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As árbitras brasileiras em destaque 
no futebol masculino

As mulheres enfrentaram historicamente inúmeras barreiras 
para sua inserção no esporte, entre elas culturais, sociais e 
de gênero. No Brasil não foi diferente, impedidas a princípio, 
discriminadas por longo período e imprescindíveis no presente, 
passaram de expectadoras a protagonistas, e provocaram 
transformações no âmbito do esporte e das práticas corporais 
de uma forma geral, que foi da proibição inicial da inserção em 
atividades consideradas tipicamente masculinas, como futebol, 
até a condição de medalhistas olímpicas, em 1996.
Neste cenário, em 1967 forma-se pela Federação Mineira de 
Futebol a primeira árbitra de futebol no mundo, a brasileira 
Léa Campos. A liberação do diploma de Léa Campos pela 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) só ocorreu em 1971, e o 
direito de exercer esta atividade em 1972, por meio de intervenção 
do presidente Emílio Garrastazu Médici.
Os pesquisadores Fabio dos Reis e Ivan Arruda, doutor e mestre 
em Educação, respectivamente, denotam em seu trabalho 
que depois da superação de muitas barreiras surgiram outras 
mulheres na arbitragem brasileira, como Silvia Regina, Aline 
Lambert e Ana Paula Oliveira, primeiro trio feminino a comandar 
uma partida masculina, no Campeonato Brasileiro Série A, em 
2003.
Falar de futebol, que representa e integra a identidade nacional 
não significa afirmar que seu acesso tenha sido igualitário para 
todos os grupos que se encantaram com a sua prática. Desde 
o surgimento no Brasil, esta modalidade ancora profunda 

desigualdade de gênero, cujos desdobramentos ainda se fazem 
sentir na atualidade. Na arbitragem não foi diferente, em 
levantamento realizado em 2014, encontramos disponível no site 
da CBF, em seu quadro, um total de 478 oficiais de arbitragem 
(árbitros e assistentes), sendo 404 homens e 74 mulheres.
A chegada da mulher ao futebol profissional pressupõe a 
superação de novas barreiras como a aprovação em testes físicos, 
nos quais existem índices para homens e mulheres. Entretanto, 
para a mulher apitar partidas masculinas deve atingir o índice 
masculino, o que se constitui em uma nova desigualdade de 
gênero imposta pelo esporte.
No início de 2015, destacamos alguns avanços importantes 
neste campo, com mulheres comandando partidas masculinas 
nos campeonatos estaduais. No pernambucano, a partida entre 
América e Ypiranga foi comandada por um quarteto feminino, 
dirigido pela árbitra Ana Karina, da Fédération Internationale 
de Football Association (Fifa). Já pelo carioca, a partida entre 
Friburguense e Macaé foi conduzida por um quarteto de 
mulheres também, comandado pela árbitra Simone Xavier (Fifa). 
O mineiro contou com a presença da assistente Janette Arcanjo 
(Fifa) em suas duas primeiras rodadas.
A representatividade feminina na arbitragem nacional é baixa, 
entretanto, tem conquistado grandes avanços. Dar visibilidade 
a essas mulheres é importante para o encorajamento de outras 
jovens no futebol profissional.
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