 

 

Quadro 10. Categoria - Género 

Subcategorias 
Professores 

(Número de US) 

Alunos 
(Número de US) 

Árbitros 
(Número de US) 

Dirigentes 
(Número de US) 

Discrepância 
Elevada 6 7 6 2 

Moderada 3 2 - 1 

Causas de 

discrepância 

Preconceitos 7 4 6 3 

Falta de gosto 

pela modalidade 
4 2 1 

- 

 

Total 20 15 13 6 

US – Unidades de Significado 

 

O nosso estudo deixa evidente a discrepância entre alunos do sexo masculino e feminino, na 

adesão à arbitragem, com destaque para as opiniões de alunos e árbitros, que são quase 

unânimes nessa constatação. Este facto vai ao encontro dos vários estudos realizados no 

âmbito da prática desportiva, quanto às diferenças de género, os quais revelam que há uma 

tendência para uma maior participação masculina, face à feminina. Segundo as teorias 

feministas (Bryson, 1994; Messner, 1994, citados por Marivoet, 2003, p. 62), “a menor 

participação feminina no desporto deve-se ao facto deste ser marcado pela dominação 

hegemónica da cultura masculina. Quando se trata de desporto de competição, intenso e 

organizado, as assimetrias entre os sexos aumentam drasticamente, sendo este um espaço 

marcadamente masculino”. 

Apesar do desporto e da atividade física serem reconhecidos como sendo ferramentas para 

eliminar os estereótipos de género socialmente construídos, a incorporação da mulher no 

âmbito desportivo é lenta e difícil. O afastamento da mulher da prática desportiva deveu-se 

tanto a causas sociais, dada a posição frágil da mulher na sociedade e ao papel que esta lhe 

atribui, como a causas relativas à própria natureza da atividade desportiva (Costa, 2004). 
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Os nossos entrevistados referem a existência de discrepância na adesão por género, sendo as 

opiniões consensuais aos quatro tipos de agentes inquiridos. 

 

 “…existe uma grande diferença, só quase há rapazes a aderir. Às vezes, aparecem equipas femininas 

que têm árbitras, mas raramente querem arbitrar, querem é ir para a mesa.” (Aluno 2) 

 

“Há uma grande discrepância na adesão por género e eu sei bem porque tento convencer muitas alunas 

a irem para a arbitragem, tanto no DE, como no núcleo de árbitros, e não consigo. Existe muito mais 

adesão por parte de alunos do sexo masculino.” (Árbitro 4) 

 

Apesar da generalidade dos entrevistados reconhecerem as diferenças, registam-se algumas 

opiniões a apontarem alguma moderação, em função, fundamentalmente, do contexto 

geográfico. De facto, da análise das entrevistas, constata-se que, tanto professores, como 

alunos da CLDE da Guarda, reconhecem que, apesar de haver mais rapazes do que raparigas a 

arbitrar, em vários jogos de equipas femininas de escolas dessa coordenação local, os 

elementos da arbitragem são do sexo feminino. 

 

“Aqui na CLDE Guarda, por norma 60 a 70% nos escalões femininos do futsal são meninas a apitar e 

nos masculinos são sempre os rapazes. A regra é quase sempre essa. Temos tido uma boa adesão 

feminina até. Ainda é muito raro ou nem acontece raparigas a arbitrarem jogos masculinos.” 

(Professor 5) 

 

Na opinião de outros entrevistados, a discrepância também diminui em função do meio, 

designadamente em meios rurais, facto que está em linha com o pensamento de Marques 

(2011) já aflorado anteriormente, para quem o desporto escolar é oportunidade única de 

praticar desporto. 

 

“Há uma discrepância, muitos mais rapazes. No entanto, quanto a mim, é atenuada em função do meio 

onde estão inseridos. Isto é, mediante os grupos-equipa e modalidades existentes, quer na escola, quer 

na localidade onde residem, a questão do género pode variar. Pela minha experiência, em sítios mais 

rurais há mais raparigas a aderir ao desporto escolar.” (Professor 7) 

 

No entanto, parece haver melhorias, facto a que não estará alheio o desenvolvimento recente 

do futebol feminino no nosso país e a implementação de medidas estratégicas da FPF, como a 

criação dum plano nacional para a arbitragem feminina. 
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“Essa situação era muito pior há uns anos atrás. Antigamente não havia árbitras. Hoje, existe um plano 

de desenvolvimento na FPF, no qual um dos principais objetivos é ter cada vez mais árbitras.” 

(Dirigente 3) 

 

As causas para a discrepância verificada, de acordo com as opiniões recolhidas são, 

fundamentalmente, os preconceitos e o gosto pela modalidade. Os nossos entrevistados 

referem que, culturalmente, os alunos do sexo masculino estão mais familiarizados com os 

desportos coletivos, nomeadamente o futebol e as suas variantes. Destaca-se que praticamente 

não há referência ao gosto pela arbitragem, já que o exercício desta é, segundo algumas 

opiniões recolhidas, uma forma de ter algum contacto com a modalidade que apreciam. 

Os resultados revelam um consenso nos quatro tipos de agentes auscultados e são um 

indicador que ainda persistem alguns valores culturais associados à prática desportiva 

feminina, como o do desporto masculinizar as mulheres (Costa, 2004).  

 

“…A meu ver isso deve-se aos rapazes, pela nossa cultura, terem maior gosto pela arbitragem devido 

a estarem mais familiarizado com o futebol, futsal e esse género de desportos. Na minha opinião trata-

se mesmo de uma questão cultural e não tanto de preconceito.” (Aluno 1)    

 

“Por ser rapariga, acham logo que estou a fazer as coisas mal…algum preconceito. As outras meninas 

não querem arbitrar porque não se querem dar a esse trabalho, desinteresse total e também ninguém as 

motiva para tal nem ouvir os comentários desagradáveis dos colegas, nem saber lidar com isso.” 

(Aluno 6) 

 

“…preconceito no panorama geral da arbitragem, a forma como a arbitragem é entendida na 

sociedade, como o árbitro é criticado constantemente (…) Para mim, é o fator mais importante de 

inibição das raparigas de aderirem e possivelmente uma certa insegurança que daí advém.” (Dirigente 

3)  

 

Na ausência de estudos encontrados sobre a temática, no âmbito do desporto escolar, mais 

uma vez enquadramos o exercício da arbitragem na prática desportiva, do que se conclui que 

os resultados obtidos vão ao encontro do estudo de Veigas, Catalão, Ferreira e Boto (2009) 

onde se sugere que os jovens se envolvem na prática regular do desporto escolar devido a 

motivos de cariz intrínseco, sendo as raparigas o grupo que, apesar de possuírem as 

oportunidades, apresentam mais motivos para a não prática. 
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Também Costa (2012) estudou os motivos para a prática e não prática de desporto escolar, em 

alunos com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos, tendo-se verificado que, para o 

sexo feminino, os motivos mais relevantes para a prática são os objetivos desportivos e a 

orientação para o grupo, e para a não prática é a falta de tempo, algo que não corresponde às 

opiniões recolhidas, já que apontam sobretudo os preconceitos e a falta de gosto pela 

modalidade. 

Com o intuito de percebermos a evolução do número de árbitras no desporto escolar 

gostaríamos de ter dados atuais, mas como já foi referido, apesar de insistentemente os termos 

solicitado, os mesmos nunca foram cedidos por qualquer das entidades a que recorremos. 

 

4.3.1.3. Categoria “Processo de recrutamento” 

Nesta categoria procuramos percecionar a forma como se processa o recrutamento para a 

arbitragem nas escolas, designadamente ao nível das estratégias utilizadas. Paralelamente, 

procuramos perceber se há da parte das associações distritais de futebol, das áreas geográficas 

estudadas, estratégias para recrutamento nas escolas e, de forma particular, no desporto 

escolar. Por fim, apontamos sugestões de melhoria do recrutamento, resultantes das opiniões 

dos nossos entrevistados (Quadro 11). 

 

Quadro 11. Categoria - Processo de recrutamento 

Subcategorias 
Professores 

(Número de US) 

Alunos 
(Número de US) 

Árbitros 
(Número de US) 

Dirigentes 
(Número de US) 

Estratégias 
Contacto direto 7 8 2 3 

Inscrições 2 - 6 - 

Sugestões 

Quadro de árbitros 2 - 3 - 

Sessões com árbitros 7 6 6 3 

Oferta de 

equipamento 
3 4 - 2 

Total 21 18 17 8 

US – Unidades de Significado 
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Como analisado na categoria adesão, a influência dos professores de Educação Física é 

decisiva, na medida em que estes são vistos como profissionais que desenvolvem atitudes 

mais positivas face aos alunos, comparativamente com os restantes colegas. Talvez devido aos 

aspetos fortemente expressivos da disciplina, os professores são conotados com profissionais 

com atitudes mais favoráveis à inclusão e que, consequentemente, levantam menos problemas 

e encontram mais facilmente soluções para os casos difíceis. Esta imagem positiva e dinâmica 

do professor de Educação Física é um elemento importante da sua identidade profissional, 

sendo por isso frequentemente solicitado para participar em projetos de inovação na escola 

(Rodrigues, 2003). No projeto do desporto escolar, tais premissas verificam-se e são 

confirmadas pelo estudo realizado, na medida em que o mesmo indica que as estratégias de 

recrutamento passam sobretudo pelo contacto dos professores, particularmente os de 

Educação Física e aqueles que são responsáveis pelos grupos-equipa. 

Assim, pelos depoimentos recolhidos, não há uma estratégia de recrutamento formal, mas 

antes, e de uma forma transversal às quatro coordenações locais, uma estratégia de contacto 

direto dos professores de Educação Física, ou responsáveis dos grupos-equipa, seguida da 

abertura de inscrições, esta em bastante menor escala. Registe-se, com alguma curiosidade e 

talvez fruto do afastamento da realidade escolar, que os árbitros auscultados consideraram 

como estratégia mais eficaz a abertura de inscrições, em dissonância com a maioria das 

opiniões recolhidas. Fica também patente que o contacto direto dos professores se dirige, de 

uma forma muito particular, a alunos que já tenham praticado a modalidade e que já não têm 

idade para o continuar a fazer. 

 

“O meu professor de Educação Física do ano passado veio falar comigo, porque como ele sabia que já 

não podia jogar no escalão convidou-me para ser árbitro.” (Aluno 7) 

 

“No meu caso, foi o meu professor de Educação Física que veio falar comigo, como ele sabia que eu 

era árbitro federado, e perguntou-me se eu queria ser árbitro no futsal do desporto escolar.” (Aluno 3) 

    

“Não se pode dizer que existe um recrutamento propriamente dito. De ano para ano, vamos 

convidando alguns miúdos que tenham mais habilidade, que já jogaram futebol e que pela sua idade já 

não podem participar no quadro competitivo, mas como gostam da modalidade, vão ficando… 

Convidamos então esses alunos mais velhos, mais motivados. Aparecem sempre alunos que tenham 

deixado a modalidade em termos de quadro competitivo, conhecem as regras e enquadram-se bem. 

Não há formação, nem meios de divulgação, é o contacto com o professor, sobretudo os mais velhos, 
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que conhecem bem os alunos, que os faz aderir ao processo.” (Professor 6) 

 

Relativamente às estratégias de recrutamento dos conselhos de arbitragem, levadas a efeito 

nas escolas, considerado por Reis (2000) o local por excelência onde se devem aproveitar para 

o específico setor da arbitragem todos os jovens que, gostando de futebol, não o possam 

praticar pelos mais variados motivos, encontramos três posicionamentos completamente 

distintos. A AF Guarda sem estratégia, uma vez que não tem tido da parte das escolas 

recetividade aos seus intentos. 

 

“Já tentámos fazer recrutamento. Não fomos recebidos por nenhuma direção de agrupamentos. 

Enviámos vários emails e nunca nos deixaram. Portanto, não o fazemos porque não nos deixam. Há 

uma falta de recetividade das escolas. Foram todas do distrito contactadas e nenhuma respondeu. 

Antes de entrar para o CA, estive numa comissão de formação dos técnicos da Guarda, também 

tentámos e não fomos recebidos. Creio que consideram a arbitragem algo irrelevante e as direções não 

veem a vantagem que possam ter com isso. Hoje em dia, se não há vantagem, não há interesse.” 

(Dirigente 1) 

    

Por sua vez, a AF Viseu já ensaia estratégias de recrutamento na escola, reconhecendo esta 

como a principal fonte de recrutamento para os seus cursos de formação inicial. 

 

“O CA esforça-se para fazer recrutamentos e um deles é nas escolas. Este ano, por falta de meios e 

disponibilidade dos técnicos, fomos apenas a duas escolas do concelho de Viseu. Em 

outubro/novembro foram feitas sessões nessas escolas e a adesão dos alunos foi muito positiva. 

Muitos alunos assistiram e trouxemos um árbitro federado conhecido, que explicou a sua experiência. 

Os alunos gostaram muito. É algo que pretendemos repetir porque é uma das formas de recrutamento 

na qual devemos investir. Funcionou muito bem, pela idade dos alunos entre 14-16 anos. Deve-se 

começar na arbitragem nessa idade. Pretendemos então fazer mais sessões com mais árbitros 

federados, técnicos categorizados, para partilhar as suas vivências, terem modelos e poderem 

identificar-se com a pessoa que costumam ver na televisão… Foi pena irmos a poucas escolas, mas 

vamos tentar investir mais nisso no futuro.” (Dirigente 3) 

 

Por fim, a AF Vila Real, que parece não ter problemas com o recrutamento de jovens árbitros, 

demonstra não ter interesse em fazê-lo nas escolas. 

 

“Não fazemos recrutamento. Tenho conhecimento de algum interesse passado no CA em fazê-lo. Mas 

talvez não se reuniram os meios adequados para essa prática e não teve desenvolvimento. O interesse 

comum seria conseguir-se reunir um número de candidatos suficiente que permita administrar esses cursos. 
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Não é uma questão de desinteresse da nossa parte, mas não temos grande dificuldade no recrutamento é em 

geral feito de forma pública, essencialmente no site da associação e por influência de outros árbitros, que 

acabam por trazer candidatos.” (Dirigente 2) 

    

Concordamos com Reis (2000), ao considerar que a escola é espaço privilegiado para o 

recrutamento de jovens, que queiram experimentar a prática da arbitragem, e entendemos que 

o desporto escolar pode ser o grande catalisador para o surgimento de árbitros mais bem 

formados e com melhor quadro de competências, assim se promova uma formação de 

qualidade. 

 

As sugestões de recrutamento foram muito variadas, mas as respostas que mais frequência 

tiveram relacionam-se com a realização de sessões de recrutamento, com a presença de 

árbitros federados ou técnicos de associações e, em menor número, com a necessidade de 

incentivos, nomeadamente da oferta de material. As sessões de recrutamento com 

especialistas são apontadas, de uma forma transversal, pelos agentes envolvidos no estudo, 

mas destaca-se a frequência de sugestões de oferta de material de arbitragem, sobretudo por 

parte dos alunos, para quem essas medidas fariam os participantes sentirem-se mais 

desportistas. 

 

“Seria muito importante que houvesse sessões de recrutamento com presença de árbitros federados. E 

como forma de motivação fazerem o que fazem as associações, oferecerem material desportivo, que 

motiva muito e fá-los sentir desportistas.” (Árbitro 6) 

 

“...podiam dar-nos cartões e apitos e equipamentos. Nos jogos não usamos equipamento, arbitramos 

com a nossa roupa e às vezes com um colete por cima.” (Aluno 2) 

 

“Acho fundamental fazer algumas ofertas. Oferecerem trajes, como aqui se diz, Kits, apitos, 

equipamentos para os incentivar a experimentar, etc. Irem árbitros de referência às escolas. Os miúdos 

falam de árbitros conhecidos da comunicação social e esses árbitros virem até às escolas seriam um 

apoio fundamental, um enorme incentivo. Eram duas medidas importantes. Os nossos árbitros não têm 

equipamento e um bom kit completo seria ótimo para eles. Bem equipados iriam sentir-se motivados 

para a função.” (Professor 6) 
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Em relação à questão do equipamento, um dos factos mais apontados nas sugestões, regista-se 

que a grande maioria dos alunos e professores, mais conhecedores do funcionamento do 

desporto escolar, destacam que os árbitros não utilizam equipamento próprio durante as 

competições, algo que, no nosso entender, menoriza a atividade e desmotiva os alunos. 

Pensamos que as duas sugestões mais apontadas no nosso estudo são pertinentes e 

perfeitamente exequíveis, tanto a realização de sessões de recrutamento com árbitros 

federados, de preferência categorizados, para que possam ser modelos e deem a conhecer as 

particularidades da arbitragem, como a oferta de equipamentos, para que os árbitros possam 

sentir-se mais motivados e com a noção de pertença a uma equipa, aquela que é responsável 

pelo desenrolar do jogo e, sem a qual, não se pode realizar. 
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4.3.2. Subdimensão “Formação” 

Nesta subdimensão pretendemos obter informações sobre o modelo de formação na 

arbitragem na modalidade de futsal, o seu nível de adequação em função da exigência do 

quadro competitivo, bem como da forma como é operacionalizado nas escolas, na formação 

inicial. Por outro lado, pretendemos percecionar se a participação de técnicos externos 

especializados constituiria uma mais-valia no processo, bem como indagar sobre a pertinência 

de realização de formações específicas e interesse dos professores responsáveis dos grupos-

equipa nelas participarem (Figura 4). 

 

Figura 4. Representação gráfica das categorias e unidades de significado resultantes da 

subdimensão Formação 
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4.3.2.1. Categoria “Modelo de formação” 

Nesta categoria pretendemos obter informações sobre o modelo de formação da arbitragem, 

na modalidade de futsal, e o seu nível de adequação, em função da exigência do quadro 

competitivo do desporto escolar. No seguimento do diagnóstico, tentamos elencar sugestões 

para a melhoria do processo de formação (Quadro 12). 

 

Quadro 12. Categoria - Modelo de formação 

Subcategorias Professores 
(Número de US) 

Alunos 
(Número de US) 

Árbitros 
(Número de US) 

Dirigentes 
(Número de US) 

Nível de 

preparação 

Ajustado 2 3 1 - 

Desajustado 7 5 4 - 

Sugestões 

Formação 

especializada 
7 6 6 3 

Formação 

inovadora 
5 4 3 - 

Acompanhamento 3 3 4 1 

Total 24 21 18 4 

US – Unidades de Significado 

 

As funções e competências exigidas ao árbitro determinam uma formação adequada. Na ótica 

de Lima (1997) para que esta premissa se cumpra, cada vez se torna mais imperioso uma 

maior e melhor formação dos árbitros, a começar nas mais tenras idades, para que consigam 

responder às exigências do futebol/futsal, em particular, e do desporto, em geral. Nesse 

sentido, a formação na arbitragem, com particular incidência no desporto escolar, pode e deve 

desempenhar um papel de muito relevo, para termos indivíduos mais aptos a desempenharem 

a tarefa. De acordo com as opiniões recolhidas, e destacando que os dirigentes dos conselhos 

de arbitragem não emitiram opinião por desconhecimento, o modelo de formação vigente não 

corresponde às exigências, sendo que professores e alunos, aqueles possuidores de melhor 

conhecimento do projeto, consideram que a formação ministrada não vai ao encontro do nível 

de exigência do quadro competitivo. 

 



Apresentação e Discussão dos Resultados 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
90 

 

“Sentimos sempre dificuldades. Também depende do outro árbitro. Aparecem alguns, de outras 

escolas que já são árbitros e ajudam, mas também aparecem alguns sem preparação nenhuma e é 

complicado.” (Aluno 4) 

 

“Eu não tive nenhuma formação, nem os meus colegas. Sinto que eles não estavam preparados para 

arbitrarem no DE e qualquer pessoa podia vacilar.” (Árbitro 5) 

 

“O modelo, na minha opinião, fica muito aquém das necessidades e vemos muitos árbitros sem 

preparação que, por vezes, causam problemas nas concentrações. São muito escassas as horas de 

formação, não existem documentos orientadores e o acompanhamento que existe é apenas feito pelos 

professores da escola, que não têm grandes conhecimentos.” (Professor 2) 

 

A constatação que o modelo de formação não corresponde às necessidades e nível de 

exigência foi igualmente reconhecido pelo Gabinete Coordenador do Desporto Escolar 

(GCDE), que sentiu a necessidade, a partir do ano letivo 2010/2011, de reformular o 

Regulamento Específico da Formação de Alunos Juízes/Árbitro, uma vez que se entendeu que 

este setor emprestava uma reduzida contribuição para a melhoria da qualidade do desempenho 

desportivo nas fases regionais e nacionais do desporto escolar. Considerou o GCDE que, 

apesar do investimento e empenho da estrutura do desporto escolar, as competências dos 

alunos árbitros, que frequentavam os níveis regionais e nacionais de formação, não 

acompanhavam a evolução verificada no nível de jogo dos grupos-equipa. 

Segundo a avaliação feita, a situação assumia maior visibilidade durante a formação teórica, 

onde se verificava que um número significativo de alunos não dominava as regras básicas da 

modalidade, facto que se confirmava na prestação dos alunos em situações de arbitragem. A 

constatação desses factos implicou o aprofundamento da avaliação do modelo visando o 

estabelecimento de um plano de melhoria. No entanto, tal plano parece tardar em dar frutos, 

talvez motivado pelo retrocesso do investimento económico do estado no ensino. De facto, 

em função das dificuldades financeiras que o país passou, com a necessidade de ser 

intervencionado internacionalmente, facto que implicou cortes orçamentais no Ministério da 

Educação e Ciência e, consequentemente, no desporto escolar. Os professores viram diminuir 

a carga horária de cada grupo-equipa de quatro tempos para três horas, facto que a juntar a 

orientações dos órgãos de gestão para aposta em algumas disciplinas consideradas mais 

nucleares, podem ajudar a explicar as deficiências na formação ministrada. 
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As sugestões de formação foram muito variadas, mas as respostas com maior frequência 

relacionam-se com a realização de formação com caráter inovador, com um acompanhamento 

e assessoria durante o ano letivo e, sobretudo, sugestões para uma formação com técnicos 

especializados, destacando-se nesta subcategoria as referências dos árbitros, unânimes quanto 

à importância da mesma. 

Os nossos entrevistados destacam a necessidade de haver uma formação especializada, 

ministrada por agentes com conhecimentos na área, sejam eles professores com formação 

específica, ou técnicos de arbitragem de associações de futebol ou núcleos de árbitros. Os 

agentes auscultados também destacam a importância de utilização de meios mais inovadores 

na formação inicial, sobretudo professores e alunos, com a utilização de meios audiovisuais 

que permitissem assistir a situações práticas. 

 

“A participação de técnicos, sejam eles árbitros, pessoas ligadas à arbitragem, seria sempre 

importante. Sugeria também material para formação, porque estamos limitados aos livros de leis de 

jogo, pelo que outro tipo de suporte de apoio à formação mais motivante, por exemplo audiovisual, 

seria essencial.” (Professor 7) 

 

“A formação dos alunos árbitros deveria passar por sessões teóricas da formação inicial dirigidas por 

um professor especialista em arbitragem. Estas sessões deveriam ser também sessões com meios mais 

motivantes, que prendessem os alunos. Situações práticas.” (Árbitro 2) 

 

A necessidade de um reforço da componente prática é algo que vai ao encontro da opinião de 

Gama (2011), para quem a formação do árbitro tem de ser permanente. O seu laboratório é a 

competição que ele dirige diariamente. A intervenção das estruturas de formação terá que ser 

permanente. A formação mais orgânica, associada à definição da carreira e à categoria deve 

estar intimamente ligada ao seu enquadramento prático. A formação do árbitro tem que ser 

fundamentalmente dirigida para a resolução das situações em concreto. 

Por outro lado, há várias opiniões que sugerem a necessidade de haver um acompanhamento 

efetivo de técnicos com formação, por forma a orientar e corrigir deficiências no desempenho 

dos árbitros ao longo das competições. Para Mota (1989, p. 23) “a possibilidade de dirigir e 

influenciar a atividade do aluno numa determinada direção faz do chamado feedback 

pedagógico, um fator decisivo na atividade de condução pedagógica, caraterizando-se como 

uma variável importante na determinação da eficácia e qualidade de ensino”. Este feedback é 
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de uma importância significativa, pela sua natureza informacional, sobre a prestação, antes, 

durante e depois dos desempenhos. 

     

“O acompanhamento é muito relevante, se não existe começam a desmotivar. Arbitrar um jogo torna-

se um frete e não um prazer. Os problemas no jogo acabam por aparecer. Sentem que não são 

valorizados. Daí é importante um acompanhamento inicial, alguém que os vai ver, os apoia, lhes dá 

motivação…” (Dirigente 3)  

 

“Mais interação, acompanhamento, assessorias; pessoas externas a irem ver os jogos do desporto 

escolar e explicarem onde estiveram bem e onde erraram; mais horas de formação, com maior 

componente prática.” (Dirigente 2) 

    

“...um guião orientador com o básico e o mais importante para uma formação local, deixando o 

acessório fora. Um PowerPoint bem feito com vídeos e exemplos em que eles pudessem ver e 

aprender e isso não levaria 6h.” (Professor 5) 

 

Em função das respostas obtidas, julgamos que há várias sugestões que fazem sentido e 

poderiam contribuir para a melhoria geral da formação e, em função disso, melhorar também 

o nível geral das competições do desporto escolar. Pelo exposto, parece-nos ter cabimento a 

criação da figura do treinador do árbitro, algo já defendido por Pires (2007), segundo quem, 

tal medida permitiria melhorar o desempenho do árbitro, já que possibilitava a preparação de 

um jogo ou competição, e a correção de erros, através da análise às performances. 

Essa medida parece-nos fazer sentido, tanto mais que, no desporto escolar, o professor 

responsável pelo árbitro é o mesmo do grupo-equipa, pelo que é muito difícil conseguir-se 

focar, ao mesmo tempo, nos desempenhos de jogadores e árbitro. 

Da auscultação dos diversos agentes, parece-nos também ter cabimento a existência de um 

documento orientador para formação inicial, com um caráter inovador, que permita captar o 

interesse dos alunos e elucidá-los, com situações práticas de jogo, focando-se nas leis que são 

verdadeiramente essenciais, dispensando as que são acessórias. 

Nesse sentido, apresentamos um documento em formato PowerPoint (ver anexo 4), que 

contém vários vídeos de situações práticas referentes às leis de jogo essenciais do futsal. A 

realização desse instrumento teve a contribuição e aconselhamento técnico especializado do 

formador da FPF e da FIFA e ex-árbitro internacional, António Cardoso. 
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4.3.2.2. Categoria “Formação escola” 

Nesta categoria procuramos captar a forma como o modelo de formação do desporto escolar é 

operacionalizado na formação inicial, levada a cabo nas escolas. Por outro lado, pretendemos 

percecionar se há participação de técnicos externos especializados nesse processo e, não se 

verificando, se tal facto constituiria uma mais-valia. Tentamos também, percecionar a forma 

como se processa a participação dos alunos nas sessões de treino (Quadro 13). 

 

Quadro 13. Categoria - Formação escola 

Subcategorias Professores 
(Número de US) 

Alunos 
(Número de US) 

Árbitros 
(Número de US) 

Dirigentes 
(Número de US) 

Operacionalização 

Efetiva 1 1 - - 

Básica 4 3 1 - 

Inexistente 3 4 3 - 

Participação nas 

sessões de treino 

Regular 2 1 - - 

Parcial 3 2 1 - 

Sem 

participação 
3 5 2 - 

Total 16 16 7 - 

US – Unidades de Significado 

 

Na sequência das opiniões e conclusões retiradas das deficiências do modelo de formação, 

facilmente se entenderá que o processo de formação, ao nível escola, estará longe de ser o 

desejado. Sobre este, as respostas dos nossos entrevistados variam, fundamentalmente, entre a 

ligeireza e carácter básico dos cursos ministrados e a constatação que nem sequer é feita 

qualquer formação, facto transversal às quatro CLDE estudadas, sem diferenças significativas 

entre elas. Destaque-se que a propósito desta categoria, os dirigentes dos conselhos de 

arbitragem não emitiram opinião, por desconhecimento, o mesmo se tendo verificado com 

alguns árbitros. Ainda assim, faz sentido destacar que os árbitros que conhecem ou passaram 

pelo desporto escolar recentemente, destacaram a ausência de formação. 

“Não tivemos nenhuma formação de árbitro na escola.” (Aluno 1) 
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“No ano passado, o professor deu-me fotocópias com as leis de jogo e eu estudei. Também sei muitas, 

porque costumo ver jogos e já joguei futsal. Este ano não tive nenhum curso.” (Aluno 7) 

“...quando andava na escola, no desporto escolar, não havia um curso de formação, era informação 

que nos era transmitida por alto sobre como desempenhar a função, nada de muito aprofundado, algo 

muito básico.” (Árbitro 2) 

“Nas escolas por onde passei nem sempre era dada formação. Quase nunca... Os árbitros passavam de 

um ano para o outro ou então arranjavam-se árbitros federados. Noutras em que estive havia sessões 

teóricas da formação inicial dirigidas por professor do grupo, mas de uma forma muito leve, até 

porque não havia muitos alunos para frequentarem.” (Professor 6) 

Ainda que o panorama geral seja a ausência ou ligeireza de formação, a verdade é que ainda 

há alguns bons exemplos, tanto de professores, que se esforçam por tornar o processo mais 

motivante, como de outras coordenações locais, que não as estudadas neste trabalho, que 

apresentam boas práticas na formação, recorrendo a técnicos especializados. 

 

“A formação no início das atividades do DE é dada pelo professor responsável pelo grupo equipa, ou 

por um colega que tenha formação específica na mesma, mas noutras modalidades, porque no futsal 

nem costuma haver. (Professor 8) 

 

“Não sinto que haja muita preparação, às vezes sim, às vezes não. Fazemos a formação na escola, mas 

acho que é insuficiente. Também varia de acordo com as CLDE. Já trabalhei na CLDE de Aveiro e lá 

havia formação muito boa, dada por técnicos da CLDE, em várias modalidades. Eu, por exemplo, tive 

necessidade de fazer um PowerPoint com as principais regras da modalidade para mostrar em sessões 

antes dos treinos.” (Professor 7) 

 

A participação nas sessões de treino é uma das premissas para uma formação que se preconiza 

como contínua. No entanto, pela auscultação das opiniões, percebe-se que, de uma forma 

geral e transversal às quatro coordenações locais alvo da nossa análise, tal não sucede. 

Segundo os nossos entrevistados, a maioria dos alunos não participa nas sessões de treinos, 

sendo as referências mais significativas dos alunos e dos árbitros que também exercem 

funções no desporto escolar. A participação parcial também tem referências significativas, 

sendo que a participação regular é apenas referenciada por professores. À semelhança da 

análise ao modelo de formação, também em relação à formação, responsáveis dos conselhos 

de arbitragem e alguns árbitros não emitiram opinião por desconhecimento. 
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“De vez em quando vou aos treinos da equipa, mas nunca participo porque eles são muitos e temos 

pouco espaço, porque treinam outras equipas.” (Aluno 4)  

   

“Nunca participei numa sessão de treino e ia só aos jogos. Tem de haver uma interação entre a parte 

teórica e prática. Podia-se arbitrar jogos formais entre jogadores da equipa no treino, isso serviria 

como treino para o aluno árbitro.” (Arbitro 3)  

 

“Os árbitros quase nunca participam nos treinos, porque como há muitas equipas a treinar ao mesmo 

tempo quase nunca há jogo formal.” (Professor 4) 

 

“Pedimos aos alunos árbitros que de vez em quando vão ao treino do grupo-equipa, mas raramente o 

fazem porque dizem que não precisam treinar para arbitrar.” (Professor 2) 

 

Pelo exposto, percebe-se que um dos obstáculos à participação dos alunos árbitros nas sessões 

de treino se deve à exiguidade dos espaços destinados a treinos, agravados por, na maioria das 

escolas, as sessões de treino das várias equipas do desporto escolar decorrerem no mesmo dia 

da semana, normalmente às quartas-feiras. Ainda que as áreas geográficas alvo deste estudo 

não sejam propriamente áreas urbanas, a questão vai ao encontro da opinião de Pina (1997), 

que considera existir um quadro condicionante ao desporto escolar, radicado sobretudo na 

sobrelotação das escolas, principalmente nos grandes aglomerados urbanos, tendo isto 

consequências diretas no desenvolvimento do projeto. 

O mesmo autor aponta como outro fator condicionante a excessiva carga horária curricular a 

que estão sujeitos os alunos, que se repercute nas escassas opções para se diversificarem os 

horários das várias equipas. Nesta linha, Homem (2006) refere igualmente no seu estudo, que 

as escolas encontram mais dificuldades na sua gestão na elaboração dos horários. Os 

resultados obtidos, que refletem a fraca participação dos árbitros nas sessões do treino, estão 

também em consonância com o estudo de Mendes (2013), no qual os entrevistados 

consideraram que a frequência aos treinos é bastante reduzida, tendo em linha de conta o 

número de alunos inscritos. 

 

Relativamente à formação específica em arbitragem, a primeira ilação que se pode retirar é 

que à exceção de uma árbitra, que exerce a profissão de professora, tendo vasta experiência de 

responsabilidade de grupos-equipa, nenhum outro dos entrevistados que desempenha funções 



Apresentação e Discussão dos Resultados 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
96 

 

no desporto escolar, tem formação específica. Na ótica de Pina (1994, p. 4), “a formação será 

um fator decisivo da mudança qualitativa que pretendemos e acreditamos ser possível 

atingir”. Apesar da formação na área da arbitragem ser nula, todos os professores concordam 

com a pertinência de terem formação específica em arbitragem. Tal convicção é reforçada na 

modalidade de futsal, em particular, na medida em que esta é relativamente recente e tem 

especificidades que a distinguem claramente da modalidade mãe, o futebol. 

 

“Enquanto professor, reconheço que não estou devidamente preparado nessa vertente. Teriam de ser 

técnicos experientes da realidade do desporto em si, federados a darem formação e ajuda ao professor 

para eles transmitirem isso aos alunos.” (Professor 2) 

 

Por outro lado, são apontadas diferenças nas coordenações locais e retrocesso em relação a 

práticas do passado. 

 
“Não tenho conhecimento de nenhuma formação para professores, só para alunos e noutras 

modalidades. Nunca frequentei nenhuma ação deste género nesta CLDE, mas frequentei na CLDE de 

Aveiro, não de futsal, mas havia para quase todas as modalidades. Foi uma mais-valia.” (Professor 4) 

 

“Tenho conhecimento, mas noutras modalidades que estão melhor organizadas no DE. Acho que no 

futsal há a ideia que toda a gente percebe. A questão é que o futsal não é o futebol. Acho que era 

muito importante porque é a modalidade mais concorrida e na maior parte das situações os professores 

não conhecem as regras a fundo.” (Professor 7) 

 

“Noutras modalidades há formação da CLDE, mas no futsal, não. Já aconteceu há muitos anos, nos 

antigos CAE, mas nos últimos anos não.” (Professor 3) 

 

Apesar do modelo de formação do desporto escolar prever e sugerir a participação de técnicos 

especializados de arbitragem no processo de formação, a verdade é que nas quatro 

coordenações locais foco do nosso estudo, tal não sucede. Apesar de todos os entrevistados 

destacarem a importância que a participação de tais técnicos teria na qualidade de formação, a 

verdade é que todos os agentes auscultados, independentemente da área geográfica, 

reconhecem que não havia qualquer participação externa na formação ministrada na escola. 

 

“Não recorremos a elementos externos. Se um professor tiver habilitações e o documento orientador 

também consegue dar formação. Acho que este elemento externo pode ser positivo, sobretudo em 

contexto de situação prática. Vir um árbitro que tenha algum reconhecimento ao nível local é 
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importante e os miúdos acabam por se identificar e motivarem-se. Se ele vier falar de teoria, já temos 

cá o professor. Concordo muito com a formação em contexto prático e é uma mais-valia. Fora isso 

seria uma perda de tempo e desmotivar os alunos porque eles querem ser motivados pela parte 

prática.” (Professor 8) 

 

“Não recorremos. Contudo, no meu entender, seria muito importante porque iria trazer muito mais 

qualidade, pelo conhecimento que eles têm e pelas suas próprias vivências na área. Considero que 

seria bastante importante.” (Professor 2) 

 

“Os técnicos federados seriam uma garantia de qualidade, iríamos aprender imenso porque 

infelizmente os professores tentam ajudar e ensinarem o que sabem, mas geralmente é o básico.” 

(Aluno 5)  

 

“…seria muito importante para poderem conhecer, experimentar com alguém que percebe mesmo de 

arbitragem. Um processo formativo com alguém especialista na área é mais vantajoso.” (Árbitro 1) 

 

Os elementos dos conselhos de arbitragem ouvidos deram conta da importância que a 

formação específica teria e a mais-valia que constituiria, mas deram também conta da falta de 

pedidos de técnicos, ao contrário de situações do passado, tendo, no entanto, demonstrado 

total disponibilidade. 

  

“Há relatos de situações para dar formações sobre as leis do jogo, mas em clubes. No desporto escolar 

penso ter havido há vários anos atrás, há bastante tempo.” (Dirigente 2) 

 

“A arbitragem está sempre a evoluir e algumas situações alteram-se… e é normal que um professor de 

EF não esteja atualizado, por muita vontade que tenha, não está por dentro da arbitragem. Para ações 

de formação dadas pelos técnicos da ADR, o nosso CA estará sempre disponível para essa transmissão 

de conhecimento aos professores e serão mais fáceis de dar porque podem ser fora do horário 

laboral.”( Dirigente 2) 

 

O documento orientador do desporto escolar “Jogar pelo Futuro, Medidas e Metas para a 

Década” (Ministério da Educação 2003, p. 19) define que “a estratégia global do desporto 

escolar deverá desenvolver-se num triângulo com as federações desportivas, as autarquias e a 

comunidade educativa. No que diz respeito ao relacionamento com as federações desportivas, 

serão desenvolvidas iniciativas globais e específicas, junto dos diversos agentes do subsistema 

desportivo federado, no sentido de ver estabelecida uma necessária articulação ideológica, de 
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suporte à indispensável cooperação a concretizar.” Apesar de, estrategicamente, através dos 

vários documentos orientadores, nomeadamente naquele que rege a formação de 

juízes/árbitros, se considerar imprescindível a parceria com o movimento associativo, 

considerando que as várias fases da formação deverão ser, sempre que possível, preparadas, 

dinamizadas e efetivadas, num trabalho conjunto entre as estruturas do desporto escolar e as 

associações e/ou federações de modalidades, na prática, verifica-se que as mesmas são pouco 

valorizadas e o potencial formativo negligenciado, designadamente na modalidade alvo do 

nosso estudo. 

Consideramos, pois, que para uma melhoria de todo o processo de formação é necessário 

passar à prática as diretrizes estabelecidas e aproveitar as mais-valias que a participação de 

técnicos especializados, nomeadamente aqueles que exercem funções nas associações 

distritais ou núcleos de árbitros locais, podem emprestar à formação da arbitragem no 

desporto escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apresentação e Discussão dos Resultados 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
99 

 

4.4. Dimensão “Significado social da arbitragem” 

Nesta dimensão analisamos os diversos aspetos sociais e formativos decorrentes da prática da 

arbitragem no contexto do desporto escolar. Adicionalmente, pretendemos captar os estímulos 

e constrangimentos decorrentes do exercício da atividade, assim como percecionar o tipo de 

aprendizagens e experiências que a mesma propicia (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Representação gráfica das categorias e unidades de significado resultantes da 

dimensão significado social da arbitragem 
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4.4.1. Categoria “Aspetos formativos” 

Nesta categoria pretendemos percecionar as características e traços de personalidade mais 

valorizados no exercício da arbitragem, bem como, captar o entendimento dos agentes 

auscultados, sobre o contributo formativo da mesma e, nela, que competências consideram ser 

as mais desenvolvidas (Quadro 14). 

 

Quadro 14. Categoria - Aspetos formativos 

Subcategorias Professores 
(Número de US) 

Alunos 
(Número de US) 

Árbitros 
(Número de US) 

Dirigentes 
(Número de US) 

Características 

valorizadas 

Imparcialidade 7 6 6 2 

Autoridade/liderança 5 3 4 1 

Condição física 1 2 1 - 

Competências 

desenvolvidas 

Sócio afetivas 8 6 4 1 

Cognitivas 3 2 2 2 

Motoras 1 3 1 - 

Total 25 22 18 6 

US – Unidades de Significado 

 

Da auscultação dos agentes participantes no nosso estudo, independentemente das funções 

que exercem, resulta a valorização atribuída, fundamentalmente, a três características tidas 

como essenciais no exercício da arbitragem: a imparcialidade, referida por quase todos os 

inquiridos, seguida da autoridade/liderança e da condição física, esta sobretudo referida por 

parte dos alunos. 

 

“…saber gerir situações imprevisíveis, sabermos impor-nos porque estamos ali numa posição de juiz, 

de autoridade e liderança. Também sermos objetivos e isentos.” (Aluno 6) 

 

“Os árbitros devem ser justos, ponderados, não devem roubar as equipas... Devem ter boa preparação 

física, às vezes é o que me falta.” (Aluno 3) 

 



Apresentação e Discussão dos Resultados 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
101 

 

“Um árbitro deve ser líder, mostrar liderança, ter uma boa autoestima, elevada, para saber lidar com as 

situações que vão aparecer, deve ter uma boa condição física e mostrar imparcialidade durante o 

jogo.” (Árbitro 4) 

   

As opiniões dos nossos entrevistados, não tendo sido encontrada literatura relacionada com o 

desporto escolar, estão em linha com estudos sobre o desenvolvimento de aspetos gerais da 

prática do desporto escolar, tal como aquele realizado por Pina (1997) que evidencia o 

desenvolvimento da autonomia, responsabilidade e sentido crítico. No campo da arbitragem, 

num contexto geral, Reis (2005, p. 57) advoga que “as quatro qualidades fundamentais de um 

árbitro são: honestidade e imparcialidade, com um sentido de justiça apurado; conhecimento 

aprofundado das leis do jogo e domínio perfeito das mesmas; adequada preparação física e 

personalidade forte e equilibrada”. 

Em consonância com os resultados obtidos, no âmbito de um estudo sobre árbitros de futebol 

de 11, Sarmento, Marques e Pereira (2015) constataram que os valores éticos e deontológicos 

surgem como uma importante representação do significado de arbitragem. Os autores dão 

ainda conta da importância atribuída aos valores como a idoneidade, isenção, 

responsabilidade, respeito e dignidade, mas igualmente a aspetos de ordem física, psicológica 

e de conhecimento das leis de jogo, alguns destes apontados pelos nossos entrevistados. 

 

Relativamente ao contributo formativo da prática da arbitragem no desporto escolar, os 

nossos inquiridos são unânimes em considerar a importância da mesma na formação integral 

do jovem árbitro destacando, de forma generalizada e transversal aos quatro agentes 

auscultados, o desenvolvimento de competências socioafetivas, das competências motoras e, 

em menor número, das competências cognitivas. 

 

“Acho que crescemos um bocado. Tornamo-nos mais responsáveis. O facto de gerir tudo o que 

acontece dentro do jogo, dá-nos uma maior bagagem para gerir conflitos e situações mais 

problemáticas que também ajudam no dia-a-dia. Faz-nos crescer.” (Aluno 2) 

 

“A participação na arbitragem contribui, sem dúvida, para a minha evolução, sobretudo em termos de 

personalidade. Sinto-me mais capaz, capaz de arregaçar as mangas e ultrapassar obstáculo. Destaco a 

forma de lidar com vários desafios, com a pressão, acabar com conflitos e às vezes não eu mesmo não 

criar conflitos.” (Árbitro 3) 
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“Sim, sem dúvida que contribui. Um árbitro tem de saber liderar, portanto tem de ser uma pessoa 

calma, sensata, saber estar, ter comportamentos dignos, porque tem muita gente a vê-lo, a observá-lo. 

Isso acarreta um grande desenvolvimento pessoal... Competência, em particular, destaco a 

responsabilidade. Um árbitro tem muitas responsabilidades, não só a preparação do jogo, como antes 

do mesmo com as questões burocráticas e também no final do jogo também com o preenchimento de 

relatórios e fazê-los chegar às entidades dentro dos prazos estabelecidos.” (Dirigente 3) 

 

“Claro que contribui. Sobretudo a responsabilidade, saber gerir conflitos e conhecer as regras, que 

promove o desenvolvimento cognitivo.” (Professor 2) 

 

A generalidade dos entrevistados valoriza, essencialmente, os aspetos sócio afetivos, 

justificados por ser um projeto que promove a integração escolar, os hábitos regulares de 

prática desportiva e o desenvolvimento social e relacional dos alunos (Brandão, 2010). A este 

propósito, Silva (1999) refere a importância e o potencial que o desporto escolar revela na 

capacidade de promoção da formação integral do indivíduo, nomeadamente nos aspetos 

sociais e emocionais. Segundo este autor, o desporto, em geral, e o desporto escolar, em 

particular, são meios que proporcionam ao aluno a possibilidade de aperfeiçoar as suas 

competências sociais, morais e emocionais, nomeadamente o caráter, o espírito de grupo e de 

entreajuda, a capacidade de sacrifício e a transposição de adversidades. 

O desporto escolar permite que alunos, professores e demais pessoas envolvidas neste 

fenómeno, de diferentes escolas, se conheçam, confraternizem e estreitem relações recíprocas 

de amizade e franco convívio. Nessa linha de pensamento, Meneses (1999) considera o 

projeto e as atividades que dinamiza, como sendo uma das formas mais ricas que a escola 

dispõe para promover a autonomia cultural, pois contribui para a formação integral do aluno 

na sua individualidade, favorecendo a sua integração na sociedade. Neste âmbito, um dos 

entrevistados destaca a participação na arbitragem no desporto escolar, como um inestimável 

fator de integração. 

 

“No nosso caso, os alunos que participam na arbitragem nem são os melhores da escola. São alunos 

com alguns problemas de inserção e a arbitragem permite a inclusão na própria escola. Ficam mais 

responsáveis e participativos. Ajuda-os nesse todo social e na escola a terem um maior sentido de 

responsabilidade. É importante na vida deles e para o seu futuro, porque se sentem úteis e que estão a 

fazer um bom trabalho na comunidade.” (Professor 6) 
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O facto de o desporto escolar não estar vinculado a uma avaliação formal, cria condições para 

que alunos problemáticos possam fortalecer laços motivacionais com a entidade escola, 

favorecendo-lhes a plena integração na comunidade escolar. Estas opiniões alinham com a 

bibliografia existente sobre a temática, a qual sugere que a participação em programas de 

atividade física produz efeitos positivos sobre o desenvolvimento cognitivo e a memória, para 

além de estimular a neurogénese e melhorar a saúde mental e cerebral dos alunos (Freire, 

2010; Hallal, Victoria, Azevedo, & Wells, 2006). 

Pelo exposto, constatamos que o desporto escolar e a prática da arbitragem no seu seio, pode 

ter contornos de enorme relevância na formação integral dos participantes, na medida em que 

possibilita e potencia o desenvolvimento de competências sociais, motoras, cognitivas, 

relacionais e pessoais. 

 

No que diz respeito a ganhos e aprendizagens com a prática da arbitragem, os alunos e 

árbitros destacam as amizades e experiências do ponto de vista social, nomeadamente a 

possibilidade de conhecer e conviver com novas pessoas. Por outro lado, destacam também o 

sentido de responsabilidade. 

 

“Acho que crescemos um bocado. Tornamo-nos mais responsáveis. O facto de gerir tudo o que 

acontece dentro do jogo, dá-nos uma maior bagagem para gerir conflitos e situações mais 

problemáticas que também ajudam no dia-a-dia.” (Aluno 6) 

 

“No geral, no desporto escolar e no federado, ganhei sentido de responsabilidade, experiência, muitas 

amizades, fortalecendo algumas e fazendo novas.” (Árbitro 1) 

 

A responsabilidade é um dos aspetos mais focados, algo que está em consonância com a 

opinião de Bento (2004) ao defender que o hábito de assumir responsabilidades é uma das 

atitudes e valores que a prática de desporto promove. O mesmo autor é defensor que o 

desporto escolar, enquanto atividade extracurricular, contribui para a realização de 

incumbência sociopedagógica na escola, nomeadamente ao nível do desenvolvimento integral 

dos alunos, algo destacado pelos nossos inquiridos que, de uma forma transversal, consideram 

que a prática da arbitragem contribui para a formação integral dos indivíduos que a exercitam. 
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Nas opiniões emitidas relativamente a experiências marcantes vivenciadas no desporto 

escolar, relacionadas com a arbitragem, foram quase sempre referenciadas situações 

negativas, algumas das quais, do foro regulamentar, num quadro de incumprimento, bem 

como episódios de competição exacerbada, aspetos que já foram escalpelizadas neste estudo, 

na primeira dimensão. 

 

“Já fiquei triste porque sei que há equipas que jogavam com raparigas da minha idade e a minha 

professora não deixou. É injusto.” (Aluno 8) 

 

“…talvez quando um árbitro de outra equipa teimava em marcar uma coisa que não tinha acontecido, 

depois de eu marcar um penalti. Houve uma grande confusão, até com professores ao barulho.” 

(Aluno 2) 

 

De entre as opiniões recolhidas, destacam-se algumas opiniões de professores que dão ênfase 

a episódios de violência, situações obviamente muito reprováveis e que deveriam ser motivo 

de profunda reflexão. 

 

“...protestos do professor marcaram-me. Por um lado, negativamente: ele chateou-me tanto que tive 

vontade de abandonar o campo e ir embora. Mas por outro lado positivo: os próprios alunos dele 

incentivaram-me a continuar e ganhei algumas amizades naquela equipa. Era a equipa que vinha de 

fora, não era a da minha escola.” (Árbitro 5) 

 

“As reações, por vezes violentas por parte dos alunos quando perdem o jogo, inclusive violência 

física. Noto isso ainda mais no futsal. Também os conselhos, pouco pedagógicos, que os próprios 

profissionais dão aos seus jogadores/alunos para ganharem um jogo, como as indicações para fazerem 

faltas, ou ainda, as declarações falsas relativamente à idade dos jogadores, para com isso tirarem 

vantagem. Descobri isso posteriormente quando passei de uma escola para a outra no ano seguinte. 

Nós não pedimos identificação para não criar atritos, mas há colegas que fazem isso.” (Professor 6) 

 

“De forma positiva, algumas boas equipas e alguns bons resultados que tivemos, em escolas mais 

rurais em que os alunos valorizavam muito os resultados. Negativamente, comigo diretamente nunca 

se passou nada de anormal, a não ser algumas situações de conflitos dentro de campo entre jogadores, 

mas ao longo dos anos, os meus colegas já me relataram casos de violência e ofensas entre 

intervenientes e mesmo público a assistir. E até situações tristes, como colegas que utilizam jogadores 

sem idade para o escalão.” (Professor 8) 
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A propósito das experiências vivenciadas pelos agentes auscultados, nomeadamente aqueles 

que participam no desporto escolar, e que relatam situações de competição exacerbada, que se 

traduzem em infelizes episódios, sublinhe-se a posição de Gonçalves (1999), que considera 

que ganhar é um objetivo importante, mas que não se pode tornar um fim em si mesmo. Neste 

sentido, a vitória não pode ser conseguida a qualquer preço e deve trazer consigo valores 

como o respeito, a tolerância, a verdade e a retidão (Lima & Marcolino, 2012). 

Ainda em relação às situações descritas pelos nossos entrevistados, que referenciam muitas 

vezes o desejo de profissionais da Educação Física, responsáveis de grupos-equipa, em 

alcançar a vitória a qualquer custo, na opinião de Marivoet (1998, citada em Meneses, 1999) 

assiste-se na escola a comportamentos antiéticos da mais variada espécie, reveladores de uma 

reprodução do valor exacerbado da vitória obtida a qualquer preço, e que em nada favorecem 

a correta promoção da prática desportiva como um hábito para a vida. 

Neste quadro pouco agradável, impõe-se citar Mendes (2012, p. 13): “Fazer desporto é 

totalmente incompatível com a prática da violência”. 

 

 

4.4.2. Categoria “Estímulos” 

Nesta categoria pretendemos identificar as motivações que os alunos encontram no exercício 

da arbitragem, considerando que o árbitro desempenha as suas funções num quadro de prática 

desportiva em concreto (Quadro 15). 

 

Quadro 15. Categoria - Estímulos 

Subcategorias 
Professores 

(Número de US) 

Alunos 
(Número de US) 

Árbitros 
(Número de US) 

Dirigentes 
(Número de US) 

Intrínsecos 6 8 6 3 

Extrínsecos 5 4 4 1 

Total 11 12 10 4 

US – Unidades de Significado 
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A arbitragem é a componente de qualquer modalidade menos agradecida e a menos apoiada 

de todas as tarefas que possibilitam a competição desportiva. Collina (2004) afirma mesmo 

que não existe nenhum árbitro que não erre, por isso, o melhor árbitro será aquele que menos 

erra. Para conseguir ultrapassar todas as dificuldades e críticas que recebe, tem de ter um 

elevado autoconceito e, sobretudo, um alto nível de motivação. Na opinião de Cruz (1996) a 

escolha de alguma atividade e a continuidade na mesma é, em grande medida, da 

responsabilidade dos estímulos e motivações. 

Os nossos entrevistados, de uma forma transversal, independentemente das funções exercidas 

e da área geográfica, apontam as motivações intrínsecas, nomeadamente o gosto pela 

modalidade, mais do que propriamente o exercício da arbitragem, como as mais relevantes 

para a prática da arbitragem, ainda que considerem que as motivações extrínsecas também são 

significativas, designadamente a oportunidade de conviverem com colegas. 

 

“Os estímulos são o gosto pela modalidade e muitas vezes não terem idade para o escalão e assim 

podem acompanhar os colegas quando vão às concentrações. Alguns pelo prazer de terem a 

oportunidade de serem protagonistas.” (Professor 4) 

 

“Como estímulos sobretudo o desafio. Também a prática desportiva e o desafio de conseguir impor 

alguma autoridade, impor-se nos jogos, exercer a arbitragem com autoconfiança. Depois também o 

gosto pelo futebol, futsal, pela modalidade em si. O gosto conta muito e para haver concentração e 

estar ali feliz.” (Dirigente 3) 

 

“Os estímulos para os nossos alunos são dar um passeio, acompanhar a equipa, no fundo também 

gostam de ter uma folga na rotina escolar.” (Professor 6) 

 

Os resultados obtidos vão ao encontro de estudos realizados, no âmbito do sistema federado, 

onde os sujeitos investigados revelaram que a sua orientação para a prática da arbitragem 

decorre não da influência de apenas um motivo, mas sim de um conjunto de vários motivos 

(Fonseca, 1995; Pacheco, 2006). Na mesma linha do nosso estudo, segundo a opinião de 

Barbosa, Ferreira e Neto (2014) os motivos intrínsecos são mais importantes do que os 

motivos extrínsecos, no exercício da arbitragem. 

Os motivos mais importantes estão intimamente relacionados com os aspetos motivacionais 

intrínsecos. Na opinião de Pacheco (2006), o gosto pela prática ou modalidade, trabalhar em 

equipa e ultrapassar desafios apresentam-se como motivos mais duradouros e persistentes. 
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Relativamente aos motivos extrínsecos destaca-se o caráter socializador da atividade que, 

segundo Santos (2009), permite que “alunos, professores e demais pessoas envolvidas neste 

fenómeno, de diferentes escolas, se conheçam, confraternizem e estreitem relações recíprocas 

de amizade e franco convívio” (p. 9). 

 

 

4.4.3. Categoria “Constrangimentos” 

Nesta categoria pretendemos identificar os constrangimentos que os alunos encontram no 

exercício da arbitragem, considerando, uma vez mais, que o árbitro desempenha as suas 

funções num quadro da prática desportiva em concreto. Na identificação dessas dificuldades, 

percebemos que os motivos de constrangimentos são basicamente os mesmos que ditam o 

abandono, pelo que os analisaremos de forma paralela (Quadro 16). 

 

Quadro 16. Categoria - Constrangimentos 

Subcategorias 
Professores 

(Número de US) 

Alunos 
(Número de US) 

Árbitros 
(Número de US) 

Dirigentes 
(Número de US) 

Conflito de horários 7 3 3 2 

Preconceitos 6 3 6 3 

Desmotivação 2 4 3 1 

Total 15 10 12 6 

US – Unidades de Significado 

 

As razões identificadas pelos nossos inquiridos são, de uma forma geral, os preconceitos com 

que a figura do árbitro é culturalmente associada, a imagem de “réu”. Os preconceitos no 

geral, consubstanciados nos problemas dos insultos são, em particular, bastante referenciados 

pelas entrevistadas do sexo feminino e pelos árbitros federados. Tais episódios conduzem a 

uma desmotivação para a atividade, sendo esta razão a mais referenciada pelos alunos 

participantes no estudo, independentemente da área geográfica. Foram também apontados 

como constrangimentos significativos, os horários e o conflito destes, tanto com os estudos, 

que se manifesta na pressão dos pais ou mesmo dos professores/diretores de turma, como com 
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a ausência de transportes que possibilitem a presença em treinos e competições. Este último 

facto é particularmente sensível nas áreas geográficas das coordenações locais alvo do nosso 

estudo, na medida em que estas são eminentemente rurais. 

 

“Talvez a desmotivação pessoal pelas palavras e “nomes” que se ouvem seja a principal razão. Por 

vezes também os pais chatearem na altura dos testes, para estudarem e não perderem tempo.” (Aluno 

1) 

“…às vezes temos de faltar às aulas e a diretora de turma está sempre a chamar à atenção. E mesmo os 

meus pais, por faltar. “ (Aluno 7) 

 

“… acho mal que os jogos sejam quase todos aos sábados, isso faz com que os meus colegas que 

jogam às vezes faltem, porque não têm transporte ou têm de sair de casa muito cedo.” (Aluno 6) 

 

Apesar do contexto ser totalmente distinto, as razões apontadas estão em linha com algumas 

que Sarmento, Marques e Pereira (2015), num estudo com árbitros de futebol de 11 apontam, 

sobretudo os comportamentos agressivos de dirigentes e público e as dificuldades de 

conciliação com a vida familiar e profissional, neste caso com a vida académica. 

Percebe-se que a falta de acompanhamento da atividade, que conduz à desmotivação, é outro 

dos fatores que constitui constrangimento e é causa de abandono, facto que já escalpelizámos 

na dimensão formação, na medida em que os alunos não têm feedback do seu desempenho e 

sentem-se desvalorizados. 

 

“As principais razões são a desmotivação por falta de acompanhamento, alguma pressão por parte dos 

colegas e essencialmente o conflito com estudos.” (Árbitro 4) 

 

“O acompanhamento é muito relevante, caso não exista começam a desmotivar. Arbitrar um jogo 

torna-se um frete e não um prazer. Os problemas no jogo acabam por aparecer. Sentem que não são 

valorizados. Daí é importante um acompanhamento inicial, alguém que os vai ver, os apoia, lhes dá 

motivação.” (Dirigente 3) 

 

Outro dos fatores que concorre para alguma desmotivação e, em alguns casos, para o 

abandono da prática, prende-se com o facto das competições para os grupos-equipa menos 

competitivos terminarem cedo. Esta consideração foi, sobretudo, referenciada por indivíduos 

que exercem as suas funções na Coordenação Local de Vila Real, facto que, no nosso 

entender, deverá ser precavido pelos responsáveis. 



Apresentação e Discussão dos Resultados 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
109 

 

 

“Desmotivação pela pouca competição, ou seja, quando acaba o 2º período deixa de haver jogos e eles 

não aparecem mais. Por outro lado, os professores das várias disciplinas dizerem aos alunos para não 

faltarem às aulas sob pena de perderem a lecionação das várias matérias e pressão de colegas 

responsáveis para beneficiarem a equipa das suas escolas, etc.” (Professor 8) 

 

“...no 3º período quase não há jogos.” (Aluno 7) 

 

Como se percebe, os jogos ao sábado são outro fator muito focado pelos nossos entrevistados, 

designadamente alunos e professores pertencentes à Coordenação Local do Tâmega, onde 

parece ser prática corrente as competições decorrerem aos sábados. 

 

“Os constrangimentos são os horários e os transportes. Na nossa CLDE há jogos aos sábados e os 

concelhos são grandes e estamos muito limitados em termos de transporte de recolha e entrega dos 

alunos. É muito difícil. Se fosse durante a semana, seria mais flexível com os alunos já agrupados, a 

irem em conjunto… Muitos são da aldeia e moram a quilómetros da vila. Isso provoca 

constrangimentos.” (Professor 6) 

 

“Uma das grandes razões para a falta de adesão, sobretudo para os miúdos de fora, está na falta de 

transporte, conjugado com os horários… Isso torna-se complicado para os miúdos porque estamos 

num meio rural. Treinamos às quartas-feiras e para algumas aldeias não há transporte. Com os jogos 

ao sábado o cenário ainda é pior, porque não há transportes.” (Professor 5) 

 

Pelo exposto, percebe-se que a realização de jogos ao sábado provoca problemas com os 

transportes, para além de tal se traduzir em alguma desmotivação para os alunos, pela fraca 

assistência que presencia as competições. A este propósito, num estudo realizado por Resende 

et al. (2014), os alunos mencionaram que não apreciam as competições ao sábado de manhã, 

por não terem público. Tal facto, na opinião de Teixeira (2007), repercute-se numa ausência 

de promoção do desporto escolar, já que apenas estão presentes os intervenientes diretos. 

Este é um problema de difícil gestão, uma vez que a calendarização do quadro competitivo 

tem contornos de grande complexidade. Em muitas coordenações locais as competições são 

marcadas ao sábado, para não colidir com as atividades letivas, mas geram-se vários 

problemas. Alguns autores apontam soluções para atenuar esta situação, sobretudo centradas 

na insatisfação por parte dos professores, como é o caso de Sousa (2006, p. 19) que sugere “a 

transformação do custo das horas de redução dos professores responsáveis por grupos-equipas 
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do desporto escolar, em horas remuneradas, por razões de economia e por razões de 

motivação quanto ao enquadramento de competições, que devem ser realizadas, 

preferencialmente, aos fins de semana”. 

Parece-nos que, apesar da sugestão colher simpatias por parte de uma franja de professores, o 

princípio está errado, na medida em que as preocupações de qualquer projeto educativo 

devem, em primeiro lugar, garantir o superior interesse dos alunos. 
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4.5. Dimensão “Articulação desporto escolar e sistema federado” 

Nesta dimensão, a última do nosso estudo, procuramos percecionar a interação verificada 

entre os dois sistemas, com base nos programas de parcerias existentes ou previstos. 

Concomitantemente, tentamos entender em que medida se verifica a deteção e 

encaminhamento de talentos de um sistema para o outro e se há influência do exercício da 

arbitragem, no desporto escolar, na opção pela continuação da mesma, no âmbito do sistema 

federado. Por fim, analisamos propostas de sugestões para uma efetiva articulação entre 

ambos os sistemas, com o superior interesse da melhoria geral da arbitragem (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Representação gráfica das categorias e unidades de significado resultantes da 

dimensão articulação do desporto escolar e sistema federado. 

 

 

 

 

 

 

 



Apresentação e Discussão dos Resultados 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
112 

 

4.5.1. Categoria “Programas de parcerias” 

Nesta categoria verificamos a existência de programas de parcerias entre as quatro 

coordenações locais do desporto escolar alvo do nosso estudo, com as três associações de 

futebol das áreas geográficas em que estão inseridas. Adicionalmente, analisamos se, entre 

esses organismos, tem lugar a deteção e encaminhamento de alunos com potencial na 

arbitragem e, tentamos percecionar, em que medida a prática da atividade no desporto escolar 

influência a opção por uma carreira no sistema federado (Quadro 17). 

 

Quadro 17. Categoria - Programas de parcerias 

Subcategorias 
Professores 

(Número de US) 

Alunos 
(Número de US) 

Árbitros 
(Número de US) 

Dirigentes 
(Número de US) 

Deteção e 

encaminhamento de 

valores 

Verificada 2 1 - 1 

Inexistente 9 8 7 2 

Influência da 

prática na opção 

por carreira 

Decisiva 5 4 2 1 

Sem influência 11 6 5 3 

Total 27 19 14 7 

US – Unidades de Significado 

 

Relativamente às parcerias existentes entre ambos os sistemas, os agentes auscultados, 

independentemente da coordenação local onde exercem funções e respetivas associações de 

futebol que tutelam a actividade, nos distritos correspondentes, na sua grande maioria e de 

uma forma transversal, consideram que não conhecem programas de parcerias estabelecidos 

entre os dois sistemas. Verifica-se também, que os árbitros federados que exercem ou 

exerceram em ambos os sistemas, que participaram no nosso estudo, nunca beneficiaram de 

quaisquer programas. Ainda assim, a grande maioria dos inquiridos é a favor da 

implementação das mesmas, destacando a importância que tais medidas podem ter para a 

melhoria da arbitragem, no geral. 

 

“Não tenho conhecimento. Seria benéfico sem dúvida. Assim, havia a possibilidade de os alunos 

seguirem a arbitragem ao nível federado, não só na escola. Também me ajudaria a mim na minha 
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formação na escola. Se calhar já estaria federada se houvesse um programa de parceria que nos 

incentivasse.” (Aluno 3) 

 

“Eu pertenço ao Núcleo de Árbitros de Lamego, que abarca concelhos de três CLDE diferentes e, 

infelizmente, nunca fomos chamados para nenhuma formação, nem sessão (…) e não foi por falta de 

vontade da nossa parte. Há falta de colaboração, mas nós teríamos disponibilidade para ajudar a 

arbitragem e o desporto escolar a crescer.” (Árbitro 2)    

    

Apesar do quadro geral ser de completa desarticulação, bem patente na opinião do árbitro que 

é dirigente de um núcleo de árbitros, cuja área de influência abrange três das coordenações 

locais alvo do nosso estudo, alguns elementos auscultados, nomeadamente árbitros 

pertencentes a outros núcleos e dirigentes, referem a existência de esboços de programas, 

designadamente a elaboração, por parte da FPF, do Plano Nacional de Recrutamento. Refira-

se que os núcleos de árbitros são organismos que os conselhos de arbitragem das associações 

distritais legitimam para desempenhar funções de recrutamento e formação, no âmbito do 

sistema federado. 

 

“Não tenho conhecimento de nenhum, nem beneficiei. A única experiência que tive foi, como referi 

há pouco, do núcleo, quando fui dar a palestra, uma formação numa escola. No próximo mês, iremos a 

outra escola num contexto de parceria e numa estrutura diferente. Há 3 meses, a primeira experiência 

não correu muito bem numa escola secundária do Peso da Régua, porque houve ali falhas, talvez de 

comunicação ou interpretação entre professores: não era só levar os miúdos para assistir, mas haver 

um filtro em escolher o público-alvo. Não preparam os alunos que estivessem com algum interesse no 

assunto, incentivá-los antes e isso não aconteceu. O núcleo de árbitros do Peso da Régua tem previsto 

a próxima em moldes diferentes e temos projetos de recrutamento e de formação ainda em fases 

iniciais.” (Árbitro 5)  

 

“Temos cursos de desporto nas escolas do distrito e no IPG e não conseguimos entrar em nenhuma. 

Portanto falta de vontade nossa não é e parece-me que seria oportuno haver essa parceria. Para nós 

traria árbitros ou jovens interessados a seguir a arbitragem e para o DE uma formação de maior 

qualidade... Existe o Encontro Nacional do Árbitro Jovem, organizado pela APAF. Temos participado 

nos últimos anos e é muito importante para promover a arbitragem jovem e partilhar experiências. 

Não se coloca a questão do recrutamento, mas a da retenção, porque eles gostam de conviver entre 

eles.” (Dirigente 1) 

 

“O Plano Nacional de Recrutamento que está em fase de elaboração e há o Encontro do Árbitro Jovem 

organizado entre FPF e associações. É uma festa anual em que os árbitros mais forçados de cada 
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associação se encontram e passam 2/3 dias juntos. Tem carácter formativo, com árbitros federados a 

ministrarem palestras, mas também a parte lúdica.” (Dirigente 3) 

 

Os professores ouvidos voltam a destacar a importância que as parcerias teriam ao nível do 

processo formativo. 

 

“Não conheço, mas considero benéfico. Só se pode ter uma formação adequada e de qualidade com 

bons formadores, com conhecimento da causa e que estão dentro da própria arbitragem. Eu como 

professor conheço as regras e não posso dar só formação de árbitros. Se calhar um árbitro faz aquilo 

que eu faço com alguma “dificuldade”, que é dar a formação, já um árbitro federado ou um técnico 

sabe perfeitamente o que vai fazer porque tem conhecimento, experiência e dará a formação com 

facilidade, alertando as pessoas que têm mais dificuldades. Quem vive mais facilmente explica, 

ensina, transmite…” (Professor 2) 

 

As opiniões recolhidas põem em evidência a desarticulação entre ambos os sistemas, na área 

da arbitragem. Parece-nos evidente que os responsáveis de ambos os sistemas estão longe de 

se olharem como parceiros no mesmo interesse, de forma a promover e criar, por parte de 

muitas das federações ou associações, no caso específico do nosso estudo, as associações 

distritais de futebol, mecanismos que incentivem e facilitem a articulação com o desporto 

escolar, e que não passem de iniciativas pontuais com pouca expressão. Afigura-se 

fundamental a promoção de uma efetiva e duradoura política nacional e integradora de 

desenvolvimento desportivo. O desporto escolar apresenta argumentos de elevado valor que, a 

serem aproveitados, em parceria com o sistema federado, permitiriam recolher bastantes 

dividendos. 

No cenário de articulação que se impõe, não pode ser negligenciado o facto de o desporto 

escolar dispor do maior parque desportivo nacional e de fazerem parte do seu quadro de 

recursos humanos, um elevadíssimo número de técnicos especialistas em pedagogia e didática 

das atividades desportivas, bem como de muitos especialistas em diversas modalidades. 

Concomitantemente, e não menos importante, dispõe de um enorme campo de recrutamento, 

cujos indivíduos passam uma significativa parte do dia e da semana em contacto com as 

instalações e técnicos, não necessitando de se deslocarem do seu “habitat” para praticar 

desporto. 
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No que diz respeito à influência da participação na atividade no desporto escolar, como 

decisiva na opção pelo exercício da mesma, no sistema federado, as opiniões dos nossos 

entrevistados variam e, relativamente às respostas dos principais interlocutores neste domínio, 

os alunos, verifica-se que há quem pretenda enveredar por carreira, quem pondera tal hipótese 

e quem põe de parte essa possibilidade, não se verificando diferenças significativas em função 

da área geográfica. 

 

“...penso vir a ser, porque apesar de tudo, gosto de arbitrar e até acho que tenho jeito. Gostava mais de 

jogar, mas na minha terra não há equipa e não gosto do clube de Cinfães.” (Aluno 6) 

 

“A participação na arbitragem do DE deu-me algumas bases e o conhecimento para evoluir e pensar 

em optar pela arbitragem federada.” (Aluno 8) 

 

“Sinceramente, não penso em vir a ser árbitro. Não tenho grande interesse pela arbitragem.” (Aluno  5) 

    

Apesar da maioria das opiniões recolhidas, no nosso estudo, em certa medida contrariarem a 

ideia de que o gosto por uma determinada modalidade ou uma sua componente, como a 

arbitragem, geralmente advém da sua prática em baixas idades, as diferentes federações ou 

associações tentam captar o interesse dos alunos o mais cedo possível, existindo programas 

específicos de algumas modalidades, como acontece com o voleibol, através do projeto “Gira-

Vólei”, para aplicação nos 3º e 4º anos de escolaridade e o andebol, com o projeto 

“Andebol4Kids”, direcionado para alunos do 1º ciclo. Algumas associações de futebol têm 

também esboçado alguns programas semelhantes, nomeadamente a AF Viseu, com o projeto 

“Há bola na escola”, para alunos do 1º ciclo, conforme é referido por um entrevistado, no 

qual, infelizmente, a vertente da arbitragem é negligenciada. 

 

“Sei que a Associação de Futebol de Viseu tem um programa, mas que nada tem a ver com a 

arbitragem. É o programa “Há bola na escola” e não sei bem o que significa. “ (Árbitro 5) 

 

A propósito das experiências em baixas idades é importante destacar que a carreira 

desportiva, seja em que área for, é um processo de longo prazo. Ainda assim, existem estudos 

que defendem a teoria que as primeiras experiências no domínio da prática desportiva são 

determinantes para a sua continuidade. Segundo Bompa (1995, citado por Martins, 2004), se a 

experiência for positiva, o jovem irá continuar a participar na atividade, mas se ao invés, a 

experiência se tornar negativa, o jovem perderá o interesse pela atividade desenvolvida. “Os 
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efeitos positivos do desenvolvimento desportivo de um atleta advêm diretamente da prática 

desportiva juvenil, resultam da participação dos jovens no desporto, mas também da 

qualidade da intervenção dos que, desempenhando diferentes papéis, conduzem e orientam 

essa mesma prática” (Martins, 2004, p. 21). 

De acordo com os alunos e árbitros inquiridos que exercitam ou exercitaram a arbitragem do 

desporto escolar, em simultâneo com o sistema federado, constata-se que, ao contrário do que 

se poderia julgar, a primeira prática decorreu no sistema federado, verificando-se depois a 

mesma no desporto escolar, facto aliás já abordado neste estudo na categoria adesão, na 

definição do participante-tipo e que, julgamos, deve ser motivo de reflexão. 

 

“Eu fui primeiro árbitro federado e depois por pedido do professor de EF passei para o desporto 

escolar também.” (Aluno 3)  

 

“...só conheço casos em que já são árbitros federados e também arbitram na escola.” (Árbitro 5) 

 

Nesta relação entre desporto escolar e sistema federado, outro dos aspetos de grande 

premência é a deteção e encaminhamento de talentos, de um sistema para o outro, 

designadamente do desporto escolar para o sistema federado, num contexto de opção por uma 

carreira desportiva, após o percurso escolar. Os nossos entrevistados, nomeadamente os 

professores, aqueles que têm um papel fundamental neste campo, consideram que, salvo raras 

exceções, não há encaminhamento, apesar de reconhecerem que, em alguns casos, já 

detetaram alunos com valor.  

 

“Sim, ao longo destes anos já detetei alguma qualidade em alguns alunos. Acabei por não encaminhar 

nenhum porque a vida de professor não o permitiu: ou era colocado noutra escola no final do ano e 

não consegui dar seguimento a essa situação ou outros alunos, por não se conseguir dar seguimento, 

acabaram por se desinteressar. O encaminhamento poderia ser feito pelo contacto direto com a 

associação distrital, neste caso de Viseu, dando conhecimento a elementos da arbitragem de que 

alguns miúdos poderiam ser valores seguros para exercerem essas funções no desporto federado.” 

(Professor 8) 

 

“Não tenho conhecimento. Explico pela falta de encaminhamento e incentivo e também por não notar 

interesse por parte das associações... Talvez também pelos professores mais jovens trocarem muitas 

vezes de escolas também explique, porque sinto que há algum comodismo dos professores do quadro, 

mais velhos e que não estão para se chatearem...” (Professor 2) 
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“Geralmente os professores com mais idade e mais estáveis nas escolas não querem equipas do 

desporto escolar. Esses podiam ter um conhecimento mais profundo do valor dos alunos na arbitragem 

e encaminhá-los. Os mais novos, como estão de passagem, acabam por não contribuir para que haja 

um acompanhamento.” (Professor 7) 

 

“A questão da mobilidade nas escolas também penso que contribui. Geralmente os professores com 

mais idade e mais estáveis nas escolas não querem equipas do desporto escolar. Esses podiam ter um 

conhecimento mais profundo do valor dos alunos na arbitragem e encaminhá-los. Os mais novos, 

como estão de passagem, acabam por não contribuir para que haja um acompanhamento.” (Professor 

3) 

 

Apesar da constatação que, de uma forma geral, em todas as coordenações locais e 

correspondentes associações de futebol, não há encaminhamento de alunos para o sistema 

federado, Garcia (2005, p. 5) considera que o “desporto escolar poderia assumir-se como um 

enorme viveiro de potenciais desportistas de elevado nível”, numa alusão a praticantes de uma 

modalidade, mas que se pode enquadrar no exercício da arbitragem. Na mesma linha, Soares 

(2009, p. 77) defende “uma forte ligação da escola ao desporto na sociedade e o desporto 

escolar como um viveiro de formação de praticantes para o desporto federado”. 

As opiniões recolhidas põem em evidência vários dos fatores que contribuem para que não se 

verifique uma efetiva articulação entre os dois sistemas, nomeadamente ao nível da deteção e 

encaminhamento de valores. Por um lado, a verificação de excessiva burocracia nas escolas, 

que na opinião de Costa (2009) é suportada pelos professores que ficam sem tempo e sem 

vontade de tomar iniciativa nos núcleos do desporto escolar. Por outro, algumas das opiniões 

apontam para o problema da mobilidade nas escolas, facto que inviabiliza acompanhamento 

de atletas com potencial e desconhecimento do contexto do sistema federado em que a escola 

está inserida. A este propósito, como já foi referido, no ano letivo de 2011/2012 verificou-se 

uma diminuição drástica dos créditos, uma vez que por cada grupo-equipa, o número de 

tempos letivos reduziu de quatro para três, facto que pode explicar a relutância de docentes 

dos quadros de escola, referida por vários professores no nosso estudo, em aceitarem assumir 

grupos-equipa do desporto escolar, desbaratando-se assim, os anos de experiência e melhor 

conhecimento dos jovens alunos árbitros e do sistema federado em que a escola está inserida. 
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4.5.2. Categoria “Sugestões de articulação” 

Nesta categoria, a última do nosso estudo, analisamos propostas de articulação entre o 

desporto escolar e o sistema federado (Quadro 18). 

   

Quadro 18. Categoria - Sugestões de articulação 

Subcategorias 
Professores 

(Número de US) 

Alunos 
(Número de US) 

Árbitros 
(Número de US) 

Dirigentes 
(Número de US) 

Formação especializada 7 5 6 3 

Quadro misto 3 2 2 1 

Diversas 2 1 4 - 

Total 12 8 12 4 

US – Unidades de Significado 

 

Como se pode constatar, foram várias as sugestões recolhidas, quase todas relacionadas com o 

aspeto da formação, defendendo os nossos inquiridos, independentemente das funções 

exercidas e de uma forma transversal a todas as áreas geográficas, a necessidade de esta ser 

especializada, com a presença de técnicos federativos na escola. Nota de registo para as 

opiniões dos árbitros federados, que defendem que essa formação na escola pode ser 

ministrada por elementos dos seus núcleos que, como já referido, têm por parte das 

associações distritais legitimidade para exercerem essas funções, sendo mais próximos e 

conhecedores do meio. 

 

“Uma melhor articulação passaria por formações, irem profissionais da área às escolas darem-nos 

formação e melhorarmos a arbitragem no desporto escolar. Seria também um incentivo à prática, ao 

recrutamento de valores e a seguirmos a arbitragem federada.” (Aluno 7) 

 

“As escolas têm tudo à volta delas para chamarem os núcleos e as associações e criarem parcerias 

lucrativas para os alunos. Seria benéfico para o recrutamento, a formação, a criação de estímulos para 

os jovens seguirem a arbitragem e até para a evolução do desporto escolar. “ (Árbitro 5) 

 

“As formações eram muito importantes. A participação de árbitros federados no desporto escolar, 

estagiários sobretudo, era fundamental. Devia haver formações no desporto escolar para incentivar a 

virem tirar o curso enquanto árbitros federados. O facto de os árbitros federados participarem no 
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desporto escolar já influenciaria os alunos e amigos que são árbitros do desporto escolar a tirarem o 

curso na arbitragem federada. “ (Árbitro 2) 

 

Por outro lado, verifica-se uma grande prevalência de opiniões sobre a criação de um quadro 

de árbitros misto, havendo a possibilidade de árbitros do desporto escolar participarem em 

encontros realizados no sistema federado e, no inverso, a participação de jovens árbitros 

estagiários no quadro competitivo do desporto escolar, o que lhes permitiria ganhar 

experiência, que no quadro do sistema federado é bastante difícil e que contribui para um 

abandono precoce da atividade. 

 

“…as escolas ou os agrupamentos poderiam criar um quadro de árbitros de desporto escolar havendo 

parcerias com as associações distritais. Os árbitros federados estagiários poderiam participar nesse 

quadro ganhando experiência e isso também iria garantir a isenção nos jogos do desporto escolar e 

uma maior aprendizagem.” (Dirigente 2) 

 

“Depois da formação local, os árbitros locais deveriam fazer uma formação prática e conjunta em 

articulação com a associação, com árbitros federados. Dessas sessões práticas, podiam ser convidados 

e selecionados os melhores para encontros de escalões mais baixos. Haver um cuidado das 

associações para quando houvesse valores detetados na arbitragem, como fazem na observação de 

árbitros ao nível federado, fazer-se uma reunião no final do jogo. Haver acompanhamento e 

assessoria.” (Professor 8) 

 

Registamos ainda outras sugestões variadas, das que destacamos, pela sua pertinência, a 

realização de cursos de árbitros comuns, ou ministrados nas escolas, nomeadamente em locais 

mais distantes das sedes das associações distritais, numa estratégia de descentralização. 

 

“...fazer os cursos de árbitros ao mesmo tempo.” (Professor 2) 

 

“As associações descentralizarem os cursos de formação, com grupos mais pequenos, localmente, no 

sentido de em vários pontos do distrito para colmatarem essa dificuldade. Isso permitiria que os 

árbitros não se deslocassem para irem usufruir dos cursos, mas serem os cursos a vir ao encontro dos 

futuros árbitros.” (Professor 6) 
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Destacamos ainda uma sugestão original, embora mais do âmbito do sistema federado, 

embora pudesse ser concretizada em articulação com o sistema educativo, a realização de uma 

atividade no período das férias escolares, uma escola de árbitros, à semelhança das várias que 

existem para a prática das diversas modalidades. 

 

“...uma escola de árbitro no Verão – como existem no futebol, haver “Escolinhas de Árbitros”, porque 

nos infantis sente-se muita vontade deles experimentarem o que é exibir um cartão, o que é apitar um 

jogo… assim iriam entender desde cedo que o árbitro não é “o mau”, mas um companheiro que está a 

desempenhar uma função. Teríamos assim jovens mais preparados. Em Inglaterra, isso já acontece. 

(Árbitro 5) 

 

As várias sugestões apresentadas apontam no sentido de romper com o distanciamento entre o 

desporto escolar e o sistema federado. A este propósito, o Programa de Desporto Escolar 

destaca a importância desta relação, ao incluir nos seus objetivos específicos a necessidade de 

“Reforçar as parcerias entre desporto escolar e outros agentes desportivos, incluindo 

associações locais, autarquias e o desporto federado” (p. 9). Consideramos que na salvaguarda 

de todo o sistema desportivo, que possibilite uma verdadeira formação desportiva, há 

necessidade de “aperfeiçoar os modelos organizacionais e cortar com rotinas e 

conservadorismos instalados” (Constantino, 2006, p. 22). 

Nesta perspetiva, defendemos a necessidade de serem estabelecidas pontes de comunicação 

entre os dois sistemas, no sentido de se clarificarem e fortalecerem as relações e se 

rentabilizarem os meios, posição que está em consonância com o defendido por Pires (1990, 

p. 82), “O que é necessário é reconhecer que cada um destes sistemas é válido, cada um deles 

cumpre a sua missão”. Sobral (1991) vai mais longe e defende a ideia duma intervenção do 

estado que implique, ao mesmo tempo, duas consequências: a implantação efetiva e 

pedagogicamente coerente do desporto na escola e a salvaguarda do desporto juvenil no 

âmbito do sistema federado. Sendo um dos objetivos do desporto escolar possibilitar o 

alargamento da prática desportiva ao maior número de portugueses, para a qual podem 

“concorrer as escolas, as autarquias e outros agentes” (Constantino, 2003, p. 5), todas as 

entidades operantes no sistema desportivo deveriam articular as suas intervenções, de modo a 

possibilitar a todas as crianças o contacto com as diferentes realidades desportivas, sem 

prejuízo da concretização das atividades e projetos específicos de cada uma dessas entidades. 

Pina (2002, p. 27) refere, nesse âmbito, que “estamos, assim, perante o reconhecimento 
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formal e explícito da cooperação entre os dois subsistemas, o escolar e o federado. Para nós 

esta situação é necessária, é possível e desejável e deverá ser facilitada e estimulada tanto na 

perspetiva de complemento educativo, como na de ocupação dos tempos livres”. 

As considerações expostas aplicam-se, naturalmente, ao setor da arbitragem no desporto 

escolar onde, apesar das orientações normativas apontarem no sentido do estabelecimento de 

sinergias entre os dois sistemas, na prática, salvo raras exceções, verifica-se que as mesmas 

são inexistentes, desperdiçando-se um elevado potencial formativo, saindo prejudicado o 

desporto em geral. 
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Nesta fase terminal da dissertação apresentamos as considerações finais, com as respetivas 

reflexões e implicações, apontando as limitações do estudo e indicando sugestões para futuras 

investigações, bem como recomendações para o desenvolvimento da área específica da 

arbitragem, sobretudo no âmbito do desporto escolar. 

Na elaboração deste estudo baseámo-nos no campo teórico e na análise de conteúdo das 

entrevistas realizadas a professores, alunos, árbitros e dirigentes, que nos permitiram recolher 

um conjunto de dados fundamentais para efetuar algumas inferências, sobre a forma como a 

arbitragem, em geral e, de forma específica, na modalidade futsal, se desenvolve no contexto 

do desporto escolar. 

Da análise realizada, em função das opiniões expressas pelos participantes no estudo, 

constata-se, de forma unânime, que o desporto escolar é considerado bastante importante no 

quadro do sistema educativo, destacando-se o seu caráter inclusivo e potenciador de vivências 

aos alunos, na área das atividades físicas e da socialização. No entanto, no seu âmbito, a 

arbitragem parece ser pouco valorizada, facto que se consubstancia na fraca adesão dos alunos 

e na deficiente ou inexistente formação ao nível da escola, facto refletido nas dificuldades 

assumidas por professores e alunos, no desempenho destes últimos, em contexto de 

competição. 

As estratégias de recrutamento nas escolas passam, quase sempre, pelo contacto direto dos 

professores de Educação Física ou dos grupos-equipa, sendo estes considerados como os 

indivíduos que mais influenciam os alunos a aderirem à arbitragem. Desta constatação resulta 

a evidência da importância dos professores na motivação dos alunos para a participação nos 

projetos complementares, como o desporto escolar, nas suas diferentes vertentes. 

Constatamos que os alunos que aderem à arbitragem são, quase sempre, ex-praticantes da 

modalidade, cujas idades já não lhes permitem militar nos escalões dos grupos-equipa, e 

árbitros do sistema federado que frequentam a escola. Os primeiros veem no exercício da 

arbitragem uma forma de estarem em contacto com a modalidade que apreciam, os segundos 

encontram no desporto escolar uma forma de reforçar a experiência da atividade praticada a 

nível federado. 
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No campo da adesão verifica-se, de forma transversal às quatro coordenações locais 

estudadas, uma discrepância em função do género, com uma participação muito residual de 

alunas, cujas causas se consubstanciam nos preconceitos e no menor gosto pela modalidade. 

Ainda assim, registe-se que na CLDE da Guarda a discrepância parece ser mais moderada, 

facto que deve ser foco de atenção da AF da Guarda, uma vez que tem um quadro feminino de 

árbitros muito reduzido. 

No processo formativo regista-se uma diminuta participação dos alunos nas sessões de treino, 

facto que não permite o acompanhamento da atividade, que seria desejável. Por outro lado, 

parece ser consensual a necessidade de serem técnicos especializados a ministrarem ou 

participarem na formação e a mesma ter um caráter prático e inovador, de forma a fazer face à 

pouca participação. 

No sistema federado, os conselhos de arbitragem das associações distritais da área geográfica 

das coordenações locais estudadas reconhecem a escola como campo de recrutamento de 

excelência, mas têm posicionamentos distintos sobre o mesmo. A AF da Guarda sem 

estratégia, uma vez que não tem tido, da parte das escolas da sua área geográfica, recetividade 

aos seus intentos. Por sua vez, a AF de Viseu já ensaia algumas estratégias, reconhecendo a 

escola como a principal fonte de recrutamento para os seus cursos de formação inicial, 

enquanto a AF de Vila Real, que parece não ter problemas com o recrutamento de jovens 

árbitros, demonstra não ter interesse em fazê-lo nas escolas. 

No exercício da arbitragem destacam-se como características mais valorizadas a 

imparcialidade, a autoridade e capacidade de liderança. As competências desenvolvidas mais 

significativas são as socioafetivas e, em menor escala, as cognitivas e motoras. Quanto a 

ganhos e aprendizagens com o exercício da atividade destacam-se as experiências de 

socialização, bem como o reforço do sentido de responsabilidade, sendo consensual o 

reconhecimento do elevado contributo formativo da arbitragem na formação integral dos 

indivíduos. 

As motivações intrínsecas, designadamente o gosto pela modalidade, mais do que pela 

arbitragem, e a prática desportiva, constituem os principais estímulos para o exercício da 

atividade, enquanto os preconceitos, o conflito dos horários com a vida particular, académica 

e também com os transportes, sobretudo em meios rurais, bem como a falta de 
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acompanhamento e desvalorização da função, que se traduzem em desmotivação, são os 

principais constrangimentos que, concomitantemente, constituem as causas que propiciam o 

abandono. 

A articulação entre o desporto escolar nas quatro coordenações locais alvo do nosso estudo e 

o sistema federado, através das associações de futebol dos três distritos, parece ser 

praticamente inexistente, na medida em que não se verificam parcerias entre elas. Todos os 

agentes reconhecem ausência de estratégias de deteção, valorização e encaminhamento de 

alunos com aptidões, sendo diminuta a influência da prática da atividade, no âmbito escolar, 

na opção por uma carreira no sistema federado. De forma consensual, há o reconhecimento da 

necessidade de estabelecimento de programas de cooperação a vários níveis, para fazer face 

ao desinteresse dos alunos pela atividade, que se repercute nas dificuldades de recrutamento 

no sistema federado. 

Das várias sugestões apontadas destacam-se, entre outras, a criação de um quadro de árbitros 

do desporto escolar, a realização de sessões de recrutamento, com a presença de árbitros 

federados, a participação de técnicos especializados no processo de formação, bem como a 

possibilidade de árbitros estagiários do sistema federado arbitrarem jogos no desporto escolar, 

algo que traria óbvias mais-valias à qualidade geral dos desempenhos e, em última instância, à 

melhoria da competição. 

Ao longo do trabalho, nomeadamente na fase de discussão dos resultados, não deixámos de 

exprimir a nossa opinião sobre as temáticas analisadas, tendo, em algumas situações, dado 

conta de limitações subjacentes a um estudo da magnitude do que levámos a efeito, que se 

consubstanciam, fundamentalmente, na escassez de estudos realizados no âmbito da temática, 

razão pela qual, julgamos, importa dar continuidade a estudos desta natureza. 

Por outro lado, apesar do campo de estudo ter abrangido uma vasta área geográfica, que 

abarca direções regionais de educação distintas, parece-nos que faz sentido, num futuro 

trabalho, alargar o contexto analisado, tanto mais que foram recolhidas opiniões de alguns 

professores, sobre temáticas concretas, nomeadamente relativas à formação, a darem conta da 

existência de práticas diferenciadas em coordenações locais de outras regiões e em distintas 

modalidades. 
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No seguimento das reflexões que fomos realizando, sem deixarmos de ter em consideração o 

contributo resultante das sugestões que os participantes no estudo foram elencando, 

elaboramos um conjunto de medidas que podem ser potenciadoras de melhoria das práticas no 

âmbito da arbitragem, tanto no desporto escolar, como no sistema federado, as quais, pela 

importância da atividade, podem traduzir benefícios significativos no sistema desportivo, na 

sua generalidade.  

Propomos as seguintes medidas estruturais, ao nível global: 

1) Rever e ajustar o Regulamento de Arbitragem do Programa do Desporto Escolar, com 

a introdução de novas opções de desenvolvimento da atividade, mais consentâneas 

com o paradigma atual de prática desportiva, com maior valorização de questões 

pedagógicas/formativas, traduzidas nas pontuações do quadro competitivo, assim 

como a criação de um quadro de árbitros em escolas agrupadas;  

2) Criar um Observatório de Arbitragem para as modalidades coletivas, constituído por 

especialistas da área de ambos os sistemas e de diferentes modalidades, responsável 

pela monitorização da qualidade da arbitragem, com preocupações de 

desenvolvimento de novos paradigmas de recrutamento e formação, tendo ainda a 

incumbência de promover a deteção e encaminhamento de jovens valores entre 

sistemas;  

 

De forma particular, na modalidade de futsal: 

3) Convidar dirigentes, técnicos e árbitros da FPF/ADR para participarem em sessões de 

recrutamento e cursos de árbitros, da fase escola e local, tendo, estes últimos, 

equivalência aos cursos ministrados no sistema federado; 

4) Criar Centros de Treino de CLDE ou de escolas agrupadas para alunos árbitros e 

implementar um processo de tutorias. Promover, em conjunto com as associações de 

futebol locais, um projeto especial de assessorias e acompanhamento dos alunos com 

potencial. 
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Consideramos que o desporto escolar é uma atividade que pode emprestar um enorme 

contributo para a formação desportiva de base, proporcionando aprendizagens diversas e o 

aperfeiçoamento das técnicas básicas das diferentes modalidades desportivas, assim como de 

funções complementares, como é o caso da arbitragem. Neste quadro, julgamos 

imprescindível estreitar relações entre sistemas, numa perspetiva de cooperação e 

complementaridade, desempenhando o desporto escolar um papel insubstituível na deteção e 

valorização de talentos para a arbitragem. Estamos certos que, para a melhoria da qualidade 

da arbitragem, em geral, é inevitável o estabelecimento de projetos conjuntos, envolvendo as 

escolas e a administração desportiva central e/ou local, na figura das associações distritais de 

futebol. 

Julgamos fundamental repensar o modelo de formação, bem como os procedimentos de 

recrutamento, que nos parecem desajustados da filosofia e hábitos de vida da população 

estudantil, cujas idades coincidem com a fase ótima de aquisição de competências 

fundamentais, tanto técnicas como, sobretudo, de formação integral. Urge assumir o desporto 

escolar como indispensável para a concretização do processo de preparação desportiva nas 

mais diversas áreas e, concretamente, nas do ajuizamento e arbitragem. Neste âmbito, afigura-

se como fundamental que as escolas ou outras organizações do sistema educativo, por um 

lado, e os organismos que tutelam a arbitragem, por outro, estabeleçam parcerias em torno de 

programas de formação desportiva, suscetíveis de realizar, quer os objetivos de uma prática 

desportiva alargada, quer das condições básicas para assegurar o percurso para patamares de 

alto nível. 

Para que o desporto escolar e a área da arbitragem alcancem níveis qualitativos e quantitativos 

superiores, parece-nos indispensável proceder a alterações arrojadas na organização e, muito 

em particular, na dinâmica das parcerias entre os diferentes organismos do sistema desportivo 

português. 

Com a realização deste trabalho esperamos, de alguma forma, contribuir para a melhoria da 

arbitragem no desporto escolar e, necessariamente, do desporto na sua globalidade. Neste 

sentido, por forma a ampliar a visibilidade do trabalho, publicámos parte do conteúdo 

anteriormente descrito, sob a forma de artigo científico (Anexo 5).
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

MESTRADO EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

A Arbitragem no Desporto Escolar 

Guião da Entrevista a Professor 

Este trabalho destina-se ao estudo das representações de professores e alunos árbitros de grupos- equipa de Futsal, bem 

como de árbitros federados e responsáveis de Conselhos de Arbitragem, relativamente à temática da Arbitragem no 

Desporto Escolar e a sua articulação com o sistema federado. Insere-se no Mestrado em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, da UTAD 

 

 

 

Dimensão 1 - O Desporto Escolar e o Regulamento de Arbitragem 

 

 

Questões: 

 

Dimensão 1 - O Desporto Escolar e os Regulamentos 

Qual a sua opinião sobre o Desporto Escolar e nele que fatores considera mais 

relevantes? 

Que opinião tem sobre a importância atribuída à arbitragem no Regulamento Geral do 

DE? Concorda com os princípios básicos do Regulamento Específico de Arbitragem de 

Futsal? Justifique. 

Idade: _____    Género:_______________  Escola/CLDE:________________________________                                                                              

Anos de experiência profissional: ____      Anos de experiência com grupo-equipa Futsal______      

Formação/Experiência na área da arbitragem: Não __   Sim __  Modalidade________________ 

Grau académico mais elevado: __________________  Situação profissional: _______________ 

Data  ___/____/___          Hora do início __h__     Hora do fim  __h__ 
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O quadro competitivo dos desportos coletivos e do Futsal em particular, tem subjacente 

uma componente de competição. Considera-a importante/pertinente? Justifique. 

Que sugestões propõe para a melhoria do Regulamento de Arbitragem? Pode dar 

exemplos concretos? 

 

Dimensão 2 - Estrutura Organizacional da arbitragem no DE 

 

Recrutamento 

De que forma se processa o recrutamento de alunos para a função de árbitro? Que 

meios ou estratégias são utilizadas para o mesmo? 

No processo de recrutamento, como caracteriza a recetividade e adesão dos alunos? 

Que razões identifica como principais na adesão, ou falta dela, à formação de alunos 

árbitros? 

 

Identifica discrepâncias na adesão de alunos por género? Que razões aponta para tal 

suceder/não suceder? 

Que pessoas mais influenciam a participação na formação de arbitragem e no exercício 

da mesma? 

Que medidas ou estratégias sugere de incentivo ao recrutamento de alunos para a 

função? Pode dar exemplos concretos? 

 

Formação 
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Considera que o modelo de formação de juízes/árbitros do DE vai ao encontro das 

necessidades para o desempenho da função no contexto do quadro competitivo do 

Futsal? Justifique. 

De que forma se processa a formação de alunos árbitros na sua escola? Como 

participam estes nas sessões de treino dos grupos-equipa? 

Na sua escola, no processo formativo, recorrem a elementos externos à mesma, 

nomeadamente técnicos de arbitragem federada? 

 Em caso afirmativo, de que forma tal ocorre? 

 Em caso negativo, considera que tal procedimento seria importante? Justifique. 

 

Tem conhecimento da existência de formação específica sobre arbitragem para os 

professores responsáveis dos grupos-equipa? Considera que tal seria pertinente? 

Já frequentou alguma? Em caso afirmativo, considera que constituiu uma mais valia? 

Estaria disponível para a frequência deste tipo de ação no futuro? Justifique. 

Que sugestões aponta para a melhoria da formação de juízes/árbitros no DE? Pode dar 

exemplos concretos? 

 

Dimensão 3 - Significado Social da prática da arbitragem 

 

Que estímulos e constrangimentos identifica nos alunos que desempenham a função de 

árbitro? Pode dar exemplos concretos? 

Que características/traços de personalidade valoriza nos alunos que exercitam a 

arbitragem no DE? 
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Identifica razões para o abandono de alunos árbitros ao longo do ano letivo? Quais? 

 

Na sua opinião, a participação na arbitragem contribui para a formação dos jovens? 

Quais as competências que os alunos desenvolvem com a prática da arbitragem? 

 

Enquanto responsável de um grupo-equipa, qual ou quais situações o marcaram? 

(positiva ou negativamente) 

 

 

Dimensão 4 - Articulação do DE e sistema federado 

 

Conhece o modelo de formação de árbitros da FPF/ Associações Distritais? 

Em caso afirmativo, que pontos de contacto vislumbra com o modelo do DE? 

Em caso negativo, crê que seria importante existirem pontos de contacto entre eles? 

Justifique. 

 

Tem conhecimento de algum programa de parcerias com Associações Distritais de 

Futebol, para a deteção de valores e recrutamento de alunos para os cursos de árbitros 

das ARD? 

Em caso afirmativo, como o(s) avalia? 

Em caso negativo, considera que tal seria benéfico para a arbitragem nos dois sistemas? 

Justifique. 
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Enquanto responsável de grupos-equipa de Futsal no DE, já detetou valores para a 

função de árbitro a nível federado? 

Em caso afirmativo, esses alunos foram encaminhados para a frequência de cursos de 

árbitros das ADR? Se tal não sucedeu, por que razões não o foram? 

 

Tem conhecimento de alunos que desempenharam funções de árbitros no DE e que 

fizeram ou fazem carreira na arbitragem federada? 

Em caso afirmativo, em que medida considera que a sua participação na arbitragem do 

DE foi importante para o exercício da arbitragem a nível federado? 

Em caso negativo, aponta fatores para que tal nunca tivesse acontecido? Quais? 

Propõe sugestões para a melhoria da articulação entre arbitragem no DE e no desporto 

federado? Quais? 

Há alguma pergunta que gostava que tivesse sido feita e queira responder? Qual? 
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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

MESTRADO EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

A Arbitragem no Desporto Escolar 

Guião da Entrevista a Aluno Árbitro 

Este trabalho destina-se ao estudo das representações de professores e alunos árbitros de 

grupos- equipa de Futsal, bem como de árbitros federados e responsáveis de Conselhos de 

Arbitragem, relativamente à temática da Arbitragem no Desporto Escolar e a sua 

articulação com o sistema federado. Insere-se no Mestrado em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, da UTAD 

 

Questões: 

 

 

 

 

Questões: 

 

Dimensão 1 - O Desporto Escolar e os regulamentos 

Qual a sua opinião sobre o Desporto Escolar e nele que fatores considera mais 

relevantes? 

Gostaria que a forma como o DE está organizado fosse diferente, nomeadamente ao 

nível dos treinos, das competições ou outros aspetos? Pode dar exemplos concretos? 

O quadro competitivo dos desportos coletivos e do Futsal em particular, tem subjacente 

uma componente de competição. Considera-a importante/pertinente? Justifique. 

 

 

Idade: _____     Género:_______________      Escola/CLDE:_______________________________                                                                              

Ano de escolaridade: ____             Anos de experiência de arbitragem DE: ___   GE Futsal: ______      

Árbitro federado: Não __   Sim __       Modalidade:________________     ADR: _______________ 

Data  ___/____/___          Hora do início __h__     Hora do fim  __h__ 
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Dimensão 2 - Estrutura Organizacional da arbitragem no DE 

 

Recrutamento 

De que forma teve conhecimento do recrutamento de alunos para a função de árbitro? 

Que meios ou estratégias são utilizados na sua escola para o mesmo? 

No processo de recrutamento, como caracteriza a recetividade e adesão dos alunos? 

Que razões identifica como principais na adesão, ou falta dela, à formação de alunos 

árbitros? 

Identifica diferenças na adesão de alunos por género? Que razões aponta para tal 

suceder/não suceder? 

Que pessoas mais o/a influenciaram na participação na formação de arbitragem e no 

exercício da mesma? 

Que medidas ou estratégias sugere de incentivo ao recrutamento de alunos para a 

função no DE? Pode dar exemplos concretos? 

 

Formação 

Considera que a formação de juízes/árbitros do DE vai ao encontro das necessidades 

para o desempenho da função, no contexto do quadro competitivo do Futsal? Justifique. 

De que forma se processa a formação de alunos árbitros na sua escola? Como ocorre a 

participação dos alunos nas sessões de treino dos grupos-equipa? 

Na sua escola, no processo formativo, recorrem a elementos externos à mesma, 

nomeadamente técnicos de arbitragem federada? 
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Em caso afirmativo, de que forma tal ocorre? 

Em caso negativo, considera que tal procedimento seria importante? Justifique. 

Que sugestões aponta para a melhoria da formação de juízes/árbitros no DE? Pode dar 

exemplos concretos? 

 

Dimensão 3 - Significado Social da prática da arbitragem 

 

Que estímulos e constrangimentos identifica para o desempenho da função de árbitro? 

Pode dar exemplos concretos? 

Que características/traços de personalidade reconhece e valoriza nos alunos que 

exercitam a arbitragem no DE? 

Identifica razões para o abandono de alunos árbitros ao longo do ano letivo? Quais? 

Na sua opinião, a participação na arbitragem contribui para a sua formação? Quais 

considera serem as competências que os alunos desenvolvem com a prática da 

arbitragem? 

O que ganhou/aprendeu com a participação na arbitragem do DE? Que experiência ou 

experiências o marcaram? (positiva ou negativamente) 
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Dimensão 4 - Articulação do DE e sistema federado 

Tem conhecimento de algum programa de parcerias com Associações Distritais de 

Futebol, para a deteção de valores e recrutamento de alunos para os cursos de árbitros 

das ADR? 

Em caso afirmativo, como o avalia? 

Em caso negativo, considera que tal seria benéfico para a arbitragem nos dois sistemas? 

Justifique. 

É ou pensa vir a ser árbitro federado de futsal/futebol?   

Em caso afirmativo, por que razões? 

Em caso negativo, identifica razões para não perspetivar ser? 

 

No caso de ser árbitro federado, em que medida a participação na arbitragem do DE foi 

decisiva para a opção pela arbitragem federada? 

Como teve conhecimento da existência dos cursos de formação para árbitros nas 

Associações Distritais? O processo de inscrição foi fácil ou encontrou obstáculos? 

Justifique. 

 

No caso de não ser árbitro federado, em que medida a participação na arbitragem do 

DE o/a motiva a escolher a opção da arbitragem federada? 

Tem conhecimento da forma de se inscrever e participar num curso de árbitro? 

 

Propõe sugestões para a melhoria da articulação entre arbitragem no DE e no desporto 

federado? Quais? 

 

 

 

 

 



Anexos 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
156 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

MESTRADO EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

A Arbitragem no Desporto Escolar 

Guião da Entrevista a Árbitro federado 

Este trabalho destina-se ao estudo das representações de professores e alunos árbitros de 

grupos- equipa de Futsal, bem como de árbitros federados e responsáveis de Conselhos de 

Arbitragem, relativamente à temática da Arbitragem no Desporto Escolar e a sua 

articulação com o sistema federado. Insere-se no Mestrado em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, da UTAD 

 

Questões: 

 

 

Questões: 

 

Dimensão 1 - O Desporto Escolar e os regulamentos 

 

Qual a sua opinião sobre o Desporto Escolar e nele que fatores considera mais 

relevantes? 

Tem conhecimento do Regulamento Específico de Arbitragem de Futsal do DE? 

Em caso afirmativo, que opinião tem do mesmo? 

O quadro competitivo dos desportos coletivos e do Futsal em particular, tem subjacente 

uma componente de competição. Considera-a importante/pertinente? Justifique. 

Que sugestões propõe para a melhoria do Regulamento de Arbitragem? Pode dar 

exemplos concretos? 

Idade: _____    Género:_______________   ADR:__________________ ___ Categoria:_______                                                                           

Anos de experiência de arbitragem: ___  Anos de experiência arbitragem DE:___ GE: _______ 

Data  ___/____/___          Hora do início __h__     Hora do fim  __h__ 
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Dimensão 2 - Estrutura Organizacional da arbitragem no DE 

 

Recrutamento 

No seu entender, de que forma se deveria processar o recrutamento de alunos para a 

função de árbitro? Que meios ou estratégias deveriam ser utilizados para o mesmo? 

No processo de recrutamento, que razões identifica como principais na adesão, ou falta 

dela, à formação de alunos árbitros? 

Identifica diferenças por género na adesão de jovens árbitros/árbitras? Que razões 

aponta para tal suceder/não suceder? 

Que pessoas pensa que mais influenciam para o exercício da arbitragem?  

Que medidas sugere de incentivo ao recrutamento de alunos/jovens para a função? Pode 

dar exemplos concretos? 

Formação 

Do que conhece, considera que a formação de juízes/árbitros no âmbito do DE vai ao 

encontro das necessidades para o desempenho da função no contexto do quadro 

competitivo do Futsal? Justifique. 

De que forma se deveria processar a formação de alunos árbitros no âmbito do DE?  No 

seu entender, como deveria ser a participação destes nas sessões de treino dos grupos-

equipa ? 

Em que medida considera importante que no processo formativo no DE se recorra a 

elementos externos ao sistema, nomeadamente técnicos de arbitragem federada? 

Justifique. 
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Que sugestões aponta para a melhoria da formação de juízes/árbitros no DE? Pode dar 

exemplos concretos? 

 

Dimensão 3 - Significado Social da prática da arbitragem 

 

Que estímulos e dificuldades identifica para o desempenho da função de árbitro? Pode 

dar exemplos concretos? 

Que características/traços de personalidade valoriza na prática da arbitragem? 

Identifica razões para o abandono de árbitros ao longo do ano letivo/época desportiva? 

Quais? 

Na sua opinião, a participação na arbitragem no DE/federada contribui para a sua 

formação? Quais considera serem as competências que os alunos/jovens desenvolvem 

com a prática da arbitragem? 

O que ganhou/aprendeu com a participação na arbitragem do DE/federada? Que 

experiência ou experiências o marcaram? (positiva ou negativamente) 

 

Dimensão 4 - Articulação do DE e sistema federado 

Caso conheça o modelo de formação de juízes/árbitros do DE, que pontos de contacto 

vislumbra com o modelo de formação de árbitros da FPF/ Associações Distritais? 

Caso não conheça, crê que seria importante existirem pontos de contacto entre eles? 

Justifique. 

Tem conhecimento de algum programa de parcerias com Associações Distritais de 

Futebol, para a deteção de valores e recrutamento de alunos para os cursos de árbitros 

destas? Beneficiou de algum desse programa? 
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Em caso afirmativo, especifique qual e como ocorreu. 

Em caso negativo, considera que tal seria benéfico para a arbitragem nos dois sistemas? 

Justifique. 

Como teve conhecimento da existência dos cursos de formação para árbitros nas ADR? 

O processo de inscrição foi fácil ou encontrou obstáculos? Justifique. 

Tem conhecimento de árbitros que desempenharam a função no DE e que fizeram ou 

fazem carreira na arbitragem federada? 

Em caso afirmativo, em que medida considera que a sua participação na arbitragem do 

DE foi importante para o exercício da arbitragem a nível federado? 

Em caso negativo, aponta fatores para que tal nunca tivesse acontecido? Quais? 

Propõe sugestões para a melhoria da articulação entre arbitragem no DE e no desporto 

federado? Quais? 
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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

MESTRADO EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

A Arbitragem no Desporto Escolar 

Guião da Entrevista a Responsável CA 

Este trabalho destina-se ao estudo das representações de professores e alunos árbitros de 

grupos- equipa de Futsal, bem como de árbitros federados e responsáveis de Conselhos de 

Arbitragem, relativamente à temática da Arbitragem no Desporto Escolar e a sua 

articulação com o sistema federado. Insere-se no Mestrado em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, da UTAD 

 

Questões: 

 

 

 

Questões: 

 

Dimensão 1 - O Desporto Escolar e os regulamentos 

Qual a sua opinião sobre o Desporto Escolar e nele que fatores considera mais 

relevantes? 

Tem conhecimento dos princípios orientadores do Regulamento de Arbitragem do DE? 

Em caso afirmativo, que opinião tem sobre o mesmo? 

O quadro competitivo dos desportos coletivos e do Futsal em particular, tem subjacente 

uma componente de competição. Considera-a importante/pertinente? Justifique. 

Que sugestões propõe para a melhoria do Regulamento de Arbitragem? Pode dar 

exemplos concretos? 

Idade: _____    Género:_______________   ADR:____________________ Cargo:___________ 

Número de anos no CA: _____   Ex-árbitro: Sim __ Não__  Modalidade: _____________ 

Data  ___/____/___          Hora do início __h__     Hora do fim  __h__ 
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Dimensão 2 - Estrutura Organizacional da arbitragem no DE 

Recrutamento 

O CA faz recrutamento de alunos para a função de árbitro nas escolas e, em particular, 

no DE? 

Em caso afirmativo, que meios ou estratégias utiliza para o mesmo? 

Em caso negativo, por que motivos tal não sucede? 

No processo de recrutamento, como caracteriza a recetividade e adesão de alunos para 

os cursos? 

Que razões identifica como principais na adesão, ou falta dela, à participação nos cursos 

de candidatos alunos? 

Identifica discrepâncias por género na adesão de jovens árbitros/árbitras? Que razões 

aponta para tal suceder/não suceder? 

Na sua opinião, que pessoas mais influenciam a participação nas formações de 

arbitragem e no exercício da mesma? 

Que medidas ou estratégias sugere de incentivo ao recrutamento de alunos para a 

função, no âmbito do DE? Pode dar exemplos concretos? 

 

Formação 

Tem conhecimento do modelo de formação de juízes/árbitros do DE? 

Em caso afirmativo, considera que o mesmo vai ao encontro das necessidades para o 

desempenho da função no contexto do quadro competitivo do Futsal? 
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Em caso negativo, pensa que o mesmo deveria ser ajustado ao modelo da FPF? 

Justifique. 

A sua Associação, através dos seus técnicos, é solicitada para ministrar cursos de 

arbitragem do DE? 

Em caso afirmativo, qual a vossa recetividade e de que forma tal sucede? 

Em caso negativo, por que motivos pensa que tal não ocorre e qual seria a vossa 

recetividade para tal efeito? 

Tem conhecimento de sessões de formação específica de arbitragem ministrada por 

técnicos da ADR para os professores responsáveis dos grupos-equipa do DE?  

Em caso afirmativo, entende que tal constitui mais-valia para a formação de professores 

na área? Justifique. 

Em caso negativo, considera que tal seria pertinente e estaria o CA disponível para 

permitir que técnicos da ADR ministrassem essas formações no futuro?  

Que sugestões aponta para a melhoria da formação de juízes/árbitros no DE? Pode dar 

exemplos concretos? 

 

Dimensão 3 - Significado Social da prática da arbitragem 

 

Que estímulos e constrangimentos identifica nos jovens que desempenham a função de 

árbitro? Pode dar exemplos concretos? 

Que características/traços de personalidade valoriza nos jovens que exercitam a 

arbitragem? 

Identifica razões para o abandono de jovens árbitros ao longo da carreira de árbitro 

federado? Quais? 
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Na sua opinião, a participação na arbitragem contribui para a formação dos jovens? 

Quais as competências que estes desenvolvem com a prática da arbitragem? 

Dimensão 4 - Articulação do DE e arbitragem federada 

Caso conheça o modelo de formação de juízes/árbitros do DE que pontos de contacto 

vislumbra com o modelo de formação de árbitros da FPF/ Associações Distritais? 

Caso não conheça, crê que seria importante existirem pontos de contacto entre eles? 

Justifique. 

A sua Associação desenvolve algum programa de parcerias com o DE, para a deteção de 

valores e recrutamento de alunos para os cursos de árbitros? 

Em caso afirmativo, em que moldes e como o avalia? 

Em caso negativo, considera que tal seria benéfico para a arbitragem nos dois sistemas e 

identifica razões para que tal não suceda? 

Quer descrever algum dos programas, planos ou iniciativas de incentivo à arbitragem 

destinados a jovens em idade escolar? Qual ou quais? 

Tem conhecimento de alunos que desempenharam funções de árbitros no DE e que 

fizeram ou fazem carreira na arbitragem federada? 

Em caso afirmativo, em que medida considera que a sua participação na arbitragem do 

DE foi importante para o exercício da arbitragem a nível federado? 

Em caso negativo, aponta fatores para que tal nunca tivesse acontecido? 

Propõe sugestões para a melhoria da articulação entre arbitragem no DE e no desporto 

federado? Quais? 

Há alguma pergunta que gostava que tivesse sido feita e queira responder? Qual? 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

MESTRADO EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

A Arbitragem no Desporto Escolar 

Consentimento para Entrevista 

 

   Solicitamos a sua colaboração no presente estudo que versa sobre a “Arbitragem no 

Desporto Escolar”, no âmbito do mestrado em ensino da educação física nos ensinos básico e 

secundário da UTAD. 

   Esta entrevista tem como objetivos: i) compreender Regulamentação da arbitragem no seio 

do Desporto Escolar (DE); ii) verificar o enquadramento do recrutamento e da formação de 

alunos-árbitros de Futsal no seio do Desporto Escolar (DE); iii) analisar e comparar as 

representações dos professores de EF responsáveis de grupo-equipa e alunos árbitros da 

modalidade de Futsal, bem como árbitros federados e responsáveis dos Conselhos de 

Arbitragem relativamente à arbitragem no DE e a sua articulação com o sistema federado. 

   Para assegurar o rigor da análise dos dados recolhidos é desejável proceder à gravação áudio 

desta entrevista. A sua participação será voluntária, pelo que poderá interromper a entrevista a 

qualquer momento. Tudo o que disser será estritamente confidencial e em nenhuma parte do 

estudo será revelado algo que possa identificar o entrevistado. 

   Neste sentido, gostaríamos de solicitar a sua aceitação para participar neste estudo, bem 

como autorização para se proceder ao registo áudio da mesma. 

 

Data: __/__/__ 

 

             Assinatura do Investigador                                 Assinatura do participante 

              _______________________                           _______________________ 

 



Anexos 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
165 

 

ANEXO 3 

 

Declaração de Autorização aos Encarregados de Educação 

 

Exmo. Sr. Encarregado de Educação 

 

Assunto: Pedido de colaboração para a realização de um estudo 

 

O professor Paulo Sérgio Fraga Cardoso (professor de Educação Física do QZP 2) está a 

realizar, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, uma tese de mestrado sobre 

“Arbitragem no Desporto Escolar”. O estudo tem como objetivo analisar os aspetos 

relacionados com a prática da arbitragem de Futsal do Desporto Escolar e a articulação com o 

sistema federado. Deste modo, vimos solicitar a V. Ex.ª, a autorização para entrevistar o seu 

educando para ouvirmos a opinião dele acerca do tema em estudo. Reforçamos que o sigilo e 

a confidencialidade estão presentes entre o seu educando e o professor Paulo Cardoso, sendo 

que os dados recolhidos serão usados, exclusivamente, para o estudo mencionado. 

Agradeço a atenção e colaboração. 

O professor 

___________________________ 

(Paulo Cardoso) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de Autorização 

Eu, _____________________________________________________ encarregado de 

educação do aluno __________________________________________ da turma ____ 

do___.º Ano do Agrupamento de Escolas de ____________________, declaro que autorizo__ 

não autorizo__ o meu educando a participar no estudo sobre “Arbitragem no Desporto 

Escolar”. 

O Encarregado de Educação 

____________________________________________ 



Formação de Árbitros– FUTSAL

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros .

• O Regulamento de Provas Oficial de Futsal da Federação Portuguesa de 
Futebol aplica-se a todos os escalões, com adaptação adequada das 
regras às condições de realização dos jogos, ao equipamento disponível 
e aos recursos humanos existentes. Para os escalões de infantis e 
iniciados aplica-se o Regulamento Técnico-Pedagógico

• O árbitro obriga-se a ser conhecedor do Regulamento de Arbitragem, 
das Leis do jogo e dos Regulamentos das provas a que é chamado a 
intervir.

• O árbitro é o indivíduo responsável por fazer cumprir as regras, o 
regulamento e o espírito do jogo ao qual estão submetidos e intervir 
sempre que necessário, no caso em que uma regra é violada. Para tal, 
deve ser imparcial, rigoroso e soberano. Correto na forma como se 
dirige aos jogadores, revelando fair-play e não se descontrolando, 
mantendo sempre a concentração e a atenção.

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros

Anexos 
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Lei I – Recinto de Jogo

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros

Lei III – Número de Jogadores

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Anexos 
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Lei III – Número de Jogadores

No Desporto Escolar, cada equipa é constituída por:

• 12 jogadores no máximo e 10 jogadores no mínimo;

• 1 professor responsável pelo grupo-equipa; 

• 1 aluno-árbitro.

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Lei III – Número de Jogadores
• A equipa que se apresentar com 9 jogadores ou menos, poderá realizar o 

jogo, caso apresente pelo menos 5 jogadores de início. Contudo, os pontos 
correspondentes à vitória serão averbados à outra equipa, 
independentemente do resultado verificado no jogo.

• À equipa infratora ser-lhe-á averbada Falta Administrativa (1 ponto) e será 
atribuído ao jogo o resultado de 0-10.

• Caso a equipa infratora não realize o jogo, ser-lhe-á averbada Falta de 
Comparência e os correspondentes 0 pontos. O resultado final será de 10-
0.

• Nenhum jogo poderá prosseguir se uma das equipas ficar reduzida a 
menos de 3 jogadores.

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.
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Proposta de documento orientador de formação.

Lei V – Os Árbitros

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Anexos 
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Lei V – Os Árbitros

Os jogos são controlados por dois árbitros, o árbitro principal ou 1º 
árbitro e o segundo árbitro, os quais dispõem de autoridade plena 
para fazerem cumprir as leis de jogo.

• O jogo é dirigido pelo árbitro, que deve aplicar as leis do jogo e tomar 
as medidas disciplinares mais apropriadas às infrações respetivas.

• Não há apelo das suas decisões.  

• O 2.º árbitro tem as mesmas funções do árbitro principal.

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Lei VII – Duração do Jogo

• No Desporto Escolar o tempo de jogo é controlado pela mesa, na 
modalidade de tempo corrido, sem paragens, exceto quando o jogo 
for interrompido por razões que o justifiquem (lesões, bola fora 
muito afastada do terreno do jogo, esclarecimentos à mesa).

• No escalão de INFANTIS E INICIADOS, o jogo é dividido em 4 
períodos de 10 minutos de jogo. Haverá um intervalo de 1 minuto 
entre os 1º e 2º e entre os 3º e 4º períodos. Entre os 2º e 3º 
períodos, o intervalo será de 10 minutos, com mudança de campo.

• No escalão de JUVENIS, o jogo é dividido em duas partes de 20 
minutos cada, com um intervalo de 10 minutos e mudança de 
campo.

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Anexos 
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Lei VII – Duração do Jogo
• Neste escalão, cada equipa tem o direito de pedir uma pausa técnica de 

um minuto, em cada parte do jogo, a qual é concedida num momento de 
paragem do mesmo. A pausa técnica somente é atribuída à equipa que 
possui o direito a repor a bola em jogo.

• Uma vez concedida a pausa técnica, os jogadores podem abandonar o 
terreno de jogo dirigindo-se para junto do respetivo banco de suplentes. 

• Nos casos em que, por força do regulamento específico da prova, os jogos 
não possam terminar empatados, é realizado um prolongamento com duas 
partes de 5 minutos, sem intervalo mas com troca de campo.

• Se a igualdade subsistir, proceder-se-á à marcação de grandes penalidades, 
realizando cada equipa três pontapés.

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Lei VIII – O início do jogo

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Anexos 
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Lei VIII – O início do jogo

• A escolha do campo, que determina a baliza em relação à qual 
atacará durante a primeira parte, será tirada à sorte, por moeda ao 
ar. A outra equipa efetua o pontapé de saída inicial do jogo.

• Na segunda parte do jogo, as equipas trocarão de posição e 
atacarão no sentido contrário

• A bola é considerada em jogo quando se mova, em qualquer 
direção, após apito do árbitro.

• Não se poderá obter golo diretamente de um pontapé de saída.

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Lei IX – Bola em jogo ou fora do jogo

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Anexos 
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Lei IX – Bola em jogo ou fora do jogo
• A bola está fora de jogo quando:

• Tiver cruzado completamente uma linha de baliza ou uma linha 
lateral, quer pelo solo quer pelo ar;

• O jogo for interrompido por um dos árbitros;

• A bola atingir o teto ou qualquer objeto que esteja suspenso 
(neste caso será concedida, à equipa adversária, uma reposição de 
bola em jogo pela linha lateral, no ponto mais próximo abaixo do 
local do contacto).

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

A bola está em jogo em qualquer outro momento, 
inclusive nos seguintes casos:

• Ressalte no poste ou na barra, permanecendo na superfície de 
jogo;

• Ressalte num dos árbitros posicionado na superfície de jogo e aí 
permanecendo, mesmo estando em cima da linha lateral.

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Anexos 
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Lei X – Marcação de Golos

• Considera-se marcado um golo quando a bola cruza completamente a 
linha de baliza, entre os postes e por baixo da barra, desde que a 
equipa que o marcar não infrinja previamente as Leis do jogo de 
Futsal.

proposta de documentação orientadora de arbitros de futsal

proposta de documentação orientadora de arbitros de futsal

Anexos 
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Lei XIII – Pontapés Livres

• Os pontapés-livres são classificados como diretos e indiretos.

• É concedido pontapé livre direto sempre que um jogador:

• Dar ou tentar dar um pontapé num adversário; 

• Passar uma rasteira a um adversário; 

• Saltar sobre um adversário;
• Carregar um adversário; 

• Atingir ou tentar atingir um adversário; 

• Empurrar um adversário; • Efetuar uma entrada contra um adversário;
• Cuspir sobre um adversário; 

• Tocar deliberadamente a bola com as mãos (exceto o guarda-redes dentro da sua 
própria área de grande-penalidade).

proposta de documentação orientadora de arbitros de futsal

Faltas acumuladas 
• São aquelas sancionadas com pontapé-livre direto ou pontapé de 

grande-penalidade.

• Num documento próprio, são registadas as faltas acumuladas 
cometidas por cada equipa, em cada período do jogo;

• Quando é atribuído um pontapé de livre direto por faltas acumuladas, 
que apenas se aplica nos escalões de INICIADOS (3 faltas por período) 
e JUVENIS (4 faltas por parte do jogo), segundo o Regulamento 
Específico de Futsal do Desporto Escolar, um qualquer jogador da 
equipa beneficiária executa um pontapé direto da marca da segunda 
marca de grande penalidade, situada a 10 metros da linha de baliza, 
ou no local onde a falta foi assinalada.

proposta de documentação orientadora de arbitros de futsal

Anexos 
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proposta de documentação orientadora de arbitros de futsal

É concedido pontapé livre indireto sempre que um 
guarda-redes:

• Controlar a bola com as mãos ou com os pés ou de ambas as formas em 
conjunto, na sua própria metade da superfície de jogo, durante mais de quatro 
segundos;

• Depois de jogar a bola, em qualquer parte da superfície de jogo, voltar a fazê-
lo após lhe ter sido cedida por um colega de equipa, na sua metade da 
superfície de jogo e antes que um adversário lhe tenha tocado; 

• Tocar a bola com as mãos dentro da sua área de grande-penalidade após lhe 
ter sido cedida por um colega de equipa com o pé.

• Nota: Apenas as faltas punidas com pontapé livre direto e pontapé de grande 
penalidade são faltas acumuladas.

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Anexos 
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Lei XIV – Pontapé de Grande Penalidade

• É assinalado, quando uma das faltas que dão direito à marcação de 
pontapé livre direto é cometida dentro da área de grande penalidade.

• O guarda-redes deve colocar-se sobre a linha de baliza, entre os 
postes da baliza, de frente para a superfície de jogo, até ao momento 
em que a bola é pontapeada. Os restantes jogadores têm de 
posicionar-se a pelo menos cinco metros de distância da marca de 
grande penalidade, atrás desta.

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Anexos 
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Lei XV – Pontapé de Linha Lateral

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Lei XV – Pontapé de Linha Lateral

• É concedido à equipa adversária do jogador que tocou a bola em 
último lugar, antes da mesma ter ultrapassado totalmente a linha 
lateral, quer seja pelo solo ou pelo ar, ou ter tocado no teto. 

• A bola deve estar imóvel em cima da linha ou num raio de 25 cm à 
volta desta;

• O jogador tem 4 segundos para efetuar o pontapé;

• Os jogadores da equipa adversária devem estar a 5 metros de 
distância;

• Não pode ser marcado golo diretamente dum pontapé na linha 
lateral.

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Anexos 
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proposta de documentação orientadora de arbitros de futsal

Lei XVI – Lançamento de Baliza
• É concedido quando a bola ultrapassa completamente a linha de 

baliza, seja pelo solo ou pelo ar, tocada em último lugar por um 
jogador da equipa atacante, sem que se tenha marcado um golo em 
conformidade com a Lei 10. 

• A bola é reposta em jogo pelo guarda-redes, atendendo às seguintes 
premissas:

• O guarda-redes lança a bola – com as mãos – a partir de qualquer 
ponto da área de grande-penalidade, nos 4 segundos posteriores a 
estarem reunidas as condições para a execução;

• A bola só entra em jogo após ter saído da área de grande penalidade.

• Nunca se pode obter diretamente golo.
Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Anexos 
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proposta de documentação orientadora de arbitros de futsal

Lei XVII – Pontapé de Canto

• Sempre que a bola seja tocada em último lugar por um jogador da 
equipa que defende, ultrapassando completamente a linha de baliza, 
quer pelo solo ou pelo ar, é reposta em jogo, pela equipa atacante da 
seguinte forma:

• A bola é colocada dentro do arco de círculo do canto mais próximo.

• Os jogadores adversários devem estar pelo menos a 5 metros da bola, até que 
esta esteja em jogo.

• A bola entra em jogo logo que seja pontapeada por um jogador da equipa 
atacante.

• Pode obter-se golo diretamente a partir de um pontapé de canto.

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Anexos 
__________________________________________________________________________________ 
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proposta de documentação orientadora de arbitros de futsal

REGRA DOS 4 SEGUNDOS
• Situações em que se aplica:

• O guarda-redes ter a bola controlada com as mãos ou com os pés, por 
tempo superior a 4 segundos, no seu meio-campo.

• Na execução de pontapés-livres.
• Em reposições da bola pela linha lateral.
• Na marcação de pontapés decanto.

• Situações em que não se aplica:

• Na execução de pontapés de saída.
• Na marcação de pontapés de grande penalidade.

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Anexos 
__________________________________________________________________________________ 
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CLASSIFICAÇÃO / PONTUAÇÃO
A classificação das equipas nas várias fases do Quadro 
Competitivo Escolar é determinada pela soma dos pontos obtidos 
no total dos jogos efetuados, de acordo com o seguinte quadro:

VITÓRIA .........................................................................3 PONTOS
EMPATE..........................................................................2 PONTOS
DERROTA ou FALTA ADMINISTRATIVA........................1 PONTO
FALTA DE COMPARÊNCIA ............................................0 PONTOS

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

PARTICIPAÇÃO NO JOGO (INFANTIS e INICIADOS)

• Durante o jogo, cada jogador pode participar num máximo de 3 
períodos, devendo descansar obrigatoriamente pelo menos um.

• Até ao final do 3º período de jogo, todos os jogadores são obrigados a 
jogar um período e descansar outro;

(Exemplo: No caso de jogar o 1º e 2ª períodos não poderá jogar o 3º 
podendo, no entanto, voltar a jogar o 4º período).

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Anexos 
__________________________________________________________________________________ 
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PARTICIPAÇÃO NO JOGO (INFANTIS e INICIADOS)
• Nota: No caso do jogador ter sido utilizado nos dois primeiros 

períodos, não poderá alinhar ou reentrar durante o 3º período, 
mesmo que o motivo seja lesão ou expulsão de um seu colega, 
devendo a substituição ser feita por outro jogador que não esteja 
nestas condições.

• Durante a realização dos dois primeiros períodos não são permitidas 
substituições, salvo nos casos de expulsão ou lesão;

• Durante o 3º e 4º períodos ou prolongamentos, são permitidas todas 
e quaisquer substituições que o professor entenda efetuar.

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

SINALÉTICA DO ÁRBITRO .

a) Pontapé livre direto.

b) SINALÉTICA DO ÁRBITRO Pontapé livre indireto.

c) Falta acumulada na direcção da equipa faltosa.

d) Pontapé de saída.

e) Lei da vantagem.

f) Tempo morto.

g) 4 segundos.

h) Advertência.

i) Expulsão.

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Anexos 
__________________________________________________________________________________ 
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MESA DE SECRETARIADO

• A mesa de Secretariado de jogo deve ser constituída por dois alunos, 
com as seguintes atribuições: 

• a) Um aluno árbitro, que assegura o preenchimento do 
boletim de jogo; 

• b) Um aluno árbitro (cronometrista), que é responsável pelo 
controlo do tempo de jogo e marcação de golos no marcador 
eletrónico (caso exista)

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Anexos 
__________________________________________________________________________________ 
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Obrigado pela vossa atenção. 

Proposta de documento orientador de formação de  árbitros.

Anexos 
__________________________________________________________________________________ 
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       RESUMO 

O objetivo deste estudo foi analisar as representações de professores, alunos, árbitros 
federados e seus responsáveis, sobre os vários aspetos relacionados com a arbitragem, 
no âmbito do desporto escolar, sem deixar de analisar a sua interação com o sistema 
federado. Recorreu-se a uma metodologia do tipo qualitativo, através da realização de 
entrevistas semiestruturadas (n=25). Os dados foram analisados através da técnica de 
análise de conteúdo, com a definição de categorias “a priori” e “a posteriori”. A 
codificação foi realizada com o apoio do programa informático QSR Nvivo, versão 12. 
O desporto escolar é um processo educativo fundamental no contexto escolar, não 
apenas pelo desenvolvimento da cultura motora e desportiva, mas também porque 
promove o desenvolvimento das competências sociais e relacionais. No quadro do 
projeto, a arbitragem no geral e no futsal, em particular, não tem merecido grande 
relevo, isto apesar de ser consensualmente reconhecida a sua importância e 
indispensabilidade para a realização das diferentes provas desportivas. A análise dos 
resultados permitiu concluir que há necessidade de repensar aspetos regulamentares, de 
recrutamento e formação de juízes árbitros do desporto escolar, dados os enviesamentos 
dos mesmos, que se repercutem na fraca adesão e deficiente preparação dos alunos para 
o desempenho das funções. Evidencia-se também, a necessidade do cumprimento das 
recomendações normativas sobre as parcerias com o movimento associativo, para a 
melhoria do setor no contexto do desporto escolar. 

 
      

  ABSTRACT 
The aim of this study was to analyze the roles of teachers, students, qualified referees 
and their governing bodies, concerning to a wide variety of questions related to 
refereeing, especially in school sports, as well as looking at refereeing bodies. Semi-
structured interviews (n=25) were carried out to eight teachers, eight pupils, six referees 
and three sports body professionals. The data were analyzed using content analysis with 
Nvivo 12 software. School sport is an essential part of a child’s education, not just 
because it helps develop motor skills and sporting ability, but fundamentally because 
of the social skills developed and relational benefits it brings. For many children, sport 
in school is the only chance they will have to take part in organized sport. Within the 
framework of school sports, refereeing has been somewhat overlooked despite the fact 
it is widely recognized as being an essential and unavoidable part of many sports.  The 
analysis of the results led us to conclude that there is a need to rethink some of the rules 
of recruitment and the training of referees in school sports, given the current misgivings, 
which have led to a lack of interest in refereeing and poor learning outcomes among 
pupils. It was also clear that recommendations already set out in the rules for working 
in partnership with local clubs should be followed to improve refereeing in the context 
of school sport.

Palavras-chave 
Desporto Escolar, 
Arbitragem, Futsal, 
Articulação. 
 

Keywords 
School Sports, 
Refereeing, Futsal, 
Articulation. 
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Introdução 
 
O desporto escolar apresenta grande relevância no 
processo educativo dos jovens, evidenciada pela 
inclusão da sua prática e pelo elevado poder de 
socialização que a caracteriza, através de novas 
experiências, práticas e realidades (Teixeira, 2007). 
O projeto baseia-se num princípio de participação 
facultativo e vocacional, específico numa 
determinada modalidade desportiva, visando o 
desenvolvimento da aptidão atlética e da cultura 
desportiva. Para Bento (1989, p. 44), “o desporto 
escolar é o setor da vida escolar onde são criadas 
oportunidades para a ação orientada e organizada, 
para desenvolvimento de atividades autónomas e 
espontâneas, para competição intra e inter escolas e o 
fomento e desenvolvimento de talentos”. 
A assunção de que o desporto escolar é um espaço de 
formação desportiva implica superação, treino e 
competição, com vista a um melhor desempenho 
desportivo. Para que cumpra este desígnio são 
necessárias condições organizativas de tempo, de 
horários, de espaço e de enquadramento, 
disponibilizadas pela tutela e geridas ao nível da 
escola, que garantam as efetivas possibilidades de 
participação dos alunos. 
Na ótica de Resende, Mendes, Lima, Pimenta, Castro, 
e Sarmento (2014)  o desporto escolar assume 
também grande importância na dimensão cívica, na 
medida em que a atividade física e desportiva permite 
aos jovens um contato direto com elementos da 
cultura desportiva essenciais, para além das fronteiras 
do desporto e da escola – a aprendizagem das regras 
da cooperação e da competição saudável, dos valores 
da responsabilidade e do espírito de equipa, do 
esforço para atingir metas desejadas ou da 
importância de cumprimento de objetivos individuais 
e coletivos. Para os autores, o projeto tem também um 
caráter propiciador do desenvolvimento integral do 
jovem na escola e sociedade, podendo ainda 
constituir-se como fator motivacional das 
aprendizagens. 
A relação do desporto escolar com o sistema federado 
é um ponto-chave para o desenvolvimento desportivo 
do país. A cooperação entre estes dois sistemas deve 
estar no centro das preocupações numa perspetiva de 
complementaridade. Neste contexto, importa reter a 
abordagem de Gonçalves (2002, p. 2), que destaca o 
desporto escolar “como uma atividade de 
complemento curricular, como um instrumento de 
intervenção pedagógica do sistema educativo, mas de 
igual modo com uma zona de contacto com o sistema 
desportivo”. 
No âmbito do Programa do Desporto Escolar, o 
Ministério da Educação proporciona a prática 
desportiva e a competição regular de mais de 37 
modalidades desportivas, a milhares de crianças e 
jovens de todos os níveis de ensino, destacando-se 
das demais, o futsal, uma das variantes do futebol, a 
modalidade mais praticada a nível federado, facto que 

tivemos em consideração no estudo que 
promovemos. 
Perante estes números bastante significativos, uma 
das várias questões que se impõe analisar e refletir, 
pela verificação de algum alheamento em termos de 
regulamentação e estudos, e que não parece merecer, 
na generalidade, grandes atenções e preocupações, 
prende-se com a temática da arbitragem. É 
sintomático que, apenas em 2006, a questão tenha 
merecido mais alguma atenção da Comissão de 
Reavaliação do Desporto Escolar, ao considerar que, 
para o desporto escolar ser uma realidade e contribuir, 
quer para a formação dos nossos jovens, quer para o 
desenvolvimento do desporto no nosso país, 
deveriam ser perseguidos alguns objetivos, através da 
implementação faseada de medidas, nos futuros 
programas do desporto escolar, destacando-se como 
uma delas a necessidade de “desenvolver a qualidade 
e o nível desportivo das competições escolares, 
racionalizando a escolha das modalidades com 
quadro externo, implementando um programa de 
espírito desportivo e promover a formação de 
professores-treinadores, de alunos-dirigentes e de 
alunos apoiantes de desporto escolar e de árbitros, 
juízes e cronometristas” (CREDE – Comissão de 
Reavaliação do Desporto Escolar, 2006, p. 6). 
A prática de qualquer modalidade de formação e/ou 
orientação desportiva, assim como de funções 
complementares, como são as de 
ajuizamento/arbitragem, proporcionam o 
desenvolvimento de competências físicas e técnicas, 
para além de promover laços de socialização, os quais 
se traduzem em benefícios para a formação integral 
dos jovens. Na formação da conduta pessoal, social e 
desportiva dos alunos destacam-se dimensões, 
também elas de grande importância, tais como as 
competências de gestão e planeamento de atividades 
desportivas, cursos de árbitros, juízes, cronometristas 
e dirigentes, para além de consolidação da avaliação 
e prevenção de fatores de risco para comportamentos 
menos saudáveis. 
Na procura da verdade desportiva e na salvaguarda da 
própria competição e dos seus intervenientes, “a 
arbitragem é uma das componentes de todas as 
modalidades desportivas, sem a qual não se dá início 
a qualquer competição que esteja incluída nos 
calendários oficiais do associativismo desportivo” 
(Pimentel, 1982, p. 59). 
Graça e Mesquita (2015) concebem os jogos 
desportivos como sendo uma atividade lúdica, que dá 
prazer e que faz fruir a vida. No entanto, a ideia lúdica 
dos jogos, não encerra em si uma brincadeira na qual 
não existem regras, mas antes, pelo contrário, exige 
disciplina, organização e regras pré-definidas. Neste 
contexto, emerge a figura do árbitro, como o garante 
dessa organização. Para Barata-Moura (1991), o 
árbitro é a primeira consciência, uma primeira 
reflexão de uma prestação desportiva. Ele é, no 
primeiro momento, o garante ou referencial da 
verdade desportiva de uma competição. 
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A primeira alusão feita à figura do árbitro em 
Portugal, no caso a um árbitro de futebol, surge, 
segundo Reis (2005), em 1874, sendo que, no nosso 
país, a arbitragem devidamente organizada e 
regulamentada surgiu em 1938, no seio da Federação 
Portuguesa de Futebol. Em relação à função do 
árbitro, reportamo-nos ao entendimento de Montiel 
(1998), que considera que arbitrar consiste na 
apreciação e ajuizamento de situações, num período 
muito curto de tempo, protegendo a verdade do jogo. 
A opção pelo estudo da arbitragem de uma 
modalidade coletiva, neste caso o futsal, a variante do 
futebol praticada no âmbito do desporto escolar e 
aquela com maior implantação no país, facto que 
também se traduz no número de árbitros inscritos no 
desporto escolar (DDE, 2012), encontra justificação 
na opinião de Garganta (1998), que advoga que 
quando o foco de análise é o contexto escolar, os 
jogos desportivos coletivos não devem ser apenas 
utilizados como meio para o desenvolvimento de 
habilidades e capacidades variadas, importando 
ensinar esses mesmos jogos, com a sua lógica 
particular, as suas regras e os seus códigos, enquanto 
referenciais importantes da cultura desportiva. 
A realização do estudo que nos propomos realizar, 
resulta da pouca valorização que as questões da 
arbitragem suscitam no Programa do Desporto 
Escolar, facto traduzido na escassez de estudos 
científicos realizados sobre a área, assim como do 
vazio de pesquisas e referências verificado nas 
questões relativas à formação de juízes/árbitros, 
temática que, pela sua reconhecida importância, se 
impõe analisar de forma aprofundada. Por outro lado, 
pretendemos contribuir para o conhecimento do 
funcionamento e organização da arbitragem, no 
âmbito do desporto escolar, mas também nas 
estruturas associativas, bem como conhecer as 
considerações dos diversos agentes relacionadas com 
a área, relativamente à caracterização e análise das 
realidades nos dois contextos, assim como das 
condições e relevância da formação para a melhoria 
dos desempenhos. Neste âmbito, tendo por base a 
realidade percecionada, intentamos esboçar 
estratégias de aplicabilidade prática, com 
apresentação de propostas concretas para a melhoria 
dos vários aspetos relacionados com a temática. 
Em última análise, pretendemos contribuir para a 
necessidade existente em promover esta atividade tão 
importante e indispensável, quanto negligenciada. 
 
Metodologia 
 
Campo de estudo 
 
Participaram neste estudo oito professores de 
Educação Física, quatro de cada género e dois de cada 
uma das Coordenações Locais do Desporto Escolar 
estudados; oito alunos árbitros, quatro de cada género 
e dois de cada CLDE; seis árbitros federados, três de 
cada género e dois de cada uma das associações 

distritais de futebol e três responsáveis de conselhos 
de arbitragem das mesmas. 
A escolha de professores baseou-se na variedade 
geográfica e nos anos de experiência de grupos-
equipa de futsal, independentemente do escalão e do 
género; a escolha de alunos árbitros foi baseada na 
experiência da função no desporto escolar e ainda 
procurámos alguns, de entre esses, que também já 
fossem árbitros federados; a escolha dos árbitros 
federados norteou-se pela seleção daqueles que, tanto 
quanto possível, tivessem no passado a experiência 
do desempenho ou conhecimento das funções no 
projeto, tanto como aluno árbitro, como de professor 
responsável de um grupo-equipa e, ainda, com a 
preocupação que alguns deles fossem membros de 
núcleos de árbitros, os quais, estrategicamente, por 
delegação dos conselhos de arbitragem, 
desempenham tarefas de formação nas associações de 
futebol. Por fim, a escolha dos responsáveis dos 
conselhos de arbitragens das ADR focou-se nos 
indivíduos hierarquicamente mais relevantes, 
presidentes ou vice-presidentes de cada um dos 
órgãos, ou outro elemento com o pelouro da 
arbitragem do futsal, preferencialmente que tenham 
sido árbitros federados. 
O nosso estudo incidiu em professores e alunos do 
desporto escolar em diferentes escolas de concelhos 
inseridos nas CLDE de Guarda, Tâmega, Vila Real e 
Douro e Viseu e de árbitros e responsáveis dos 
conselhos de arbitragem das áreas destes, 
designadamente AF da Guarda, AF de Vila Real e AF 
de Viseu, esta última que abarca concelhos 
pertencentes às CLDE do Tâmega, Vila Real e Douro 
e Viseu. Pela revisão da literatura efetuada, não 
encontrámos nenhum estudo realizado sobre esta 
temática, tanto nesta zona do país, como em qualquer 
outra. 
 
Instrumentos 
 
Em função dos objectivos do nosso estudo, optámos 
por adotar uma metodologia suportada numa 
investigação qualitativa, a qual, de acordo com 
Sparkes e Smith (2014, citados por Resende, 2016) 
constitui uma forma de questionamento social, que 
foca a forma sob a qual as pessoas interpretam e dão 
sentido às suas experiências no mundo em que vivem. 
Assim, procedeu-se a uma recolha de dados efectuada 
através de técnicas diretas e indiretas (Aires, 2011; 
Colás, 1998). Na técnica direta foi aplicado o método 
de entrevistas semiestruturadas. Na técnica indireta 
foi realizada uma análise documental, que 
desempenha funções diversas na investigação 
educativa (Aires, 2011). 
O guião de entrevista, o qual consiste num texto que 
serve de base à realização da mesma e que na ótica de 
Flick (2005, p. 92, citado por Resende, 2016) 
“garante ao investigador que não parecerá um 
interlocutor incompetente” foi ligeiramente adaptado 
em função dos entrevistados, dado exercerem funções 
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distintas, tendo sido elaborado em função da pesquisa 
bibliográfica, da leitura e análise da legislação 
relativa ao tema em questão e da experiência dos 
investigadores como docentes. No processo de 
construção e validação do guião da entrevista foram 
respeitadas as seguintes etapas: (1) elaboração da 
primeira versão do guião tendo por base a revisão 
bibliográfica e experiência do investigador; (2) 
validação da primeira versão do guião, efetuada por 
vários peritos: dois professores universitários, 
especialistas em metodologia qualitativa; dois 
professores do ensino secundário, com experiência de 
lecionação em grupos-equipa da modalidade de 
futsal; dois alunos árbitros com experiência na 
modalidade; dois árbitros do sistema federado e um 
responsável de conselho de arbitragem de uma ADR; 
(3) elaboração da segunda versão da entrevista tendo 
por base as sugestões dos peritos; (4) realização de 
quatro entrevistas piloto, uma a cada um dos agentes 
envolvidos no estudo, com o objetivo de avaliar a 
clareza e pertinência das questões da entrevista; (5) 
analisadas as entrevistas piloto concluiu-se que não 
havia necessidade de alterações, emergindo, assim, a 
versão final do guião. A estrutura deste centra-se em 
quatro dimensões: O desporto escolar e os 
regulamentos; Estrutura Organizacional, composta 
pelas subdimensões recrutamento e formação; 
Significado social da arbitragem e Articulação do 
desporto escolar com o sistema federado. 
 
Procedimentos 
 
As entrevistas foram gravadas, com anuência prévia 
dos participantes, durante os meses de março e abril 
de 2018, tendo a duração média de 31 minutos. 
Procedeu-se à audição e transcrição de cada 
entrevista, durante os três dias seguintes, após a 
realização das mesmas. Na opinião de Resende 
(2016) quando é o próprio entrevistador a realizar a 
transcrição da entrevista, como é o caso, recomenda-
se que a mesma seja feita o mais rapidamente possível 
após o seu término, pois a memória da sua realização 
pode ajudar a relembrar pormenores importantes que, 
de outra forma, podem perder-se. 
 
Análise de conteúdo 
 
Após a recolha de toda a informação, iniciou-se a 
análise e tratamento dos dados, utilizando uma das 
técnicas mais usuais em ciências sociais, a análise de 
conteúdo (Bardin, 2011; Vala, 1986). Reduzimos e 
organizámos os dados de acordo com os requisitos 
metodológicos específicos para análise de dados 
qualitativos (Bardin, 2011; Côté, et al., 1993; Pereira 
& Leitão, 2007; Sarmento 2012). O “corpus” é o 
conjunto dos documentos selecionados para serem 
submetidos aos procedimentos analíticos (Bardin, 
2011). Neste estudo, o mesmo é constituído pelas 
transcrições resultantes das entrevistas realizadas a 
professores, alunos, árbitros e dirigentes. A análise de 

conteúdo utlizada foi do tipo heurístico e 
confirmatório (Bardin, 2011). A definição do sistema 
categorial foi construída “a priori”, de acordo com o 
referencial teórico e com a nossa experiência 
profissional, e a posteriori, segundo a análise do 
material recolhido (Bardin, 2011; Vala, 1986) 
Analisar o material é codificá-lo, ou seja, a 
transformação de dados brutos do texto permitindo 
atingir uma representação do conteúdo ou da sua 
expressão, de forma a esclarecer o analista das 
características do referido texto (Bardin, 2011). O 
tratamento de dados foi executado com recurso ao 
programa informático de análise qualitativa de dados 
QSR-Nvivo (versão 12). 
 
Resultados/Discussão 
 
Nesta fase da investigação procedemos à descrição e 
interpretação da informação recolhida junto de 
professores, alunos, árbitros e dirigentes, procurando 
fundamentá-la, confrontá-la e relacioná-la com o 
exposto na revisão da literatura. A estratégia passou 
por apresentar um quadro síntese do número de 
unidades de significado (também designadas por 
unidades de registo), de cada categoria, a partir das 
quais se elaborou uma análise das respostas/opiniões 
dos entrevistados. 
 
Sistema Categorial 
 
De seguida, apresentamos uma grelha de análise 
categorial (Tabela 1), elaborada em consonância com 
as dimensões estabelecidas na construção do guião de 
entrevista e tendo em conta os pressupostos referidos 
na análise de conteúdo. 
 

Tabela 1 - Definição do sistema categorial. 
Dimensão Subdimensões Categoria 

Desporto Escolar e 
Regulamentos 

 Aspetos relevantes 
desporto escolar 

 Quadro regulamentar 

Estrutura 
Organizacional 

Recrutamento 

Adesão 

Género 

Processo recrutamento 

Formação 
Modelo de formação 

Formação escolar 

Significado Social 

 Aspetos formativos 

 Estímulos 

 Constrangimentos 

Articulação 
Desporto Escolar 
com Sistema 
Federado 

 Programas de parcerias 

 Sugestões de articulação 

 
Na dimensão “Desporto Escolar e os Regulamentos”, 
procuramos percecionar o entendimento que 
professores, alunos, árbitros e dirigentes têm sobre a 
dinâmica e relevância do desporto escolar, 
destacando os aspetos considerados mais 
importantes, a relevância da competição e o quadro 
regulamentar existente. Atentamos à valorização da 
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arbitragem no projeto e às sugestões propostas para a 
melhoria dos vários aspetos abordados. 
Na categoria “Aspetos relevantes do desporto 
escolar” foi nosso objetivo percecionar a relevância 
que os vários entrevistados atribuem ao desporto 
escolar e nele que aspetos mais destacam (Tabela 2). 
 

Tabela 2 - Categoria Aspetos relevantes DE. 

Subcategorias Prof 
(NUS) 

Al 
(NUS) 

Ár 
(NUS) 

Dir 
(NUS) 

Socialização e 
vivências 3 5 5 3 

Prática 
desportiva 5 7 3 - 

Inclusivo 5 2 1 - 

Saúde e bem-
estar 3 - 1 1 

Total 16 14 10 4 

Nota: NUS = Número de Unidades de Significado (US); 
Prof = Professores; Al = Alunos; Ár = Árbitros; Dir = 
Dirigentes. 

 
Da análise efetuada, resulta a evidência de que os 
entrevistados são unânimes quanto à relevância e aos 
benefícios do desporto escolar, destacando-se, 
sobretudo, a vertente social, psicológica e afetiva no 
desenvolvimento do indivíduo. Tais apreciações 
estão em consonância com as opiniões de Bento 
(1989) e Mota (2001), para quem o desporto escolar 
é um projeto extremamente válido ao nível social, ao 
qual se deve dar maior visibilidade, nele investindo e 
apostando de forma mais efetiva. Destacam-no como 
uma mais-valia no contexto educativo, sobretudo por 
permitirem um leque de vivências aos alunos na área 
das atividades físicas e da socialização. 
 

“É extremamente importante porque é uma 
oportunidade para os alunos poderem competir e 
conhecer pessoas novas, além disso poderem 
fazer parte de um grupo-equipa. É sem dúvida 
uma mais valia para toda a comunidade escolar.” 
(Professor 7) 

 
O aspeto mais relevante que os nossos entrevistados 
consideraram foi a socialização e vivências, sendo 
estes mais referenciados por alunos e árbitros. O 
desporto escolar, enquanto parte integrante e 
estruturante do projeto educativo da escola pode ser 
portador de uma mensagem inovadora e 
transformadora, visando a aquisição e o 
desenvolvimento de comportamentos, desde a 
autonomia e sentido de responsabilidade, até ao 
prazer, emoção, risco, competição, superação e 
afirmação da personalidade no direito à diferença 
(Pina, 2002). O desporto escolar produz dinâmicas de 
grupo em ambiente educativo que poderão ser 
claramente potenciadoras do desenvolvimento de 
valores como o humanismo, a verdade e a 
honestidade, a solidariedade, o respeito, a lealdade, a 
disciplina, a coragem, o exercício da liberdade, a 

tolerância nas relações humanas, o acatamento da 
regra e da afirmação do primado do direito sobre o 
árbitro. É em torno destes valores que Constantino 
(2006) refere que se pode construir aquilo que 
vulgarmente se chama o “espírito desportivo”. 
O desporto escolar apresenta grande relevância no 
processo educativo dos jovens, evidenciada pela 
inclusão da sua prática e pelo elevado poder de 
socialização que a caracteriza, através de novas 
experiências, prática e realidades (Teixeira, 2007). 
Na opinião dos nossos entrevistados, o desporto 
escolar tem um grande papel de socialização, 
proporcionando o desenvolvimento pessoal e social, 
através de novas experiências, práticas e realidades, 
dotando e desenvolvendo os alunos de competências 
nos vários domínios. 
 

“Os jovens têm vivências, mais concentração, 
partilham experiências entre eles. Também há 
toda a motivação do jogo, do querer ganhar, que 
é sempre importante. Estar em contacto com 
outras escolas e outros professores e alunos.” 
(Dirigente 3) 

 
As opiniões dos nossos entrevistados, 
independentemente das suas funções, vão ao encontro 
do estudo realizado por Veigas, Catalão, Ferreira, e 
Boto (2009) que, de forma geral, apontam como 
principais fatores motivacionais, a prática desportiva, 
o divertimento, o desenvolvimento de competências, 
a afiliação e a saúde/forma física. As competências 
sociais, designadamente a convivialidade, que é 
considerada uma consequência emergente da prática 
desportiva que acontece integrada num grupo, e a 
possibilidade de competir (competência sócio 
afetiva) são também fortes argumentos apresentados. 
Na mesma linha, Resende et al. (2014) defendem que  
os alunos procuram realizar aquilo que mais gostam, 
nas modalidades que se sentem mais à vontade, 
procurando atingir os seus objetivos, como estar com 
os amigos, em prol da saúde, descarregar energias, 
entre outros.  
Outro dos aspetos mais referenciados foi a prática 
desportiva. A instituição Escola é, por excelência, 
uma entidade de referência social, devendo assumir-
se como um veículo de promoção de comportamentos 
e valores socialmente relevantes (Mota, 2001), tais 
como a prática de atividades físicas e desportivas. De 
facto, enquanto entidade transmissora de saberes e 
comportamentos, a escola pode congregar em si uma 
forte possibilidade de associação para os 
comportamentos vivenciados na comunidade, 
particularmente no da promoção da atividade física 
entre os jovens (Mota, 1997). 
A prática desportiva é, precisamente, o aspeto mais 
referido no nosso estudo pelos alunos, facto 
significativo por serem eles os principais atores no 
projeto do desporto escolar, sendo de notar a falta de 
referência à mesma, por parte dos dirigentes, algo que  
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pode ser explicado pelo seu afastamento do campo de 
ação. 
De acordo com Sobral (1994), o motivo decisivo para 
a participação das crianças e jovens na prática 
desportiva será sempre o prazer pessoal e o prazer 
pela atividade. Na mesma linha, Matos (1999) 
sublinha que o divertimento é um grande motivo de 
adesão à prática desportiva e Resende et al. (2014) 
apontam no seu estudo sobre a opinião de alunos de 
uma escola citadina, que o alcance de “novas 
perspetivas”, participar em competições e ocupar o 
tempo livre a fazer algo que gostam e que contribua 
para a uma boa condição física são factores decisivos 
na participação no projeto desportivo. 
A capacidade do desporto escolar se constituir num 
contexto promotor da inclusão social é também um 
aspeto referido pelos entrevistados, com destaque 
para as referências dos professores auscultados, que 
consideram o projeto um contexto por excelência 
para desenvolver e promover este valor social. 
Dos vários aspetos valorizados nas auscultações 
levadas a efeito, nas quais todos os entrevistados 
reconhecem o papel importantíssimo que o desporto 
escolar desempenha no processo formativo dos 
jovens, no potencial social, na importância do bem-
estar e na aquisição de hábitos de prática desportiva, 
que se traduzem na melhoria da saúde física e mental, 
cremos ser necessário um projeto do desporto escolar 
ainda mais ativo, capaz de se adaptar a uma nova 
realidade que, na ótica de Pina (2001), passa por 
haver uma escola mais projetiva e empreendedora, 
uma escola inovadora. Ainda na linha de pensamento 
do autor, é na escola que os recursos estão mais 
acessíveis e, para a maioria da comunidade escolar, é 
no desporto escolar, para além da educação física, que 
surge a oferta de atividades físicas. Apesar das 
opiniões que este estudo revela, parece-nos que faz 
sentido atentar nas considerações de Soares (2002), 
para quem, o desporto escolar ainda pode ter uma 
missão mais relevante. 
Na categoria “Quadro regulamentar” procuramos 
escalpelizar os aspetos regulamentares do desporto 
escolar que, no caso da arbitragem, depende tanto do 
regulamento geral, como do regulamento específico 
da modalidade que abordamos. Tentamos dissecar os 
aspetos gerais de ambos os regulamentos, dando 
conta do cumprimento dos mesmos e da valorização 
da arbitragem, a partir das conceções dos professores 
envolvidos no processo. Por fim, apresentamos 
sugestões de melhoria no plano regulamentar, 
resultantes das auscultações dos vários agentes 
(Tabela 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da auscultação efetuada através das entrevistas 
realizadas, ressalta o facto de apenas os professores e 
um ou outro entrevistado com ligações ao desporto 
escolar conhecerem os regulamentos que regem o 
futsal. No entanto, apesar do desconhecimento dos 
mesmos, a grande maioria dos entrevistados referem-
se ao aspeto que determina que os árbitros sejam 
indicados pelas equipas em disputa dos jogos, 
recolhendo esse facto reprovação dos indivíduos 
auscultados, sobretudo árbitros federados, 
considerando que essa premissa compromete a 
imparcialidade e o trabalho de equipa de arbitragem, 
já que este requer conhecimento e rotinas dos 
elementos. 
 

“Não conheço. Ainda assim, não me parece muito 
positivo o princípio em que há um árbitro de cada 
equipa, pois isso retira alguma isenção à função 
do árbitro, que é uma das principais dos árbitros, 
para além de fazer cumprir as regras. A 
imparcialidade durante o jogo fica 
comprometida.” (Dirigente 1) 

 
Na pesquisa bibliográfica que efetuámos, não 
encontrámos registos significativos sobre a temática, 
pelo que, da análise das opiniões resulta a evidência 
de que podem e devem ser tomadas medidas 
conducentes a minorar o efeito dos problemas com a 
constituição das equipas de arbitragem, 
nomeadamente pelo reforço e qualificação da 
formação, ou outras medidas que na subcategoria 
sugestões são apontadas. 
No que diz respeito à valorização da arbitragem, a 
grande maioria dos entrevistados, designadamente 
professores, aqueles mais a par dos regulamentos, são 
da opinião que a mesma não é valorizada como se 
desejaria nos diferentes regulamentos. 
 

“Sinceramente, penso que não é dada muita 
importância, aliás no regulamento quase não há 
nada sobre arbitragem. Na minha opinião a 
arbitragem não tem merecido o destaque que 

Tabela 3 - Categoria Quadro regulamentar. 

Subcategorias Prof 
(NUS) 

Al 
(NUS) 

Ár 
(NUS) 

Dir 
(NUS) 

Aspetos gerais  9 - 6 3 

 
Valorização da 

arbitragem 
 8 - - 1 

 
Cumprimento 

dos 
regulamentos 

 10 - - - 

Sugestões 
 

Regulamentares 9 5 5 3 

Sócio pedagógicas 7 6 5 1 

Total 43 11 16 8 

Nota: NUS = Número de Unidades de Significado 
(US); Prof = Professores; Al = Alunos; Ár = 
Árbitros; Dir = Dirigentes. 
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merecia, acaba por ser relegada para segundo 
plano. Não há quase referências à arbitragem no 
regulamento geral e muito pouco no regulamento 
específico de futsal.” (Professor 7) 

 
Apesar dos nossos entrevistados darem conta da 
pouca valorização, a verdade é que a atividade da 
arbitragem e juízo desportivo tem uma importância 
extraordinária para a realização das diferentes provas 
desportivas, independentemente do contexto onde 
elas ocorram. Os árbitros e os atletas são os únicos 
componentes de qualquer modalidade que 
obrigatoriamente devem estar presentes para ela se 
realizar. Contudo, a tal importância dos árbitros não 
corresponde o mesmo interesse e atenção que é 
dedicado a outros atores do fenómeno desportivo, 
como atletas e treinadores (Gomes & Silvério, 2009). 
Ainda segundo os autores, são escassos os trabalhos 
realizados com árbitros e juízes desportivos, facto que 
já tínhamos constatado. 
Relativamente ao cumprimento dos regulamentos, 
das auscultações realizadas, cujas referências sobre 
esta matéria foram exclusivas dos professores, resulta 
a conclusão que o regulamento é muitas vezes 
violado, sobretudo no que toca ao aspeto que nos 
motiva a realizar este estudo, a arbitragem. 
  

“Há escolas que se têm apresentado sem árbitro. 
Resolvemos a situação com serenidade e 
continuamos, apesar do estipulado no 
regulamento, porque somos todos colegas e está 
tudo bem. Também varia de CLDE para CLDE 
no rigor e na rigidez. Connosco, resolvemos a 
bem e não penalizamos. Quem ganhar, leva os 3 
pontos e não há a derrota administrativa. Os 
alunos não se sentem injustiçados porque não 
sabem do regulamento, só que tem de haver um 
número mínimo de alunos para competir. 
Relativamente a professores muito competitivos, 
há quem faça cumprir o regulamento.” (Professor 
2) 

 
Pelos testemunhos, regista-se que muitas escolas, de 
forma transversal às quatro coordenações locais, não 
apresentam árbitro e a mesa de secretariado não 
funciona de forma regulamentar, situações que 
acarretariam derrota administrativa. Porém, da 
análise às opiniões dos nossos entrevistados resulta a 
conclusão de tais falhas serem geridas com 
leviandade. 
Na nossa opinião, sem recorrer a correntes 
pedagógicas, que desconhecemos, o aspeto 
pedagógico deveria ser mais valorizado e o sistema 
de pontuação poderia valorizar a vertente pedagógica. 
Mais importante do que uma escola, pontualmente, 
não apresentar árbitros, facto que fruto das 
contingências pode acontecer ocasionalmente, seria 
valorizar boas práticas, através da pontuação, tais 
como a disciplina, o comportamento e o fair play. 
No campo das sugestões elencadas para melhoria do 
quadro regulamentar, ressalta a indicação da criação 
de um quadro de árbitros, algo que não está previsto 

no regulamento, mas que, na nossa ótica, poderia 
ajudar a melhorar a qualidade da arbitragem, assim 
houvesse meios. Destacam-se ainda, as questões 
formativas, nomeadamente a referência à falta de 
acompanhamento dos alunos que exercem a 
arbitragem, bem como a sugestão de árbitros 
estagiários do sistema federado terem a oportunidade 
de arbitrar jogos no desporto escolar, algo que traria 
óbvias mais-valias à competição. 
Destacamos ainda, a sugestão de dois professores 
para alteração da pontuação dos encontros, com o 
intuito de valorizar a utilização de mais jogadores e 
desvalorizar o plano competitivo, algo que não está 
relacionado diretamente com a temática estudada, 
mas que traria repercussões positivas na contestação 
de que são alvos os árbitros no decorrer dos jogos. 
Na “Dimensão Estrutura organizacional” 
objetivamos aceder ao entendimento que professores, 
alunos, árbitros e dirigentes têm acerca do 
enquadramento estratégico do desporto escolar e das 
suas estruturas orgânicas, no que ao recrutamento de 
alunos para a arbitragem e a sua formação diz 
respeito. Por força da importância e abrangência 
destas valências, decidimos criar subdimensões 
referentes a cada uma delas, por forma a melhor as 
escalpelizar. Por um lado, abordamos os aspetos 
relativos ao recrutamento de alunos para a 
arbitragem, nomeadamente no que toca a estratégias 
e meios utilizados, a recetividade, as influências e as 
causas de adesão, assim como as discrepâncias 
verificadas em função do género e as suas causas. Por 
outro, escalpelizamos os aspetos relacionados com a 
formação, com uma abordagem ao modelo e à forma 
como é operacionalizado no terreno, cuja qualidade 
influencia toda a atividade do desporto escolar. 
 Na categoria “Adesão” pretendemos analisar os 
aspetos relacionados com a adesão à arbitragem, no 
âmbito do projeto, com o objetivo de percebermos, de 
forma genérica, o perfil dos alunos que aderem e 
quem mais influencia essa decisão (Tabela 4). 
 

Tabela 4 - Categoria Adesão. 
Subcategorias Prof 

(NUS) 
Al 

(NUS) 
Ár 

(NUS) 
Dir 

(NUS) 

Influências 

Professores 
EF 

8 7 4 3 

Colegas 
amigos 

5 3 3 1 

Praticante-
tipo 

Ex-
praticantes 

8 6 5 1 

Árbitros 
federados 

3 3 2  
- 

Total 24 19 14 5 

Nota: NUS = Número de Unidades de Significado 
(US); Prof = Professores; Al = Alunos; Ár = 
Árbitros; Dir = Dirigentes. 

 
Relativamente à influência para a adesão, a grande 
maioria dos entrevistados, de uma forma transversal 
a todos os agentes e independentemente da área 
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geográfica em que exercem funções, referiram o 
professor de educação física ou responsável do 
grupo-equipa. Segundo Soares et al. (2009), o 
professor exerce uma atividade essencialmente 
relacional, cuja qualidade das interações se reflete no 
desenvolvimento de competências sociais e 
académicas dos seus alunos. É portanto 
compreensível, que seja o professor de educação 
física, pois à partida é possuidor de boas 
competências e habilidades sociais, fruto da 
especificidade da sua área e pela contextualização da 
sua disciplina. Adicionalmente, pelo facto de muitas 
vezes ser ele próprio a orientar as práticas do desporto 
escolar, potencia níveis relacionais, de confiança e de 
motivação superiores. 
Os amigos ou colegas de grupo-equipa, pelas ligações 
e relações sociais e pessoais que estes criam entre si, 
assim como pela identificação interpares, são também 
elementos decisivos no processo de motivação para a 
prática desportiva e para a arbitragem em particular. 
Neste quadro, Menezes, Lemos e Rodrigues (2010) 
advogam que o desenvolvimento social das crianças 
e dos jovens parece ser fortemente influenciado pelo 
tipo de relação que ocorre no contexto do grupo de 
pares. No mesmo sentido, no estudo realizado em 
escolas citadinas por Resende et al. (2014) permitiu 
constatar que a maioria dos alunos aderiu ao desporto 
escolar por via de amigos, sendo que no mesmo 
também foram referenciados os professores como 
fonte de incentivo para a participação no projeto. 
As conclusões sobre as influências vão ao encontro 
da conceção de Mota (1993), que é da opinião que o 
professor de Educação Física poderá possuir um 
relacionamento mais próximo dos seus alunos, do que 
qualquer outro docente de outra disciplina. Por outro 
lado, verifica-se igualmente a preponderância dos 
pares, como uma forte influência na prática 
desportiva, tal como Mota e Sallis (2002) referem, em 
função da literatura analisada. 
A recetividade na adesão à prática da arbitragem é 
considerada, de forma quase unânime e transversal a 
todas as CLDE estudadas, como fraca, registando-se 
a falta de opinião, por desconhecimento, por parte de 
dois elementos dos CA. Tal facto não encontra 
explicações na bibliografia pesquisada, no contexto 
do desporto escolar, porém, encontrámos algumas 
razões na abordagem à temática em contexto do 
sistema desportivo federado. Para Reis (2000), os 
responsáveis da arbitragem apontam os problemas de 
recrutamento como um dos principais da área, na 
medida em que não é fácil conseguir candidatos à 
frequência de cursos de árbitros. Relativamente a esta 
questão, Montiel (1998, p. 72) advoga que “quando 
se procura explicar a adesão à arbitragem, pode-se 
elaborar uma longa listagem de motivações: 
afirmação pessoal e prestígio social; atração pelo 
risco, pela competição ou pela modalidade 
desportiva; interesses económicos ou busca de 
qualquer outro tipo de compensações”. 

Como mencionado, são muito escassos os estudos 
sobre o tipo de indivíduos que aderem à arbitragem 
no geral e, no contexto do desporto escolar, 
desconhecemos quaisquer trabalhos ou estudos 
realizados. Ainda assim, e considerando a arbitragem 
como uma componente da prática desportiva, 
podemos enquadrá-la no contexto da adesão ao 
desporto escolar. Nas razões apontados à sua 
frequência, são enunciados o desenvolvimento de 
competências, a afiliação geral, a forma física, a 
competição e o prazer (Marques, 2011). 
Relativamente ao tipo de aluno que adere à 
arbitragem no desporto escolar, segundo os nossos 
entrevistados, existe uma grande variedade, seja por 
que simplesmente querem participar numa atividade 
desportiva, seja por desafio ou outra qualquer 
motivação pessoal, ou por quererem conhecer outras 
realidades. No entanto, o tipo de aluno a que quase 
todos os auscultados se referem são aqueles que, 
sendo ex-praticantes da modalidade, já sem idade que 
lhes permita participar, veem no exercício da 
arbitragem uma forma de estar ligados à mesma. 
Segundo alguns dos nossos entrevistados, também 
aderem à arbitragem alunos que já têm o curso de 
árbitro do sistema federado e que são motivados, 
tanto por professores, como por colegas, para 
participarem, já que garantem alguma qualidade no 
desempenho. 
 

“Noto que há dois tipos de alunos que arbitram 
no DE. Os alunos que já têm curso de árbitros da 
associação e que vão porque sentem que já 
dominam as leis e acabam por sobressair e os 
outros, poucos, que vão pelo desafio por uma 
nova experiência e gostarem da modalidade e já 
terem sido praticantes.” (Árbitro 6) 

 
Na categoria “Género” tentamos percecionar a 
existência de discrepâncias por género no 
recrutamento para a arbitragem no desporto escolar, 
tentando, nos casos em que elas se registam, analisar 
as causas para que tal suceda (Tabela 5). 
 

Tabela 5 - Categoria Género. 

Subcategorias Prof 
(NUS) 

Al 
(NUS) 

Ár 
(NUS) 

Dir 
(NUS) 

Discrepância 
Elevada 6 7 6 2 

Moderada 3 2 - 1 

Causas de 
discrepância 

Preconceitos 7 4 6 3 

Falta de 
gosto pela 
modalidade 

4 2 1 - 
 

Total 20 15 13 6 

Nota: NUS = Número de Unidades de 
Significado (US); Prof = Professores; Al = 
Alunos; Ár = Árbitros; Dir = Dirigentes. 

 
O nosso estudo deixa bem evidente a elevada 
discrepância entre alunos do sexo masculino e 
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feminino, na adesão à arbitragem, com destaque para 
as opiniões de alunos e árbitros, que são quase 
unânimes nessa constatação. Este facto vai ao 
encontro dos vários estudos realizados no âmbito da 
prática desportiva, quanto às diferenças de género, os 
quais revelam que há uma tendência para uma maior 
participação masculina face à feminina. Segundo as 
teorias feministas (Bryson, 1994; Messner, 1994, 
citados por Marivoet, 2003, p. 62),  

 
“a menor participação feminina no desporto 
deve-se ao facto deste ser marcado pela 
dominação hegemónica da cultura masculina. 
Quando se trata de desporto de competição, 
intenso e organizado, as assimetrias entre os 
sexos aumentam drasticamente, sendo este um 
espaço marcadamente masculino”. 

 
Apesar do desporto e da atividade física serem 
reconhecidos como sendo ferramentas para eliminar 
os estereótipos de género socialmente construídos, a 
incorporação da mulher no âmbito desportivo é lenta 
e difícil. O afastamento da mulher, da prática 
desportiva, deveu-se não só a causas sociais, dada a 
posição frágil da mulher na sociedade e ao papel que 
esta lhe atribui, mas também a causas relacionadas 
com a própria natureza da atividade desportiva 
(Costa, 2004). Os nossos entrevistados são 
claramente da opinião da existência de discrepância 
na adesão por género e as opiniões são consensuais 
aos quatro tipos de agentes inquiridos. 
 

“Há uma grande discrepância na adesão por 
género e eu sei bem porque tento convencer 
muitas alunas a irem para a arbitragem, tanto no 
DE, como no núcleo de árbitros e não consigo. 
Existe muito mais adesão por parte de alunos do 
sexo masculino.” (Árbitro 4) 

 
As causas para a discrepância verificada, de acordo 
com as opiniões recolhidas são, fundamentalmente, 
os preconceitos e o gosto pela modalidade, no caso 
das alunas, o menor gosto. Os nossos entrevistados 
referem que, culturalmente, os alunos do sexo 
masculino estão mais familiarizados com os 
desportos coletivos, nomeadamente o futebol e as 
suas variantes. Destaca-se que praticamente não há 
referência ao gosto pela arbitragem, já que o exercício 
desta é, segundo algumas opiniões recolhidas, uma 
forma de ter algum contacto com a modalidade que 
apreciam. 
Os resultados revelam um consenso nos quatro tipos 
de agentes auscultados e são um indicador que ainda 
persistem alguns valores culturais associados à 
prática desportiva feminina, como o do desporto 
masculinizar as mulheres (Costa, 2004). 
Na categoria “Processo de recrutamento” procuramos 
percecionar a forma como se processa o recrutamento 
para a arbitragem nas escolas, designadamente ao 
nível das estratégias utilizadas. Paralelamente, 
procuramos perceber se há da parte das associações 
distritais de futebol das áreas geográficas estudadas, 

estratégias para recrutamento nas escolas e, de forma 
particular, no desporto escolar. Por fim, apontamos 
sugestões de melhoria do recrutamento, resultantes 
das opiniões dos nossos entrevistados (Tabela 6). 
 

Tabela 6 - Categoria Processo de recrutamento. 

Subcategorias Prof 
(NUS) 

Al 
(NUS) 

Ár 
(NUS) 

Dir 
(NUS) 

Estratégias 
Contacto direto 7 8 2 3 

Inscrições 2 - 6 - 

Sugestões 

Quadro de 
árbitros 2 - 3 - 

Sessões com 
árbitros 7 6 6 3 

Oferta de 
equipamento 3 4 - 2 

Total 21 18 17 8 

Nota: NUS = Número de Unidades de Significado 
(US); Prof = Professores; Al = Alunos; Ár = 
Árbitros; Dir = Dirigentes. 
 
Pelos depoimentos recolhidos, não há uma estratégia 
de recrutamento formal, mas antes, e de uma forma 
transversal às quatro CLDE, uma estratégia de 
contacto direto dos professores de educação física, ou 
responsáveis dos grupos-equipa, seguida da abertura 
de inscrições, esta em bastante menor escala. Registe-
se, com alguma curiosidade e talvez fruto do 
afastamento da realidade escolar, que os árbitros 
auscultados consideraram como estratégia mais 
eficaz, a abertura de inscrições, em dissonância com 
a maioria das opiniões recolhidas. Fica também 
patente que o contacto direto dos professores se 
dirige, de uma forma muito particular, a alunos que já 
tenham praticado a modalidade e que já não têm idade 
para o continuar a fazer. 
 

“Não se pode dizer que existe um recrutamento 
propriamente dito. De ano para ano, vamos 
convidando alguns miúdos que tenham mais 
habilidade, que já jogaram futebol e que pela sua 
idade já não podem participar no quadro 
competitivo, mas como gostam da modalidade, 
vão ficando… Convidamos então esses alunos 
mais velhos, mais motivados. Aparecem sempre 
alunos que tenham deixado a modalidade em 
termos de quadro competitivo, conhecem as 
regras e enquadram-se bem. Não há formação, 
nem meios de divulgação, é o contacto com o 
professor, sobretudo os mais velhos, que 
conhecem bem os alunos, que os faz aderir ao 
processo.” (Professor 6) 

 
Relativamente às estratégias de recrutamento dos 
conselhos de arbitragem das ADR, levadas a efeito 
nas escolas, considerado por Reis (2000) o local por 
excelência onde se devem aproveitar para o setor da 
arbitragem, pelos mais variados motivos, 
encontramos três posicionamentos completamente 
distintos. O CA da AF Guarda sem estratégia, uma 
vez que não tem tido da parte das escolas recetividade 
aos seus intentos, a AF Viseu já ensaia estratégias de 
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recrutamento na escola, reconhecendo esta como a 
principal fonte de recrutamento para os seus cursos de 
formação inicial e, por fim, a AF Vila Real, que 
parece não ter problemas com o recrutamento de 
jovens árbitros, demonstra não ter interesse em fazê-
lo nas escolas. 
As sugestões de recrutamento foram muito variadas, 
mas as respostas que mais frequência tiveram 
relacionam-se com a realização de sessões de 
recrutamento com a presença de árbitros federados ou 
técnicos de associações e, em menor número, com a 
necessidade de incentivos, nomeadamente da oferta 
de material. As sessões de recrutamento com 
especialistas são apontadas, de uma forma transversal 
pelos agentes envolvidos no estudo, mas destaca-se a 
frequência de sugestões de oferta de material de 
arbitragem, sobretudo por parte dos alunos, para 
quem essas medidas fariam os participantes sentirem-
se mais desportistas. 
Pensamos que as duas sugestões mais apontadas no 
nosso estudo são pertinentes e perfeitamente 
exequíveis, tanto a realização de sessões de 
recrutamento com árbitros federados, de preferência 
categorizados, para que possam ser modelos e deem 
a conhecer as particularidades da arbitragem, como a 
oferta de equipamentos, para que os árbitros possam 
sentir-se mais motivados e com a noção de pertença a 
uma equipa, aquela que é responsável pelo desenrolar 
do jogo e, sem a qual, não se pode realizar. 
Na categoria “Modelo de formação” pretendemos 
obter informações sobre o modelo de formação da 
arbitragem, na modalidade de futsal, e o seu nível de 
adequação, em função da exigência do quadro 
competitivo do desporto escolar. No seguimento do 
diagnóstico, tentamos enumerar sugestões para a 
melhoria do processo (Tabela 7). 
 

Tabela 7 - Categoria Modelo de formação. 

Subcategorias Prof 
(NUS) 

Al 
(NUS) 

Ár 
(NUS) 

Dir 
(NUS) 

Nível de 
preparação 

Ajustado 2 3 1 - 

Desajustado 7 5 4 - 

Sugestões 

Formação 
especializada 7 6 6 3 

Formação 
Inovadora 5 4 3 - 

Acompanhamento 3 3 4 1 

Total 24 21 18 4 

Nota: NUS = Número de Unidades de Significado 
(US); Prof = Professores; Al = Alunos; Ár = Árbitros; 
Dir = Dirigentes. 
 
De acordo com as opiniões recolhidas, e destacando 
que os dirigentes dos CA não emitiram opinião por 
desconhecimento, o modelo de formação vigente não 
corresponde às exigências, sendo que professores e 
alunos, possuidores de melhor conhecimento do 
projeto, consideram que a formação ministrada não 

vai ao encontro do nível de exigência do quadro 
competitivo 
 

“O modelo, na minha opinião, fica muito aquém 
das necessidades e vemos muitos árbitros sem 
preparação que, por vezes, causam problemas nas 
concentrações. São muito escassas as horas de 
formação, não existem documentos orientadores 
e o acompanhamento que existe é apenas feito 
pelos professores da escola, que não têm grandes 
conhecimentos.” (Professor 2) 

 
A constatação que o modelo de formação não 
corresponde às necessidades e nível de exigência foi 
igualmente reconhecido pelo Gabinete Coordenador 
do Desporto Escolar (GCDE), que sentiu a 
necessidade, a partir do ano letivo 2010/2011, de 
reformular o Regulamento Específico da Formação 
de Alunos Juízes/Árbitro, uma vez que se entendeu 
que este setor emprestava uma reduzida contribuição 
para a melhoria da qualidade do desempenho 
desportivo nas fases regionais e nacionais do desporto 
escolar. Considerou o GCDE que, apesar do 
investimento e empenho da estrutura do desporto 
escolar, as competências dos alunos árbitros, que 
frequentavam os níveis regionais e nacionais de 
formação, não acompanhavam a evolução verificada 
no nível de jogo dos grupos-equipa. 
A constatação desses factos implicou o 
aprofundamento da avaliação do modelo visando o 
estabelecimento de um plano de melhoria. No 
entanto, tal plano parece tardar em dar frutos, talvez 
motivado pelo retrocesso do investimento económico 
do estado no ensino. De facto, em função das 
dificuldades financeiras que o país passou, com a 
necessidade de ser intervencionado 
internacionalmente, facto que implicou cortes 
orçamentais no Ministério da Educação e, 
consequentemente, no desporto escolar. Os 
professores viram diminuir a carga horária de cada 
grupo-equipa de quatro tempos para três horas, facto 
que a juntar a orientações dos órgãos de gestão para 
aposta em algumas disciplinas consideradas mais 
nucleares, podem ajudar a explicar as deficiências na 
formação ministrada. 
As sugestões de formação foram muito variadas, mas 
as respostas que mais frequência tiveram relacionam-
se com a realização de formação com carácter 
inovador, com um acompanhamento e assessoria 
durante o ano letivo e, sobretudo, sugestões para uma 
formação com técnicos especializados, destacando-se 
nesta subcategoria a frequência de respostas dos 
árbitros, unânimes quanto à importância da mesma. 
Os nossos entrevistados destacam a necessidade de 
haver uma formação especializada, ministrada por 
agentes com conhecimentos na área, sejam eles 
professores com formação específica, ou técnicos de 
arbitragem de associações de futebol ou núcleos de 
árbitros. Os agentes auscultados também destacam a 
importância de utilização de meios mais inovadores 
na formação inicial, sobretudo professores e alunos, 



A arbitragem no Desporto Escolar  

Journal of Sport Pedagogy and Research, 4(1), pp.36-53, 2018                
 

46 

com a utilização de meios audiovisuais que 
permitissem assistir a situações práticas. 
 

“A participação de técnicos, sejam eles árbitros, 
pessoas ligadas à arbitragem, seria sempre 
importante. Sugeria também material para 
formação, porque estamos limitados aos livros de 
leis de jogo, pelo que outro tipo de suporte de 
apoio à formação mais motivante, por exemplo 
audiovisual, seria essencial.” (Professor 7) 

 
Em função das respostas obtidas, julgamos que há 
várias sugestões que fazem sentido e poderiam 
contribuir para a melhoria geral da formação e, em 
função disso, melhorar também o nível geral das 
competições do desporto escolar. Pelo exposto, 
parece-nos fazer sentido a criação da figura do 
treinador do árbitro, algo já defendido por Pires 
(2007), segundo quem, tal medida permitiria 
melhorar o desempenho do árbitro, já que 
possibilitava a preparação de um jogo ou competição, 
e a correção de erros, através da análise às 
performances. 
Essa medida parece-nos fazer sentido, tanto mais que, 
no desporto escolar, o professor responsável pelo 
árbitro é o mesmo do grupo-equipa, pelo que é muito 
difícil conseguir-se focar, ao mesmo tempo, nos 
desempenhos de jogadores e árbitro. 
Na categoria “Formação escola” procuramos captar a 
forma como o modelo de formação do desporto 
escolar é operacionalizado na formação inicial, 
levada a cabo nas escolas. Por outro lado, 
pretendemos percecionar se há participação de 
técnicos externos especializados nesse processo e, se 
tal facto constituiria uma mais-valia no processo 
(Tabela 8). 
 

Tabela 8 - Categoria Formação escola. 

Subcategorias Prof 
(NUS) 

Al 
(NUS) 

Ár 
(NUS) 

Dir 
(NUS) 

Operacionalização 
Efetiva 1 1 - - 

Básica 4 3 1 - 

Inexistente 3 4 3 - 

Participação nas 
sessões de treino 

Regular 2 1 - - 

Parcial 3 2 1 - 
Sem 

participação 3 5 2 - 

Total 16 16 7 - 

Nota: NUS = Número de Unidades de Significado (US); 
Prof = Professores; Al = Alunos; Ár = Árbitros; Dir = 
Dirigentes. 
 
Na sequência das opiniões e conclusões retiradas das 
deficiências do modelo de formação, facilmente se 
entenderá que o processo de formação, ao nível 
escola, estará longe de ser o desejado. Sobre este, as 
respostas dos nossos entrevistados variam, 
fundamentalmente, entre a ligeireza e carácter básico 
dos cursos ministrados e a constatação que nem 
sequer é feita qualquer formação, facto transversal às 

quatro CLDE estudados, sem diferenças 
significativas entre eles. Destaque-se que a propósito 
desta categoria, os dirigentes dos CA não emitiram 
opinião, por desconhecimento, o mesmo se tendo 
verificado com alguns árbitros. Ainda assim, faz 
sentido destacar que os árbitros que conhecem o 
projeto, destacaram a ausência de formação. 
 

“Nas escolas por onde passei nem sempre era 
dada formação. Quase nunca... Os árbitros 
passavam de um ano para o outro ou então 
arranjavam-se árbitros federados. Noutras em 
que estive havia sessões teóricas da formação 
inicial dirigidas por professor do grupo, mas de 
uma forma muito leve, até porque não havia 
muitos alunos para frequentarem.” (Professor 6) 

 
A participação nas sessões de treino é uma das 
premissas para uma formação que se preconiza como 
contínua. No entanto, pela auscultação das opiniões, 
percebe-se que, de uma forma geral e transversal às 
quatro CLDE alvo da nossa análise, tal não sucede. 
Segundo os nossos entrevistados, a maioria dos 
alunos não participa nas sessões de treinos, sendo as 
referências mais significativas dos alunos e dos 
árbitros que também exercem funções no desporto 
escolar. A participação parcial também tem 
referências significativas, sendo que a participação 
regular é apenas referenciada por professores. À 
semelhança da análise ao modelo de formação, 
também em relação a esta categoria, responsáveis dos 
CA e alguns árbitros não emitiram opinião por 
desconhecimento. 
Ainda relativamente ao modelo de formação do 
desporto escolar e ao facto deste prever e sugerir a 
participação de técnicos especializados de arbitragem 
no processo de formação, a verdade é que nas quatro 
CLDE focos do nosso estudo tal não sucede. Apesar 
de todos os entrevistados destacarem a importância 
que a participação de tais técnicos teria na qualidade 
de formação, a verdade é que todos eles, 
independentemente da área geográfica, reconhecem 
que não havia qualquer participação externa na 
formação ministrada na escola. 
O documento orientador do desporto escolar “Jogar 
pelo Futuro, Medidas e Metas para a Década” 
(Ministério da Educação 2003, p. 19) define que:  
 

“a estratégia global do desporto escolar deverá 
desenvolver-se num triângulo com as federações 
desportivas, as autarquias e a comunidade 
educativa. No que diz respeito ao relacionamento 
com as federações desportivas, serão 
desenvolvidas iniciativas globais e específicas, 
junto dos diversos agentes do subsistema 
desportivo federado, no sentido de ver 
estabelecida uma necessária articulação 
ideológica, de suporte à indispensável 
cooperação a concretizar.” 
 

 Apesar de, estrategicamente, através dos vários 
documentos orientadores, nomeadamente naquele 
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que rege a formação de juízes/árbitros, se considerar 
imprescindível a parceria com o movimento 
associativo, considerando que as várias fases da 
formação deverão ser, sempre que possível, 
preparadas, dinamizadas e efetivadas, num trabalho 
conjunto entre as estruturas do desporto escolar e as 
associações e/ou federações de modalidades, na 
prática, verifica-se que as mesmas são pouco 
valorizadas e o potencial formativo negligenciado, 
designadamente na modalidade alvo do nosso estudo. 
Consideramos, pois, que para uma melhoria de todo 
o processo de formação é necessário passar à prática 
as diretrizes estabelecidas e aproveitar as mais-valias 
que a participação de técnicos especializados, 
nomeadamente aqueles que exercem funções nas 
associações distritais ou núcleos de árbitros locais, 
podem emprestar à formação da arbitragem no 
desporto escolar. 
Na “Dimensão Significado Social” analisamos os 
diversos aspetos sociais e formativos decorrentes da 
prática da arbitragem no contexto do desporto 
escolar. Adicionalmente, pretendemos captar os 
estímulos e constrangimentos decorrentes do 
exercício da atividade, assim como percecionar o tipo 
de aprendizagens e experiências que a mesma 
propicia. 
Na categoria “Aspetos formativos” pretendemos 
percecionar as características e traços de 
personalidade mais valorizados no exercício da 
arbitragem, bem como, captar o entendimento dos 
agentes auscultados, sobre o contributo formativo da 
mesma e, nela, que competências consideram ser as 
mais desenvolvidas (Tabela 9). 
 

Tabela 9 - Categoria Aspetos formativos. 

Subcategorias Prof 
(NUS) 

Al 
(NUS) 

Ár 
(NUS) 

Dir 
(NUS) 

Características 
valorizadas 

Imparcialidade 7 6 6 2 

Autoridade/liderança 5 3 4 1 

Condição física 1 2 1 - 

Competências 
desenvolvidas 

Sócio afectivas 8 6 4 1 

Cognitivas 3 2 2 2 

Motoras 1 3 1 - 

Total 25 22 18 6 

Nota: NUS = Número de Unidades de Significado 
(US); Prof = Professores; Al = Alunos; Ár = Árbitros; 
Dir = Dirigentes. 
 
Da auscultação dos agentes participantes no nosso 
estudo, independentemente das funções que exercem, 
resulta a valorização atribuída, fundamentalmente, a 
três características tidas como essenciais no exercício 
da arbitragem: a imparcialidade, referida por quase 

todos os inquiridos, seguida da autoridade/liderança 
e, também a condição física, esta sobretudo referida 
por parte dos alunos. 
 

“Um árbitro deve ser líder, mostrar liderança, ter 
uma boa autoestima, elevada, para saber lidar 
com as situações que vão aparecer, deve ter uma 
boa condição física e mostrar imparcialidade 
durante o jogo.” (Árbitro 4) 

 
As opiniões dos nossos entrevistados, não tendo sido 
encontrada literatura relacionada com o desporto 
escolar, estão em linha com estudos sobre o 
desenvolvimento de aspetos gerais da prática do 
desporto escolar, tal como aquele realizado por Pina 
(1997) que evidencia o desenvolvimento da 
autonomia, responsabilidade e sentido crítico. No 
campo da arbitragem, num contexto geral, Reis 
(2005, p. 57) advoga que “as quatro qualidades 
fundamentais de um árbitro são: honestidade e 
imparcialidade, com um sentido de justiça apurado; 
conhecimento aprofundado das leis do jogo e 
domínio perfeito das mesmas; adequada preparação 
física e personalidade forte e equilibrada”. 
Em consonância com os resultados obtidos, no 
âmbito de um estudo sobre árbitros de futebol de 11, 
Sarmento, Marques, e Pereira (2015) constataram que 
os valores éticos e deontológicos surgem como uma 
importante representação do significado de 
arbitragem. Os autores dão ainda conta da 
importância atribuída aos valores como a idoneidade, 
isenção, responsabilidade, respeito e dignidade, mas 
igualmente a aspetos de ordem física, psicológica e 
de conhecimento das leis de jogo, alguns destes 
apontados pelos nossos entrevistados. 
Relativamente ao contributo formativo da prática da 
arbitragem no desporto escolar, os nossos inquiridos 
são unânimes em considerar a importância da mesma 
na formação integral do jovem árbitro, destacando de 
forma generalizada e transversal aos quatro agentes 
auscultados, o desenvolvimento de competências 
sócio afetivas, das competências motoras e, em 
menor número, das competências cognitivas. 
 

“Sim, sem dúvida que contribui. Um árbitro tem 
de saber liderar, portanto tem de ser uma pessoa 
calma, sensata, saber estar, ter comportamentos 
dignos, porque tem muita gente a vê-lo, a 
observá-lo. Isso acarreta um grande 
desenvolvimento pessoal... Competência, em 
particular, destaco a responsabilidade. Um árbitro 
tem muitas responsabilidades, não só a 
preparação do jogo, como antes do mesmo com 
as questões burocráticas e também no final do 
jogo também com o preenchimento de relatórios 
e fazê-los chegar às entidades dentro dos prazos 
estabelecidos.” (Dirigente 3) 

 
A generalidade dos entrevistados valoriza, 
essencialmente, os aspetos sócio afetivos, justificados 
por ser um projeto que promove a integração escolar, 
os hábitos regulares de prática desportiva e o 
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desenvolvimento social e relacional dos alunos 
(Brandão, 2010). A este propósito, Silva (1999) refere 
a importância e o potencial que o desporto escolar 
revela na capacidade de promoção da formação 
integral do indivíduo, nomeadamente nos aspetos 
sociais e emocionais. Segundo este autor, o desporto, 
em geral, e o desporto escolar, em particular, são 
meios que proporcionam ao aluno a possibilidade de 
aperfeiçoar as suas competências sociais, morais e 
emocionais, nomeadamente o caráter, o espírito de 
grupo e de entreajuda, a capacidade de sacrifício e a 
transposição de adversidades. 
Pelo exposto, constatamos que o desporto escolar e a 
prática da arbitragem no seu seio, pode ter contornos 
de enorme relevância na formação integral dos 
participantes, na medida em que possibilita e potencia 
o desenvolvimento de competências sociais, motoras, 
cognitivas, relacionais e pessoais. 
Na categoria “Estímulos” pretendemos identificar as 
motivações que os alunos encontram no exercício da 
arbitragem, considerando que o árbitro desempenha 
as suas funções num quadro de prática desportiva em 
concreto (Tabela 10). 
 

Tabela 10 - Categoria Estímulos. 

Subcategorias Prof 
(NUS) 

Al 
(NUS) 

Ár 
(NUS) 

Dir 
(NUS) 

Intrínsecos 6 8 6 3 

Extrínsecos 5 4 4 1 

Total 11 12 10 4 

Nota: NUS = Número de Unidades de 
Significado (US); Prof = Professores; Al = 
Alunos; Ár = Árbitros; Dir = Dirigentes. 

 
Os nossos entrevistados, de uma forma transversal, 
independentemente das funções exercidas e da área 
geográfica, apontam as motivações intrínsecas, 
nomeadamente o gosto pela modalidade, mais do que 
propriamente o exercício da arbitragem, como as 
mais relevantes para a prática da arbitragem, ainda 
que considerem que as motivações extrínsecas 
também são significativas, designadamente a 
oportunidade de conviverem com colegas. 
  

“Os estímulos são o gosto pela modalidade e 
muitas vezes não terem idade para o escalão e 
assim podem acompanhar os colegas quando vão 
às concentrações. Alguns pelo prazer de puderem 
ser protagonistas.” (Professor 4) 

 
Os resultados obtidos vão ao encontro de estudos 
realizados, no âmbito do sistema federado, onde os 
sujeitos investigados revelaram que a sua orientação 
para a prática da arbitragem decorre não da influência 
de apenas um motivo, mas sim de um conjunto de 
vários motivos (Fonseca, 1995; Pacheco, 2006). Na 
mesma linha do nosso estudo, segundo a opinião de 
Barbosa, Ferreira, e Neto (2014) os motivos 

intrínsecos são mais importantes do que os motivos 
extrínsecos, no exercício da arbitragem. 
Os motivos mais importantes estão intimamente 
relacionados com os aspetos motivacionais 
intrínsecos. Na opinião de Pacheco (2006), o gosto 
pela prática ou modalidade, trabalhar em equipa e 
ultrapassar desafios apresentam-se como motivos 
mais duradouros e persistentes. Relativamente aos 
motivos extrínsecos destaca-se o caráter socializador 
da atividade que, segundo Santos (2009) permite que 
“alunos, professores e demais pessoas envolvidas 
neste fenómeno, de diferentes escolas, se conheçam, 
confraternizem e estreitem relações recíprocas de 
amizade e franco convívio” (p. 9). 
Na categoria “Constrangimentos” pretendemos 
identificar os constrangimentos que os alunos 
encontram no exercício da arbitragem, considerando, 
uma vez mais, que o árbitro desempenha as suas 
funções num quadro da prática desportiva em 
concreto. Na identificação dessas dificuldades, 
percebemos que os motivos de constrangimentos são 
basicamente os mesmos que ditam o abandono, pelo 
que os analisaremos de forma paralela (Tabela 11). 
 

Tabela 11 - Categoria Constrangimentos. 

Subcategorias Prof 
(NUS) 

Al 
(NUS) 

Ár 
(NUS) 

Dir 
(NUS) 

Conflito de 
horários 7 3 3 2 

Preconceitos 6 3 6 3 

Desmotivação 2 4 3 1 

Total 15 10 12 6 

Nota: NUS = Número de Unidades de 
Significado (US); Prof = Professores; Al = 
Alunos; Ár = Árbitros; Dir = Dirigentes. 

 
As razões identificadas pelos nossos inquiridos são, 
de uma forma geral, os preconceitos com que a figura 
do árbitro é culturalmente associada, a imagem de 
“réu”. Os preconceitos no geral, consubstanciados 
nos problemas dos insultos são, em particular, 
bastante referenciados pelas entrevistadas do sexo 
feminino e pelos árbitros federados. Tais episódios 
conduzem a uma desmotivação para a atividade, 
sendo esta razão a mais referenciada pelos alunos 
participantes no estudo, independentemente da área 
geográfica. 
 

“Talvez a desmotivação pessoal pelas palavras e 
“nomes” que se ouvem seja a principal razão. Por 
vezes também os pais chatearem na altura dos 
testes, para estudarem e não perderem tempo.” 
(Aluno1) 

 
 Foram também apontados como constrangimentos 
significativos, os horários e o conflito destes, tanto 
com os estudos, que se manifesta na pressão dos pais 
ou mesmo dos professores/diretores de turma, como 
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com a ausência de transportes que possibilitem a 
presença em treinos e competições. Este último facto 
é particularmente sensível nas áreas geográficas das 
CLDE alvos do nosso estudo, na medida em que estes 
são eminentemente rurais. 
Apesar do contexto ser totalmente distinto, as razões 
apontadas estão em linha com algumas que Sarmento, 
Marques, e Pereira (2015),num estudo com árbitros 
de futebol de 11 apontam, sobretudo os 
comportamentos agressivos de dirigentes e público e 
as dificuldades de conciliação com a vida familiar e 
profissional, neste caso com a vida académica. 
Percebe-se que a falta de acompanhamento da 
atividade, que conduz à desmotivação, é outro dos 
fatores que constitui constrangimento e é causa de 
abandono, na medida em que os alunos não têm 
feedback do seu desempenho e sentem-se 
desvalorizados. 
Na “Dimensão Articulação desporto escolar e sistema 
federado”, a última do nosso estudo, procuramos 
percecionar a interação verificada entre os dois 
sistemas, com base nos programas de parcerias 
existentes ou previstos. Concomitantemente, 
tentamos entender em que medida se verifica a 
deteção e encaminhamento de talentos de um sistema 
para o outro e se há influência do exercício da 
arbitragem, no desporto escolar, na opção pela 
continuação da mesma, no âmbito do sistema 
federado. Por fim, analisamos propostas de sugestões 
para uma efetiva articulação entre ambos os sistemas, 
com o superior interesse da melhoria geral da 
arbitragem. 
Na categoria “Programas de parcerias” verificamos a 
existência de programas de parcerias entre as quatro 
CLDE do desporto escolar alvos do nosso estudo, 
com as três ADR de futebol das áreas geográficas em 
que estão inseridas. Adicionalmente, analisamos se, 
entre esses organismos, tem lugar a deteção e 
encaminhamento de alunos com potencial na 
arbitragem e, tentamos percecionar, em que medida a 
prática da atividade no desporto escolar influência a 
opção por uma carreira no sistema federado (Tabela 
12). 
 

Tabela 12 - Categoria Programas de parcerias. 
Subcategorias Prof 

(NUS) 
Al 

(NUS) 
Ár 

(NUS) 
Dir 

(NUS) 
Deteção e 
encaminhamento de 
valores 

Verificada 2 1 - 1 

Inexistente 9 8 7 2 

Influência da prática 
na opção por carreira 

Decisiva 5 4 2 1 
Sem 
influência 11 6 5 3 

Total 27 19 14 7 

Nota: NUS = Número de Unidades de Significado (US); 
Prof = Professores; Al = Alunos; Ár = Árbitros; Dir = 
Dirigentes. 

 
Relativamente às parcerias existentes entre ambos os 
sistemas, os agentes auscultados, independentemente 
da CLDE onde exercem funções e respetivas ADR 
que tutelam a atividade nos distritos correspondentes, 
na sua grande maioria e de uma forma transversal, 

consideram que não conhecem programas de 
parcerias estabelecidos entre os dois sistemas. 
Verifica-se também, que os árbitros federados que 
exercem ou o fizeram em ambos os sistemas, que 
participaram no nosso estudo, nunca beneficiaram de 
quaisquer programas. Ainda assim, a grande maioria 
dos inquiridos é a favor da implementação das 
mesmas, destacando a importância que tais medidas 
podem ter para a melhoria da arbitragem, no geral. 
Apesar do quadro geral ser de completa 
desarticulação, alguns elementos auscultados, 
nomeadamente alguns árbitros e dirigentes, referem a 
existência de esboços de programas, designadamente 
a elaboração, por parte da FPF, do Plano Nacional de 
Recrutamento. Os professores ouvidos voltam a 
destacar a importância que as parcerias teriam ao 
nível do processo formativo. 
 

“Não conheço, mas considero benéfico. Só se 
pode ter uma formação adequada e de qualidade 
com bons formadores, com conhecimento da 
causa e que estão dentro da própria arbitragem. 
Eu como professor conheço as regras e não posso 
dar só formação de árbitros. Se calhar um árbitro 
faz aquilo que eu faço com alguma “dificuldade”, 
que é dar a formação, já um árbitro federado ou 
um técnico sabe perfeitamente o que vai fazer 
porque tem conhecimento, experiência e dará a 
formação com facilidade, alertando as pessoas 
que têm mais dificuldades. Quem vive mais 
facilmente explica, ensina, transmite…” 
(Professor 2) 

 
As opiniões recolhidas põem em evidência a 
desarticulação entre ambos os sistemas, na área da 
arbitragem. Parece-nos evidente que os responsáveis 
de ambos os sistemas estão longe de se olharem como 
parceiros no mesmo interesse, de forma a promover e 
criar, por parte de muitas das federações ou 
associações, no caso específico do nosso estudo, as 
ADR de futebol, mecanismos que incentivem e 
facilitem a articulação com o desporto escolar, e que 
não passem de iniciativas pontuais com pouca 
expressão. Afigura-se fundamental a promoção de 
uma efetiva e duradoura política nacional e 
integradora de desenvolvimento desportivo. O 
desporto escolar apresenta argumentos de elevado 
valor que, a serem aproveitados, em parceria com o 
sistema federado, permitiriam recolher bastantes 
dividendos. 
No cenário de articulação que se impõe, não pode ser 
negligenciado o facto de o desporto escolar dispor do 
maior parque desportivo nacional e de fazerem parte 
do seu quadro de recursos humanos, um elevadíssimo 
número de técnicos especialistas em pedagogia e 
didática das atividades desportivas, bem como de 
muitos especialistas em diversas modalidades. 
Concomitantemente, e não menos importante, dispõe 
de um enorme campo de recrutamento, cujos 
indivíduos passam uma significativa parte do dia e da 
semana em contacto com as instalações e técnicos, 



A arbitragem no Desporto Escolar  

Journal of Sport Pedagogy and Research, 4(1), pp.36-53, 2018                
 

50 

não necessitando de se deslocarem do seu “habitat” 
para praticar desporto. 
No que diz respeito à influência da participação na 
atividade no desporto escolar, como decisiva na 
opção pelo exercício da mesma, no sistema federado, 
as opiniões dos nossos entrevistados variam e, 
relativamente às respostas dos principais 
interlocutores neste domínio, os alunos, verifica-se 
que há quem pretenda enveredar por carreira, quem 
pondera tal hipótese e quem põe de parte essa 
possibilidade, não se verificando diferenças 
significativas em função da área geográfica. 
Nesta relação entre desporto escolar e sistema 
federado, outro dos aspetos de grande premência é a 
deteção e encaminhamento de talentos, de um sistema 
para o outro, designadamente do desporto escolar 
para o sistema federado, num contexto de opção por 
uma carreira desportiva, após o percurso escolar. Os 
nossos entrevistados, nomeadamente os professores, 
aqueles que têm um papel fundamental neste campo, 
consideram que, salvo raras exceções, não há 
encaminhamento, apesar de reconhecerem que, em 
alguns casos, já detetaram alunos com valor. 
 

“Sim, ao longo destes anos já detetei alguma 
qualidade em alguns alunos. Acabei por não 
encaminhar nenhum porque a vida de professor 
não o permitiu: ou era colocado noutra escola no 
final do ano e não consegui dar seguimento a essa 
situação ou outros alunos, por não se conseguir 
dar seguimento, acabaram por se desinteressar.“ 
(Professor 8) 

 
Apesar da constatação que, de uma forma geral, em 
todos as CLDE e correspondentes ADR, não há 
encaminhamento de alunos para o sistema federado, 
Garcia (2005, p. 5) considera que o “desporto escolar 
poderia assumir-se como um enorme viveiro de 
potenciais desportistas de elevado nível”, numa 
alusão a praticantes de uma modalidade, mas que se 
pode enquadrar no exercício da arbitragem. Na 
mesma linha, Soares (2009, p. 77) defende “uma forte 
ligação da escola ao desporto na sociedade e o 
desporto escolar como um viveiro de formação de 
praticantes para o desporto federado”. 
Na categoria “Sugestões de articulação”, a última do 
nosso estudo, analisamos propostas de articulação 
entre o desporto escolar e o sistema federado (Tabela 
13). 
Foram várias as sugestões recolhidas, quase todas 
relacionadas com o aspeto da formação, 
independentemente das funções exercidas, 
defendendo os nossos inquiridos, de uma forma 
transversal a todas as áreas geográficas, a necessidade 
de esta ser especializada, com a presença de técnicos 
federativos na escola. Nota de registo para as opiniões 
dos árbitros federados, que defendem que essa 
formação na escola pode ser ministrada por 
elementos dos seus núcleos que têm, por parte das 
associações distritais de futebol legitimidade para 

exercerem essas funções, sendo mais próximos e 
conhecedores do meio. 
 

Tabela 13 - Categoria Sugestões de articulação. 
Subcategorias Prof 

(NUS) Al (NUS) Ár 
(NUS) 

Dir 
(NUS) 

Formação 
especializada 7 5 6 3 

Quadro misto 3 2 2 1 
Diversas 2 1 4 - 
Total 12 8 12 4 

Nota: NUS = Número de Unidades de Significado 
(US); Prof = Professores; Al = Alunos; Ár = 
Árbitros; Dir = Dirigentes. 

 
“As escolas têm tudo à volta delas para 
chamarem os núcleos e as associações e criarem 
parcerias lucrativas para os alunos. Seria benéfico 
para o recrutamento, a formação, a criação de 
estímulos para os jovens seguirem a arbitragem e 
até para a evolução do desporto escolar.“ (Árbitro 
5) 

 
As várias sugestões apresentadas apontam no sentido 
de romper com o distanciamento entre o desporto 
escolar e o sistema federado. A este propósito, o 
Programa de Desporto Escolar destaca a importância 
desta relação, ao incluir nos seus objetivos 
específicos a necessidade de “Reforçar as parcerias 
entre desporto escolar e outros agentes desportivos, 
incluindo associações locais, autarquias e o desporto 
federado” (p. 9). Consideramos que na salvaguarda 
de todo o sistema desportivo, que possibilite uma 
verdadeira formação desportiva, há necessidade de 
“aperfeiçoar os modelos organizacionais e cortar com 
rotinas e conservadorismos instalados” (Constantino, 
2006, p. 22). 
Nesta perspetiva, defendemos a necessidade de serem 
estabelecidas pontes de comunicação entre os dois 
sistemas, no sentido de se clarificarem e fortalecerem 
as relações e se rentabilizarem os meios, posição que 
está em consonância com o defendido por Pires 
(1990, p. 82), “O que é necessário é reconhecer que 
cada um destes sistemas é válido, cada um deles 
cumpre a sua missão”. Sobral (1991) vai mais longe 
e defende a ideia duma intervenção do estado que 
implique, ao mesmo tempo, duas consequências: a 
implantação efetiva e pedagogicamente coerente do 
desporto na escola e a salvaguarda do desporto 
juvenil no âmbito do sistema federado. Sendo um dos 
objetivos do desporto escolar possibilitar o 
alargamento da prática desportiva ao maior número 
de portugueses, para a qual podem “concorrer as 
escolas, as autarquias e outros agentes” (Constantino, 
2003, p. 5), todas as entidades operantes no sistema 
desportivo deveriam articular as suas intervenções, de 
modo a possibilitar a todas as crianças o contacto com 
as diferentes realidades desportivas, sem prejuízo da 
concretização das atividades e projetos específicos de 
cada uma dessas entidades. Pina (2002, p. 27) refere, 
nesse âmbito, que “estamos, assim, perante o 
reconhecimento formal e explícito da cooperação 
entre os dois subsistemas, o escolar e o federado. Para 
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nós esta situação é necessária, é possível e desejável 
e deverá ser facilitada e estimulada tanto na 
perspetiva de complemento educativo, como na de 
ocupação dos tempos livres”. 
As considerações expostas aplicam-se, naturalmente, 
ao setor da arbitragem no desporto escolar onde, 
apesar das orientações normativas apontarem no 
sentido do estabelecimento de sinergias entre os dois 
sistemas, na prática, salvo raras exceções, verifica-se 
que as mesmas são inexistentes, desperdiçando-se um 
elevado potencial formativo, saindo prejudicado o 
desporto em geral. 
 
Conclusões/Reflexões finais 
 
Da análise realizada, em função das opiniões 
expressas pelos participantes no estudo, constata-se 
que o desporto escolar é, unanimemente, considerado 
como sendo bastante importante no quadro do 
sistema educativo, destacando-se o seu caráter 
inclusivo e potenciador de vivências aos alunos, na 
área das atividades físicas e da socialização. No 
entanto, no seu âmbito, a arbitragem parece ser pouco 
valorizada, facto que se consubstancia na fraca 
adesão dos alunos e na deficiente ou inexistente 
formação ao nível da escola, facto refletido nas 
dificuldades assumidas por professores e alunos, no 
desempenho destes últimos, em contexto de 
competição. 
As estratégias de recrutamento nas escolas passam 
quase sempre pelo contacto direto de professores de 
Educação Física ou do grupo-equipa, sendo estes 
considerados como os indivíduos que mais 
influenciam os alunos a aderirem à arbitragem. Desta 
constatação resulta a evidência da importância dos 
professores na motivação dos alunos para a 
participação nos projetos complementares, como o 
desporto escolar, nas suas diferentes vertentes. 
Constatamos que os alunos que aderem à arbitragem 
são, quase sempre, ex-praticantes da modalidade, 
cujas idades já não lhes permitem militar nos escalões 
dos grupos-equipa e árbitros do sistema federado que 
frequentam a escola. Os primeiros veem no exercício 
da arbitragem uma forma de estarem em contacto 
com a modalidade que apreciam, os segundos 
encontram no desporto escolar uma forma de reforçar 
a experiência da atividade praticada a nível federado. 
No campo da adesão verifica-se, de forma transversal 
às quatro CLDE estudadas, uma discrepância em 
função do género, com uma participação muito 
residual de alunas, cujas causas se consubstanciam 
nos preconceitos e no menor gosto pela modalidade. 
No processo formativo regista-se uma diminuta 
participação dos alunos nas sessões de treino, facto 
que não permite o acompanhamento da atividade que 
se deseja. Por outro lado, parece ser consensual a 
necessidade de serem técnicos especializados a 
ministrarem ou participarem na formação e a mesma 
ter um carácter prático e inovador, de forma a fazer 
face à pouca participação. 

No exercício da arbitragem destacam-se como 
características mais valorizadas a imparcialidade, a 
autoridade e capacidade de liderança. As 
competências desenvolvidas mais significativas são 
as sócio afetivas e, em menor escala, as cognitivas e 
motoras. Quanto a ganhos e aprendizagens com o 
exercício da atividade destacam-se as experiências de 
socialização, bem como o reforço do sentido de 
responsabilidade, sendo consensual o 
reconhecimento do elevado contributo formativo da 
arbitragem na formação integral dos indivíduos. 
As motivações intrínsecas, designadamente o gosto 
pela modalidade, mais do que pela arbitragem, e a 
prática de uma atividade desportiva, constituem os 
principais estímulos para a prática da atividade, 
enquanto os preconceitos, o conflito dos horários com 
a vida particular, académica e também com os 
transportes, sobretudo em meios rurais, bem como a 
falta de acompanhamento e desvalorização da função, 
que se traduzem em desmotivação, são os principais 
constrangimentos que, concomitantemente, 
constituem as causas que propiciam o abandono. 
A articulação entre o desporto escolar nas quatro 
CLDE alvos do nosso estudo e o sistema federado, 
através das ADR dos três distritos, parece ser 
praticamente inexistente, na medida em que não se 
verificam parcerias entre elas. Todos os agentes 
reconhecem ausência de estratégias de deteção, 
valorização e encaminhamento de alunos com 
aptidões, sendo diminuta a influência da prática da 
atividade no âmbito escolar, na opção por uma 
carreira no sistema federado. De forma consensual, 
há o reconhecimento da necessidade de 
estabelecimento de programas de cooperação a vários 
níveis, para fazer face ao desinteresse dos alunos pela 
atividade, que se repercute nas dificuldades de 
recrutamento no sistema federado. 
Das várias sugestões apontadas, destacam-se a 
criação de um quadro de árbitros, a realização de 
sessões de recrutamento com a presença de árbitros 
federados, a participação de técnicos especializados 
no processo de formação e a possibilidade de árbitros 
estagiários do sistema federado puderem arbitrar 
jogos no desporto escolar, algo que traria óbvias 
mais-valias à qualidade geral dos desempenhos e, em 
última instância, à melhoria da competição. 
Julgamos fundamental repensar o modelo de 
formação, bem como os procedimentos de 
recrutamento, que nos parecem desajustados da 
filosofia e hábitos de vida da população estudantil, 
cujas idades coincidem com a fase ótima de aquisição 
de competências fundamentais, tanto técnicas como, 
sobretudo, de formação integral. Urge assumir o 
desporto escolar como indispensável para a 
concretização do processo de preparação desportiva 
nas mais diversas áreas e, concretamente, nas do 
ajuizamento e arbitragem. 
Para que o desporto escolar e a área da arbitragem 
alcancem níveis qualitativos e quantitativos 
superiores, parece-nos indispensável proceder a 
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alterações arrojadas na organização e, muito em 
particular, na dinâmica das parcerias entre os 
diferentes organismos do sistema desportivo 
português. 
 
Referências 
 
Aires, L. (2011). Paradigma qualitativo e práticas de 
investigação educacional. Lisboa: Universidade 
Aberta. 

Barbosa, A. e Neto, J. (2014). Caraterização dos 
deslocamentos em árbitros e árbitros assistentes de 
futebol, nas ligas portuguesas . In A Ciência da 
arbitragem em Portugal, (pp. 99-104). Lisboa: 
Federação Portuguesa de Futebol. 

Bardin, L. (2011). Análise de conteúdo (Edição 
revista e ampliada). Lisboa: Edições 70. 

Bento, J. (1989). Para uma formação desportivo-
corporal na Escola. Lisboa: Livros Horizonte. 

Brandão, S. (2010). Currículo Oculto e Concepções 
dos Professores de Actividades de Enriquecimento 
Curricular – Atividade Física e Desportiva 
(Dissertação de Mestrado). Faculdade das Ciências 
do Desporto e Educação Física da Universidade do 
Porto. Porto. 

Colás, P. (1998). El análisis cualitativo de datos. In L. 
Buendia, P. Colás, & F. Hernández, Métodos de 
investigación en Psicopedagogia (pp. 225-249). 
Madrid: Mc-Graw-Hill. 

Côté, J., Salmela, J., Baria, A., & Russel, S. (1993). 
Organizing and interpreting unstructured qualitative 
data. The Sport Psychologist, 7, 127-137. 

Comissão de Reavaliação do Desporto Escolar. 
(2006). Diagnóstico sobre o Desporto Escolar. 
DGDIC. Lisboa. 

Constantino, J. (2006). Desporto – Geometria e 
Equívocos. Livros Horizonte. Lisboa. 

Costa, D. (2004). Desenvolvimento Estratégico no 
Desporto – O Futsal Feminino em Portugal 
(Dissertação de Mestrado). Faculdade das Ciências 
do Desporto e Educação Física da Universidade do 
Porto. Porto. 

Divisão do Desporto Escolar (2012). Relatório do 
Programa do Desporto Escolar 2009-2012. Ministério 
da Educação e Ciência.  

Garcia R (2005). Escola, Educação Física e Tempo 
Livre: um relação também da Gestão Desportiva. 
Gestão do Desporto, Associação Portuguesa de 
Gestão do Desporto, Ano 2 (2 Julho), 12-28. 

 Garganta, J. (1998). Para uma teoria dos Jogos 
Desportivos Coletivos. In A. Graça & J. Oliveira, O 
Ensino dos Jogos Desportivos (3.ª edição) (pp. 11-
25). Porto: Universidade do Porto. Faculdade de 
Ciências do Desporto e Educação Física.   

Gonçalves, C. (2002). Dossier Desporto Escolar: 
Parte I, Revista Horizonte, Vol. XVII, 102, (pp. 21-
25).   

Guimarães, M. (2005). Desporto Escolar em 
Portugal. Percursos sinuosos. In Congresso do 
Desporto. Um Compromisso Nacional. Disponível 
em 
http://www.congressododesporto.gov.pt/ficheiros/lis
boa_M Guimaraes.pdf  

Graça, A. & Mesquita, I. (2015). Modelos e 
Conceções de Ensino dos Jogos Desportivos. 
Universidade do Porto: Centro de estudos dos jogos 
desportivos da Faculdade do Desporto e de Educação 
Física. 

Marques, P. (2011). Sentidos e Vivências do 
Desporto escolar: Perspetiva de alunos e Professores 
pertencentes a Grupos de Desporto escolar de 
Natação da Direção Regional de Educação do Norte 
(Dissertação de Mestrado). Faculdade de Ciências do 
Desporto e Educação Física. Porto 

Marivoet, S. (2003). Aspetos Sociológicos do 
Desporto. Lisboa: Livros Horizonte. 

Matos, B. (1999). A Atração das Crianças e dos 
Jovens do Distrito de Coimbra para a Prática do 
Desporto Escolar – Estudo dos Principais Fatores de 
Socialização para o Desporto (Dissertação de 
Mestrado). Faculdade de Ciências do Desporto e 
Educação Física. Porto 

Ministério da Educação (2003). Documento 
Orientador do Desenvolvimento do Desporto 
Escolar: Jogar pelo Futuro – Medidas e Metas para a 
década. Lisboa: DGDIC.  

Montiel, A., (1998) A arbitragem e o futebol 
profissional. Lisboa: Livros Horizonte. 

Mota, J. (1997). A atividade física no lazer: Reflexões 
sobre a sua prática. Lisboa: Livros Horizonte. 

Mota, J. (2001). A escola, a promoção da saúde e a 
condição física. Que relações. Revista Horizonte, 12 
(98), 33-36. 

Mota, J. & Sallis, J. (2002). Atividade Física e Saúde 
– Fatores de Influência da Atividade Física nas 
Crianças e Adolescentes. Porto: Campo das Letras.  

Pacheco, A. (2006). Motivação dos jovens para a 
prática da arbitragem no futebol (Tese de 
Licenciatura). Instituto Superior da Maia. Maia. 

Pereira, A. & Leitão, J. (2007). Metodologia de 
investigação em Educação Física e Desporto: 
introdução à análise de conteúdo. Vila Real: UTAD. 

Pimentel, J. (1982). Radiografia do Futebol 
Português. Porto: Livraria Leitura. 

Pina, M. (1997). Estrutura e Dinâmica do Desporto 
Escolar - Levantamento e Análise da Situação em 



A arbitragem no Desporto Escolar  

Journal of Sport Pedagogy and Research, 4(1), pp.36-53, 2018                
 

53 

Portugal de 1990 a 1995 do Modelo à Prospetiva. 
(Dissertação de Mestrado). Lisboa: UTL-FMH. 

Pina, M. (2002). Desporto Escolar: Estado Atual e 
Prospectiva. Revista Horizonte, 17(101), 25-35. 

Reis, V. (2000). A Arbitragem do Futebol- As novas 
ideias, as novas dinâmicas do futebol, um olhar 
indispensável para uma arbitragem moderna. Lisboa: 
Editora Sete Caminhos. 

Reis, V. (2005). A Arbitragem do Futebol – A 
caminho do futuro. Lisboa: Sete Caminhos. 

Resende, R., Mendes, C., Lima, R., Pimenta, N., 
Castro, J. l., & Sarmento, H. (2014). Desporto 
escolar: A opinião dos alunos de uma escola citadina. 
Revista da Sociedade Científica de Pedagogia do 
Desporto, 1(3), 4-10. 

Resende, R. (2016). Técnica de investigação 
qualitativa: ETCI. Journal of Sport Pedagogy and 
Research, 2(1), 50-57. 

Santos, J. (2009). Atributos da qualidade da 
competição desportiva escolar: estudo comparativo 
entre as perceções dos praticantes e respetivos 
encarregados de educação. (Dissertação de 
Mestrado). Universidade da Madeira. Departamento 
de Educação Física e Desporto. 

Sarmento, H. (2012). Análise do jogo de futebol 
Padrões de jogo ofensivo em equipas de alto 
rendimento: uma abordagem qualitativa (Tese de 
Doutoramento). Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, Vila Real. 

Sarmento, H., Marques, A. & Pereira, A. (2015). 
Representações, estímulos e constrangimentos do 
árbitro de futebol de 11. Motricidade, 11(4), 15-25. 

Silva, L. (1999). Desporto Escolar – atividade não 
curricular, mas de complemento curricular. Revista 
Schola, Vol. 7 - maio. 

Soares, J. (2009). Perceções dos professores do 
desporto escolar sobre a relação entre o sector escolar 
e o setor federado da Região Autónoma da Madeira. 
Revista Portuguesa de ciências desporto, 9, 76-82. 

Sobral, F. (1991). Desporto Escolar e Desporto 
Federado: Os Traços da Diferença. Boletim SPEF, n.º 
2-3, Verão/Out, Dossier Desporto Escolar. Lisboa.  

Sobral, F. (1994). Desporto Infanto Juvenil: 
Prontidão e Talento. Lisboa: Livros Horizonte. 

Teixeira, P. (2007). O Desporto Escolar: estudo dos 
serviços prestados nas escolas básicas do 2º e 3º 
ciclos do concelho de Gondomar (Dissertação de 
Mestrado). Faculdade das Ciências do Desporto e 
Educação Física da Universidade do Porto. 

Vala, J. (1986). Análise de conteúdo. In Santos, A. & 
Madureira, J. (org.), Metodologia das Ciências 
Sociais, (pp. 101-128). Porto: Edições Afrontamento. 

Veigas, J., Catalão, F., Ferreira, M., & Boto, S. 
(2009). Motivação para a prática e não prática no 
desporto escolar. Obtido de Psicologia: O portal dos 
psicólogos: 
http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0495.pdf.  

 

  


