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Pedro Brinca: «VAR pode trazer mais suspeição»
Professor universitário pede maior "responsabilização" para os árbitros que errem

• Foto: Luís Manuel Neves

Pedro Brinca, professor universitário de Economia, considera que o vídeo-árbitro pode acabar por trazer "mais
suspeição" ao futebol. Na sequência das queixas do Benfica relativamente à arbitragem do jogo com o Vizela, pediu
também uma "responsabilização" dos árbitros.
"Um dos perigos do VAR é este: trazer mais e não menos suspeição. Há sempre desculpa para o árbitro: ou o lance é
demasiado rápido ou tem a visão obstruída… Mas quando há VAR qual é a desculpa que existe para erros grosseiros?
Principalmente quando falamos de um VAR que fez o que fez no P. Ferreira-FC Porto na época passada. É complicado
não alimentar teorias de suspeição. Uma coisa é dentro de campo, na correria, outra é em frente a imensos ecrãs na
cidade do futebol. Vemos que nada acontece aos árbitros. Não há responsabilização e nessas condições, sem haver
um controlo sobre qualidade destas arbitragens, o VAR só traz mais suspeição", começou por dizer a Record
Record.
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Pedro Brinca considera "um pedido razoável" uma eventual divulgação dos áudios das conversas entre árbitro e VAR:
"Ajudaria a trazer mais transparência ao futebol, todos percebíamos o racional que está por detrás. Já é feito noutros
desportos, dá uma certa hipótese de percebermos o racional da equipa de arbitragem em algumas decisões
incompreensíveis."
Questionado sobre as críticas públicas do Benfica, como na newsletter de ontem, o professor universitário diz que
muitas vezes é "ver quem grita mais alto": "Acho que há vários níveis de atuação dos clubes. Os adeptos são os
primeiros e é sobre os dirigentes que cai a responsabilidade de ter algum sangue frio e intervenção. O Benfica tem sido
sistematicamente prejudicado e o que temos visto é que o futebol português anda um pouco ao sabor da pressão. É
ver quem grita mais alto. Quem não se queixa sai prejudicado. Estas circunstâncias recuam o futebol português. Pela
dimensão do clube, o Benfica tem exigir que erros não admissíveis não se voltem a repetir. Os árbitros podem fazer o
que querem que não tem consequências. Um jogador que falha um penálti tem consequências, um jogador que joga
mal vai para o banco… por que os árbitros não são responsabilizados? Vejo o André Narciso que fez o que fez no P.
Ferreira-FC Porto da época passada e este ano faz o mesmo e não existe responsabilização. Se houvesse o mínimo de
brio se calhar não voltava a arbitrar tão cedo"
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