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Nota Prévia
Esta publicação acolhe o estudo diagnóstico sobre as treinadoras em Portugal realizado no
âmbito do projecto Treinadoras: dirigir outros desafios, com financiamento do Programa
Operacional do Potencial Humano/QREN.

Tornar visível o hiato entre a igualdade de direitos entre mulheres e homens, consagrada
constitucionalmente, e as desigualdades de facto é uma questão prévia não apenas à
compreensão mas sobretudo à acção sobre o mundo social. Por isso, esta edição tem como
finalidade principal fornecer uma representação da realidade actual do desporto, escolar e
federado, sobre a qual necessitamos e devemos intervir.

Os resultados deste estudo constituem mais um passo na percepção do problema da
desigualdade entre mulheres e homens no desporto. A igualdade concebida apenas de maneira
formal e abstracta não conduz a alterações no modo de pensar, fomentar e organizar o desporto.
Defendemos a igualdade mais concreta, decididamente actuante que conduz a consistentes
alterações para uma plena participação de todas e todos.

O Estado escolheu as federações desportivas para principal parceiro na obrigação constitucional
do exercício do direito à cultura física e ao desporto. Elemento central na organização e
promoção do desporto, às federações desportivas cabe também a missão de assegurar os
diferentes níveis de prática, a formação e a intervenção nas actividades do Desporto Escolar.

É justamente às federações desportivas que, com gosto, devolvemos este instrumento,
esperando que contribua para o desenvolvimento de propostas e medidas concretas de
actuação, com a finalidade de efectivar o direito ao desporto em igualdade, nos vários âmbitos
da participação desportiva.

Outubro de 2010
Associação Portuguesa Mulheres e Desporto
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1- Na 2ª Conferência de Mulheres da II Internacional, realizada em Copenhaga, em Agosto de 1910.
2- Clara Zetkin (1980), Batailles pour les femmes. Paris, Éditions Sociales, pp. 203-216.

3- http://jogos.centenariorepublica.pt/index.php?option=com_chronology&view=default&Itemid=33. [acesso a 20 Agosto 2010]
4 -Titular do Núcleo Desporto da exposição Viva a República.

5 - Modas & Bordados, n.º 188, 15 Setembro 1915.
6 - Sporting (Porto), 17 Outubro 1923.

7 - Diário de Notícias, 30 Setembro 1923.
8 - Diário de Lisboa, 4 Outubro 1923.

9 - Identificados na Biblioteca Nacional.
10 - 1º Regulamento da Mocidade Portuguesa Feminina (1937). Citado por Irene Pimentel, História das Organizações Femininas

do Estado Novo, Lisboa, Temas & Debates, 2001, p.173.

porque emmeados da década de 20, a imprensa
desportiva portuguesa, que chegou a publicar,
pelo menos, 17 títulos com edições regulares9,
noticiava regularmente os feitos dessas «novas
mulheres» dadas aos sports.

ARepública termina com o golpemilitar de 1926,
e a promulgação da Constituição do Estado
fascista elaborada por Salazar consagrara a
subalternidade da mulher perante a lei
“justificada” pelas diferenças resultantes da sua
natureza. Este estatuto de inferioridade, legal e
social, reflectiu-se na limitação do número e tipo
de desportos cuja prática era permitida às
mulheres, que se enquadrava na ordem social
estabelecida: uma mulher forte e saudável apta
para a procriação de gerações futuras mas
remetida ao papel de dona de casa exemplar.
Contudo, a grande maioria das raparigas não
tinha qualquer acesso à prática desportiva.
A Mocidade Portuguesa Feminina responsável
pela organização desportiva nas escolas não
incluía as «competições ou exibições de índole
atlética, os desportos prejudiciais à missão
natural das mulheres e tudo o que possa ofender
a delicadeza do pudor feminino».A limitação «ao
modernismo e desenvoltura» das jovens tinha
como objectivo condicionar-lhes a liberdade de
modo a que a mulher portuguesa mantivesse
«virtudes cristãs e caseiras»10.
Amaioria dos clubes e colectividades inscreviam
nos seus estatutos a proibição de as mulheres
se associarem, possibilitando apenas que
ficasse “agregada” ao pai, ou ao marido, reflexo
do enquadramento legal da época que atribuía
às mulheres um estatuto de menoridade, infantil
e tutorado, confinado aos afazeres da casa, tal
como determinado pelo Código Civil: «Pertence

incluem duas mulheres: a constante campeã
nacional de ténis, Angélica Plantier, e a primeira
ciclista federada Oceana Zarco, atleta do Vitória
Futebol Clube. Escapa, por exemplo, a famosa
Cesina Bermudes, «verdadeira sportswoman»
concorrente assídua às provas de patinagem,
ginástica, dança, hipismo, tiro, saltos para a
água, ciclista e vencedora da 1ª Volta a Lisboa
(1924), ou a também famosa Margarida Pala,
nadadora do Sport Algés e Dafundo que na I
Grande Travessia de Lisboa (1921) conquistou
«o brilhante» 3º lugar na classificação geral,
suplantando diversos concorrentes do sexo
masculino.
A abundante informação de «Notícias» ou
«Curiosidades» é completamente omissa quanto
ao acontecimento desportivo de 1923, cujas
repercussões «durante 15 dias ocuparam …
colunas e colunas da nossa imprensa»6,
anunciado com destaque de 1ª página no Diário
de Notícias7 «UM MATCH feminino de foot-ball.
As vinte e duas melhores jogadoras francesas
defrontam-se hoje no campo do Palhavã»,
acontecimento tão difundido que Almada-
Negreiros lhe dedicou a crónica «Nenette ou o
foot-ball feminino»8.
O discurso oficial do Centenário refere as
preocupações republicanas sobre a educação
ou sobre os direitos civis das mulheres, mas o
discurso desportivo do Centenário optou por
ignorar a acesa polémica sobre os limites da
prática desportiva “própria” para as mulheres ou
sobre a sua participação numa actividade que
afinal também era novidade para os homens. É
um exemplo mais da invisibilidade das mulheres
no desporto e da obstinação em reproduzir o
discurso dominante sobre a “história” do
desporto nacional. Situação incompreensível,

Comemorações

Este ano de 2010 é tempo de muitas
celebrações. Em primeiro lugar, o Centenário da
proclamação1 do Dia Internacional da Mulher,
proposta da revolucionária alemã Clara Zetkin,
defensora acérrima da coeducação que no
longínquo ano de 1904 exigia para as escolas
«… o campo de desporto, o campo de jogo…
necessários no interesse das crianças para um
desenvolvimento saudável dos seus corpos…»2.

É também o ano doCentenário da Implantação
da República, cujo programa oficial foi tão
moderado na evocação das primeiras
organizações de mulheres, como a própria
República que as atraiçoou na sua principal
reivindicação, o direito ao voto.
A consulta da história cronológica do desporto,
publicada no sítio internet dos Jogos do
Centenário3, remete-nos para a exaltação dos
virtuosos sportsmen portugueses, «os homens
fortes de amanhã»4.
As referências profícuas aos vencedores dos
distintos torneios de ténis ou concursos de
automobilismo, aos bélicos graduados do
hipismo ou esgrima, ou aos mais populares
ciclistas, jogadores de football, atletas de corridas
e saltos, nadadores ou famosos boxeurs, são
salpicadas pelas parcas alusões às vencedoras
dos selectos torneios de Lawn-Tennis ou
concursos hípicos de Cascaes.
A prática dos sports pela mulher foi
recomendada com veemência pelos arautos
republicanos, mas limitada às naturais
fragilidades do sexo… fraco: «…marcha…
exercício por excelência… esgrima desde que
ensinada por bom mestre… ginástica é mais
facilmente aceite… menos recomendada por
causa das quedas e dos trambolhões…ginástica
sueca … muito recomendável… bicicleta
conheceu grande entusiasmo... equitação…
antes de a praticar a senhora deve ir ao
médico… influência prejudicial sobre certos
órgãos internos… ténis é magnífico... futebol é
demasiado violento e brutal…»5.
No destaque às 31 «Personalidades» apenas se
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11- Artigo 1677.º (Governo doméstico), Decreto-Lei nº 47 344 de 25-11-1966.
12- Dados de 35 federações desportivas existentes. Fonte: Desporto Federado. Elementos estatísticos. Anos 1974, 1976, 1978 e 1979.

Gabinete de Estatística. Direcção Geral dos Desportos.
13- Título de primeira página, Diário de Lisboa, 3 Março 1975.
14- Artigo de Lília da Fonseca, A Capital, 8 Março 1975.
15- Fundação Calouste Gulbenkian, 6 a 9 de Março de 1975. No trabalho preparatório ao Encontro foram realizadas mais de 1.500 reuniões

e sessões de debate em todo o país.
16- ENDO – Desporto Direito do Povo, Direcção Geral dos Desportos, 1975.
17- Campeã olímpica do lançamento do peso (JO México, 1968). Em 1990, foi eleita presidente do Comité Olímpico Romeno

e recebeu o Troféu Olímpico “Mulher no Desporto”. Em 1994 foi reconhecida com o Troféu Olímpico do Centenário.
18- Record, 25 Outubro 1975.
19- Republica, 1 Março 1975.
20- Fonte: IDP. Estatísticas do desporto 2009 (Não publicado, cedido em versão electrónica pelo IDP, Setembro 2010).
21- Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente, 2009.
22 -Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2007, de 22 de Junho de 2007.

a pouco mais de 2% das portuguesas21.

Ainda assim, nesta 1ª década do novo século, as
nossas atletas de elite têm vindo a conquistar
resultados e títulos europeus, mundiais e
olímpicos, dignos de louvor, resultado da sua
dedicação mas nem sempre conhecidos da
maioria da população, pela ausência sistemática
de informação e “cobertura” mediática.
A leitura dos indicadores estatísticos oficiais
apresentada na Parte I permite quantificar a
enorme assimetria entre rapazes e raparigas,
mulheres e homens, na prática desportiva e no
enquadramento do desporto federado.
Só em 2010, a administração pública desportiva
requereu às federações os dados desagregados
por sexo na quantificação de treinadores e de
árbitros/juízes, cumprindo assim, e em parte, a
única das nove medidas do objectivo Actividade
Física e Desporto, inscritas no III Plano Nacional
para a Igualdade (2007-2010)22.
Os dados sobre o enquadramento do desporto
federado permitem apurar que, em 2010, as
mulheres estão praticamente ausentes dos
órgãos estatutários das 62 federações
desportivas, representando apenas 13,8% dos
membros efectivos, com percentagens
ligeiramente superiores no registo de inscrição
de treinadoras (15,4%) em 47 federações
desportivas, e de árbitras/juízas (20,1%) em 53
federações.
Embora importantes, estes indicadores fornecem
apenas o estado da situação (desigual) de
mulheres e de homens no desporto mas não
retratam as várias discriminações contra as
mulheres na participação desportiva e, só por si,
não permitem uma interpretação aprofundada
das principais razões que determinam a fraca
taxa de participação dasmulheres neste domínio
da vida social.
Todavia, parece existir um consenso alargado
acerca da constância das causas que impedem
raparigas e mulheres de aceder, em igualdade,
aos benefícios e recursos da prática e da
participação desportivas. Identificam-se factores
como a ausência de medidas políticas que
garantam a igualdade de participação no
desporto, nomeadamente, a falta de

de todo o país para Repensar o Desporto.
Curiosamente, as suas conclusões nada referem
sobre a participação desportiva das mulheres,
talvez pela urgência da questão «Que fazer para
que o direito à prática desportiva se torne uma
realidade para TODOS os portugueses?»16.
Na imprensa desportiva nacional, a única alusão
ao Ano Internacional da Mulher resulta da
reportagem sobre a VI Assembleia dos Comités
Olímpicos Europeus, realizada em Lisboa. Lia
Manoliu17, Vice-Presidente do Comité Olímpico
Romeno, profere o discurso A Mulher e o
Desporto Moderno, apelando às Federações
Internacionais para integrarem novas disciplinas
e provas femininas no programa olímpico e «a
todas as formas de propaganda para fazer
mudar a óptica em relação ao desporto feminino
de elite e popularizar entre as jovens as suas
vantagens»18.
Neste curto período do Ano Internacional da
Mulher, a imprensa desportiva portuguesa
registou, com regularidade, os passos iniciais e
os avanços das portuguesas no desporto, como
parte do «movimento de emancipação da
mulher»19 que só os períodos revolucionários
permitem alcançar.

Mulheres e desporto na primeira
década do século XXI

Passados 35 anos sobre a primeira celebração
do 8 de Março em liberdade, as 58 federações
desportivas registam a inscrição de 120.844
raparigas e mulheres o que representa apenas
24,3% do total de praticantes20, correspondendo

à mulher, durante a vida em comum, o governo
doméstico…»11.

A Revolução do 25 de Abril constituiu o marco
decisivo no acesso à participação desportiva das
raparigas e mulheres portuguesas que, na sua
esmagadora maioria, se encontravam afastadas
de qualquer tipo de actividade desportiva, e tal
como no associativismo, as profundasmudanças
registadas permitiram a participação das
mulheres que assim conquistam um novo
espaço de intervenção social.
Os dados de inscrição das praticantes
federadas12 nos (poucos) escalões femininos
registaram um rápido crescimento, quase o triplo
de praticantes em 5 anos: de 10.867 em 1974,
para 30.162 em 1979, mas ainda com a débil
taxa de feminização de 12,7%.
Por deliberação da Assembleia-Geral das
Nações Unidas, o ano de 1975 foi declaradoAno
Internacional da Mulher, tempo em que as
mulheres portuguesas celebraram o 8 deMarço,
pela primeira vez em Liberdade.
Este Dia Internacional da Mulher foi marcado
pela Festa e Denúncia13, porque «…nos tempos
anteriores ao 25 de Abril era festejado
clandestinamente, uma vez que o fascismo
reprimia esta manifestação, como de resto
muitas outras de carácter democrático e que
tinham por base uma luta reivindicativa»14.
Exactamente nesses dias, sob o lema Desporto
Novo num País Novo, decorria o Encontro
Nacional do Desporto (ENDO)15, a maior
discussão pública alguma vez realizada em
Portugal, participada por mais de 800 delegados
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23- Constituição da República Portuguesa, artigos 70º e 79º.
24- Fonte: www.idesporto.pt/noticia.aspx?id=224 [acesso a 20 Agosto 2010]

25- Resolução do Conselho de Ministros 49/1997, de 6 de Março.
26- Resolução do Conselho de Ministros 184/2003, de 25 de Novembro.

27- Relatório de Execução do III Plano Nacional Para a Igualdade – Cidadania e Género (2007-2010) [www.cig.gov.pt,
acedido em 20 de Agosto de 2010].

apoiadas por entidades públicas. Esta aprovação,
por unanimidade, constitui um facto assinalável
na área da igualdade entre mulheres e homens,
e vem dar razão às denúncias e chamadas de
atenção da Associação Portuguesa Mulheres e
Desporto sobre a desigualdade na atribuição de
prémios às mulheres atletas nas provas
desportivas, em várias modalidades.
Se é certo que a inclusão do tema desporto no I
Plano Global para a Igualdade25 (1997) decorreu
após a realização, em 1996, do Congresso
Mulher e Desporto, organizado pelo Movimento
Democrático deMulheres e no qual foi fundada a
Associação Portuguesa Mulheres e Desporto,
também é certo que a sua avaliação, em 2001,
refere a falta de execução de qualquer medida
concreta.
Nesta década foram lançados mais dois Planos
Nacionais para a Igualdade (PNI) com medidas
no âmbito do desporto.Avigência de quatro anos
(2003-2007) do II PNI26 confirmou a falta de
execução de qualquer medida nesta área. Não
se conhece ainda a avaliação final das 9medidas
para o desporto inscritas no III PNI. No entanto, o
relatório intercalar27 define como medida
executada, a celebração do protocolo entre a
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de
Género e a Comissão Organizadora dos 2ºs
Jogos da Lusofonia, atribuindo a menção de
«Jogos de referência em matéria de cidadania e
igualdade de género», admitindo a «igualdade de
género» como um dos seus princípios básicos.
Justamente, e porque o programa desportivo dos
2ºs Jogos da Lusofonia excluiu as competições
femininas de futebol e futsal, afastando as
raparigas e mulheres destas competições, esta
decisão desencadeou a indignação de mais de
8.000 cidadãs e cidadãos que subscreveram, em
2009, a primeira Petição Pela Igualdade no
Desporto, dirigida à Assembleia da República.

mediática das atletas, cujas notícias em
quantidade insignificante e de conteúdo quase
marginal, fortalecem a ideia de menoridade no
estatuto social das atletas e criam condições
muito desfavoráveis de patrocínio quando
comparadas com atletas masculinos de nível
idêntico. O exemplomais flagrante: NaideGomes
só teve “honras” de 1ª página na imprensa
portuguesa quando perdeu o ouro olímpico em
Pequim, mas a consagração mediática não
ocorreu quando conquistou o título de campeã da
Europa, por duas vezes, em 2005 e 2007, ou do
Mundo, em 2004.
A empresa com a qual o Estado contratualiza a
concessão do serviço público de televisão rege a
sua agenda “informativa” em benefício de
interesses económicos de sociedades que
enquadram o futebol profissional. Assim se
explica que a dita informação se concentre,
quase exclusivamente, em poucos eventos e
notícias, em detrimento de uma informação
independente e objectiva que espelhe a
participação desportiva, real e diversificada, de
mulheres ou homens.
Tal como as desigualdades salariais no trabalho,
também no desporto a atribuição de prémios
monetários inferiores em diversas provas
desportivas confirmam a desvalorização das
prestações desportivas de raparigas e mulheres.
Infelizmente, confirma também o apoio do Estado
na manutenção das desigualdades e
discriminações através do patrocínio institucional
ou do apoio financeiro, por vezes bastante
significativo, a grandes ou pequenos eventos
desportivos.
Com a aprovação da Resolução da Assembleia
da República n.º 80/2010, de 30 de Julho, as
atletas possuem mais um instrumento jurídico
para contestar a atribuição desigual de prémios
monetários (ou outros) nas provas desportivas

investimento nas actividades desportivas em
meio escolar.
Mantém-se nesta última década a tendência de
desvalorização da prática desportiva na escola
pública, traduzida pela desresponsabilização do
Estado e de responsáveis políticos em efectivar
os direitos sociais e culturais na educação física
e no desporto23 de crianças e jovens, raparigas e
rapazes.
Além da reduzida abrangência das actividades
do Desporto Escolar, entre 3% e 6% para as
raparigas, reduzidíssima para crianças e jovens
com deficiência, verifica-se um elevado
abandono do desporto em idades muito
precoces, facto também confirmado pelos
resultados doObservatório daActividade Física e
do Desporto, apresentados em Agosto de 2009:
entre os 10 e 11 anos, apenas 23%das raparigas
cumprem níveis recomendados de actividade
física, percentagem que diminui dramaticamente
para 1,8%, entre os 16 e 17 anos24.
A investigação tem revelado que a maioria das
raparigas é fisicamente menos activa que os
rapazes, facto motivado pela iniciação tardia das
crianças do sexo feminino nas actividades pré-
desportivas organizadas ou informais. Contudo,
a formação inicial e contínua de docentes,
nomeadamente em Educação Física, insiste em
ignorar uma abordagem verdadeiramente
coeducativa das práticas pedagógicas, que
geralmente conduz a experiências pouco
estimulantes e constitui, certamente, um factor
decisivo de abandono do desporto e das
actividades físicas por parte das raparigas.
As reduzidas taxas de feminização da prática
desportiva federada, apenas 18 das 58 das
federações desportivas apresentam valores
iguais ou superiores a 30%, podem ser
explicadas pela ausência, ou insuficiência, de
medidas especiais dirigidas aos clubes que
enquadrem praticantes e equipas, e que possam
conduzir a uma distribuição mais equilibrada de
recursos financeiros, ao acesso às instalações
desportivas em horários compatíveis ou ao
reconhecimento e valorização das prestações
desportivas das praticantes e atletas.
Os meios de comunicação social, responsáveis
pela constante e persistente invisibilidade
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28- Despacho n.º 5061/2010, de 22 de Março.
29- Contudo, não deixa de ser curioso constatar que nas 11 edições do Seminário Internacional de Treino de Jovens, organizado pelo IDP,

com raríssimas excepções, os prelectores tenham sido exclusivamente homens.
30- Clopton, Aaron and Sagas, Michael (2009). Shattering the glass ceiling? Examining the impact of perceived gender discrimination

on promotional opportunities of male and female coaches in women’s athletics. International Journal of Sport Management, 10(1), 1-13.
31- LaVoi, Nicole (2009). Occupational sex segregation in a youth soccer organization: Females in positions of power.

Women in Sport & Physical Activity Journal, 18(2), 25-37.
32- Everhart, Bonnie and Chelladurai, Packianathan (1998). Gender Difference in Coaching Philosophy:

The Case of Female Basketball Teams, Research Quarterly for Exercise and Sport, 60; 2: pp152-8.
33- Fasting, Kari and Pfister, Gertrude (2000) Female and male coaches in the eyes of female elite soccer players.

European Physical Education Review, 1:1: pp91-107.
34- Pereira, Felismina, Mesquita, Isabel e Graça, Amândio (2009). A autonomia e a responsabilização dos praticantes no treino em Voleibol:

Estudo comparativo de treinadores em função do género. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto [online].
Jan. 2009, vol.9, no.1 [acedido a 20 Agosto 2010].

35- Extractos das entrevistas a treinadoras publicadas na Folha Informativa do projecto Treinadoras: dirigir outros desafios. APMD, 2009/2010.

homens são melhores treinadores. Este estatuto
de menoridade e subalternidade repercute-se na
segregação profissional nos escalões de menor
valorização, como o enquadramento técnico dos
escalões femininos e dos escalões etários
infanto-juvenis29, e pela menor presença em
desportos tradicionalmente considerados como
masculinos.
A quase ausência de treinadoras nos níveis
mais elevados de competição limita as
possibilidades de carreira no desporto e reforça
estereótipos sobre as capacidades de direcção
das mulheres30. Factor ainda mais decisivo se
tivermos em consideração a importância
simbólica que pode constituir para a motivação
e expectativas das raparigas ou mulheres
atletas31, algumas das quais relatam sentir
menos discriminação quando são treinadas por
uma treinadora32.

Um estudo com atletas de elite (futebol), da
Alemanha, Estados Unidos da América,
Noruega e Suécia, revela que as jogadoras
caracterizam os seus treinadores por um estilo
de interacção “masculino” e sentem que não são
levadas a sério33. As treinadoras valorizam o
desempenho em detrimento da
participação/esforço, utilizando estratégias
promotoras da responsabilização de praticantes
no cumprimento das tarefas, criando as
condições para que possam controlar e regular
a sua prática34, ou seja, tornarem-se principais
agentes reguladores das suas aprendizagens.
Motiva-as a paixão pelo desporto e pela
competição. Mas quando falam35 da sua
actividade, as treinadoras mencionam
sistematicamente a desvalorização dos
escalões femininos, a distribuição desigual de
recursos financeiros e materiais, a invisibilidade
mediática, a ausência de reconhecimento, a
impossibilidade de fazer carreira:

«…ser mulher é muito mais complicado….para
ultrapassar isto, é preciso concentração nos
aspectos positivos… focalizar no que nos faz
mover... porque se formos a ver a importância
que dão aos escalões femininos … já tínhamos
desistido há muito…», Fernanda Piçarra, futsal.

atinjam o seu completo potencial.
Neste ano de 2010, foram estabelecidas as
condições de acesso à obtenção e renovação
da Cédula de Treinador Desportivo28.
Ainda é cedo para avaliar os impactos desta
nova regulamentação sobre a actividade da
maioria das treinadoras. Mas é certo que não
serão os níveis superiores das suas habilitações
ou competências profissionais a quebrar o ciclo
tradicional de desigualdades e discriminação
que caracterizam, directa ou indirectamente, a
sua actividade. O incremento das habilitações
escolares e profissionais das treinadoras mais
jovens é proporcional à precariedade laboral e
não anula as desigualdades no acesso a esta
actividade.
O aumento da carga horária do novo modelo de
formação e os preços de inscrição dos cursos
em alguns desportos são factores que
penalizam e dificultam o acesso de mulheres ao
treino desportivo, ou que podem influenciar a
sua permanência nesta actividade, até porque
para a maioria das treinadoras o montante da
remuneração (quando existe) é meramente
simbólico.
Na última década, cresceu o número de trabalhos
em várias áreas disciplinares da investigação
académica, acentuando o papel social das
treinadoras, imprescindível no desenvolvimento
das suas atletas e no aumento da participação
desportiva de raparigas e mulheres.
Pelas suas características, o desporto reproduz
de forma mais categórica os estereótipos sobre
as diferenças “naturais” entre homens e
mulheres, alicerce da ideia preconcebida que os

As treinadoras em Portugal

O estudo diagnóstico, um dos eixos de
intervenção do projecto Treinadoras: dirigir
outros desafios, visou proporcionar o conhe-
cimento sobre a situação das treinadoras,
evidenciando as assimetrias existentes entre
homens emulheres nesta actividade, os factores
que limitam a plena participação das mulheres e
determinam a subvalorização do seu trabalho.
Os seus resultados apresentados na Parte II,
permitem concluir que a actividade de treinador/a
constitui uma actividade complementar, e é
marcadamente desigual e hierarquizada, sendo
as mulheres as principais penalizadas. As
desigualdades e discriminações reveladas
persistem no tempo, tal como o reduzido
investimento nos escalões femininos e a falta de
reconhecimento e de visibilidade das atletas que
continuam a marcar a realidade do nosso país.
Este estudo constitui uma referência assinalável
para o conhecimento mais aprofundado sobre a
realidade desportiva nacional, condição
fundamental para delinear acções e medidas
políticas indispensáveis que privilegiem a
igualdade entre homens emulheres no desporto.

Treinadoras e treinadores desempenham uma
função crucial no desenvolvimento de qualquer
desporto e na vida das/os praticantes e atletas
que treinam e enquadram. Um elevado nível de
conhecimentos e uma cuidada preparação
pedagógica das/os treinadoras/es assegura que
as/os jovens experienciem práticas desportivas
gratificantes, permaneçam no desporto ou
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36- Constituição da República Portuguesa. Artigo 9.º, Tarefas fundamentais do Estado, alínea h).
37- Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto (5/2007), de 16 de Janeiro, n.º 2, Artigo 2º.

38- Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de Dezembro, Artigo 10º. O estatuto de utilidade pública desportiva confere às federações desportivas
«a competência para o exercício, em exclusivo, por modalidade ou conjunto de modalidades, de poderes regulamentares,
disciplinares e outros de natureza pública, bem como a titularidade dos direitos e deveres especialmente previstos na lei».

Dos órgãos executivos das federações
desportivas, particularmente, às que são
reconhecidas pelo Estado38, espera-se que
valorizem o estatuto social das praticantes e
atletas, treinadoras e árbitras/juízas, e sobretudo
que se empenhem no combate às desi-
gualdades e discriminações em todos os âmbitos
da participação desportiva.
No final desta primeira década do século XXI, as
celebrações são de Festa pelos avanços e
conquistas alcançadas, e de Denúncia para
relembrar o caminho que ainda falta percorrer. A
igualdade na lei não substitui a igualdade na
vida.
É indispensável que as treinadoras tomem nas
suas mãos este combate pela igualdade real e
que mobilizem outras, porque o seu contributo é
essencial para apoiar as futuras gerações de
raparigas.

Podem contar com a Associação Portuguesa
Mulheres e Desporto nesta luta pela efectivação
do direito ao desporto. Em igualdade!

Outros desafios para as treinadoras

Habituadas a dirigir, as treinadoras desenvolvem
estratégias diversas que lhes permitem abrir
espaços e ultrapassar os limites impostos no
desporto, histórica e socialmente construído
como masculino, demonstrando que embora
difíceis, os obstáculos se podem transformar em
desafios.
Contudo, a insistente atribuição das causas da
desigualdade e discriminação a razões de
natureza estritamente cultural, considerando as
mulheres como categoria social homogénea, a
que se oporia uma outra constituída pelos
homens, não reflecte a realidade nem convoca
à adopção das necessárias medidas políticas.
Se pretendemos aumentar o número e o nível de
intervenção das treinadoras, ou a participação de
raparigas e mulheres no desporto, não devemos
encarar as mulheres, ou os homens, como «o»
problema. Do mesmo modo, será insensato
afirmar que não é necessário uma abordagem
diferente ou que basta esperar, para que as
coisas mudem… “naturalmente”.

Cabe, em primeiro lugar, ao Estado a tarefa
consagrada constitucionalmente de promover a
igualdade entre homens e mulheres36. E cabe a
quem tem competência e poder para decidir, a
responsabilidade de realizar medidas concretas
e credíveis para que o desporto possa «contribuir
para a promoção de uma situação não
discriminatória entre homens e mulheres»37.
As/os responsáveis políticos devem assegurar
que a igualdade entre mulheres e homens é uma
prioridade real, e não um simples exercício de
retórica, pelo que o cumprimento das suas
competências não se deve limitar a generosas
acções de sensibilização ou a boas práticas que
se publicitam.

Confirmam a discriminação e desigualdade nas
remunerações auferidas por treinadoras e
treinadores que enquadram escalões
masculinos ou femininos:
«…se em vez de treinar raparigas, treinasse
rapazes… então sim… as condições de
tratamento seriam diferentes das que usufruo
actualmente…», Ana Catarina Neves,
basquetebol.

A segregação da actividade das treinadoras,
delimitada aos escalões de competição, femininos
ou de formação, condiciona em certos desportos
o seu ingresso nos cursos de treinadores de nível
superior:

«…os critérios de selecção privilegiam, em
primeiro lugar, treinadores das ligas profissionais,
dos escalõesmasculinos nacionais…e só depois
de outras competições e categorias….»,Alfredina
Silva, futebol.

Defendem com veemência o papel fundamental
da escola na formação desportiva das raparigas:

«…estão na escola, não têmque se deslocar para
outros locais … são enquadradas por docentes
ou treinadores/as, com pessoas que os pais
reconhecem… se a aposta fosse séria…», Isabel
Ribeiro dos Santos, basquetebol

E enumeram as resistências e dificuldades nos
desportos considerados como tradicionalmente
masculinos:

«…até avaliarem a minha competência …senti
sempre desconfiança…» Helena Costa, futebol.

«…o papel da mulher … não é cem por cento
aceite… chefiar homens nem sempre é
pacífico…tem de haver um jogo de cintura …»
Filipa Cavalleri, judo.

«…não é fácil caminhar num meio … onde o
sexo masculino é dominante….só as mais
resistentes, as mais determinadas… alcançarão
o sucesso...», Mónica Jorge, futebol.
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Parte I

Mulheres e Desporto em Portugal.
A caracterização possível
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Prática desportiva

Apenas 9% da população afirma praticar desporto Regularmente. Na
faixa etária dos 15 aos 24 anos: 24% são homens e apenas 7% são
mulheres.
Em 2009, estavam inscritos em 58 federações desportivas 496.489
praticantes: 375.645 homens (75,7%) e 120.844 mulheres (24,3%).
Na última década, cresceu o número de inscrições: 115,5% no sector
feminino, 43,8% no masculino. Nos praticantes federados com
deficiência, o crescimento foi muito inferior à média nacional (14%).
As taxas de feminização diminuem com o aumento da idade: superior
nas raparigas, escalões até júnior (28,2%) e no escalão júnior (27,6%),
diminuindo no escalão sénior (18,3%) e no veterano (13,8%).
Os indicadores sugerem elevadas taxas de abandono do desporto. Para
a maioria das raparigas, a prática desportiva, regular e organizada, parece
ser um episódio efémero, concentrado no período entre o final da infância
e o início da adolescência (10-15 anos).

Desporto Escolar

Na última década tem vindo a ser confirmado o reduzido impacto do
Desporto Escolar. No ano lectivo de 2009/2010, o número provável de
discentes abrangidos pelas actividades desportivas estaria situado entre
158.737 e 79.369, com uma taxa de participação de 12,9%, ou de
apenas 6,4%: para as raparigas seria de 6 praticantes por cada 100
alunas, ou de apenas 3 em 100.
Estes números de inscrição permitem confirmar a tendência de
abandono do desporto em idades muito precoces, demonstrando um
crescimento negativo mais acentuado na transição do escalão iniciado a
juvenil (15 anos): menos 51% para os rapazes e menos 41% para as
raparigas. Entre 2001/02 e 2004/05, o crescimento médio foi negativo (-
2,7%), situando-se para as raparigas em -1,6%.

Enquadramento do desporto federado

Direcção

Em 2010, os sete órgãos estatutários das 62 federações desportivas
integram 1.464 pessoas como membros efectivos: 1.262 homens
(86,2%) e 202 mulheres (13,8%). As federações de Ciclismo, Lutas
Amadoras e Rugby não incluem nenhuma mulher. A maioria das
federações não inclui mulheres nos seus órgãos estatutários, à
excepção do Conselho de Disciplina. Existem 2 casos excepcionais em
termos de equilíbrio entre mulheres e homens na Direcção: Dança
Desportiva (37,5%) e Remo (50,0%).

Arbitragem

Em 2009, estavam inscritos em 53 federações desportivas 15.613
agentes com actividade na arbitragem: 12.482 homens (79,9%) e 3.131
mulheres (20,1%). Onze federações não registam nenhuma inscrição
de árbitras/juízas. O número de árbitras/juízas de atletismo (1.110)
representa mais de 1/3 do total.

Treino

Em 2009, estavam inscritos em 47 federações desportivas 21.270
treinadores: 17.996 homens (86,6%) e 3.274 mulheres (15,4%). Não
inscrevem nenhuma treinadora a federações de Boxe, Desportos de
Inverno, Equestre e Tiro. A última década que corresponde ao período
de realização de três olimpíadas, o atletismo foi o único desporto que
integrou uma treinadora na missão portuguesa aos Jogos Olímpicos de
Sidney (2000), Atenas (2004) e Pequim (2008). Em Sidney esteve
também uma treinadora de voleibol.
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1. Prática desportiva
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Prática desportiva
da população portuguesa
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ILUSTRAÇÃO 1. PRÁTICA DESPORTIVA DA POPULAÇÃO (%) POR ESCALÃO ETÁRIO E SEXO (2009).

1- Marivoet, Salomé, Hábitos Desportivos da População Portuguesa, Instituto Nacional de Formação e Estudos do Desporto, Lisboa, 2001.
2- Recolha de informação relativa a Outubro de 2009. EC/ Directorate General Education and Culture,

Special Eurobarometer 334 / Wave 72.3 - Sport and Physical Activity, 2010.
3 - EC/ Directorate General Health and Consumer Protection (2003), Special Eurobarometer 183-6 / Wave 58.2 - Physical Activity;

EC/ Directorate General Education and Culture (2004), Special Eurobarometer 213 / Wave 62.0 - The Citizens of the European Union and Sport.

e Com alguma regularidade. Os homens
praticam mais desporto e fazem mais exercício
físico do que as mulheres, sendo esta
disparidade particularmente evidente na faixa
etária dos 15 aos 24 anos: cerca de 24% dos
homens afirma praticar desporto ou fazer
exercício físico Regularmente, para as mulheres
a percentagem é de apenas 7%.

De acordo com os dados do estudo Hábitos
desportivos da população portuguesa1, realizado
em 1998, 23% da população, entre os 15 e 74
anos, afirmou ter uma actividade física regular.
Para os homens a taxa de participação era de
34%, enquanto para as mulheres apenas 14%.

Este nível de participação desportiva das
mulheres revelou, ainda, variações consideráveis
em função do nível de escolaridade, da
categoria socioprofissional e da idade, isto é,
registam-se os mais baixos índices de
participação nas mulheres inseridas em grupos
sociais menos favorecidos, menos escolarizadas
e de gerações mais velhas. A falta de tempo foi
a razão mais indicada pelas mulheres para a não
participação desportiva, facto inteiramente
compreensível se atendermos à sobrecarga
decorrente da actividade profissional com as
responsabilidades da vida familiar.

Desde 1998, a administração pública desportiva
não produziu mais nenhuma pesquisa de
carácter global para actualizar estes dados.

Em 2010, as conclusões do Eurobarómetro
Desporto e actividade física2 confirmam algumas
tendências já identificadas em edições
anteriores (2002 e 2004)3, bem como um perfil
social que se reproduz relativamente ao
desporto e actividade física nos estados
membros da União Europeia: a prática
desportiva assume maior predomínio nos países
nórdicos e no sexo masculino, diferença esta
particularmente nítida na faixa etária dos 15 aos
24 anos. Existe uma correlação evidente com os
maiores níveis de escolaridade e o estatuto
socioeconómico. A falta de tempo continua a ser
apresentada como motivo mais comum para a
não participação em actividades físicas e
desportivas.

Os resultados para Portugal revelam que apenas
9% da população afirma praticar desporto ou
fazer exercício físico Regularmente (pelo menos
5 vezes por semana), e 33% praticam desporto
pelo menos uma vez por semana Regularmente
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Prática desportiva federada
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Em 2009, estavam inscritos 496.489 praticantes,
em 58 federações desportivas: 375.645 homens
(75,7%) e 120.844 mulheres (24,3%)4. As
federações desportivas apresentam taxas de
feminização muito diferenciadas: apenas 17
federações têm mais que 30% de praticantes
femininas inscritas; 17 têm taxas de feminização
abaixo dos 10% e destas, 13 com taxas
inferiores a 5%.

ILUSTRAÇÃO 2. NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE PRATICANTES, POR SEXO, EM 58 FEDERAÇÕES DESPORTIVAS (2009).

ILUSTRAÇÃO 3. POPULAÇÃO PORTUGUESA (%), HOMENS E MULHERES, COM PRÁTICA DESPORTIVA FEDERADA (2009).O Estado português5, tal como a União
Europeia6, reconhece o papel central das
federações desportivas na promoção do
desporto, nomeadamente, na organização da
prática e da competição desportivas, atribuindo-
lhes um papel central no que se designa por
«modelo europeu do desporto»7.
Em Portugal, a prática desportiva federada tem
um impacto ainda reduzido se comparado com
outros países como a Itália (6,4%), Espanha
(7,3%), França (25,2%) ou Alemanha (33%)8.

Contudo, este impacto na população9

portuguesa (4,7%) é muito assimétrico para
mulheres e homens: apenas 2,2% para as
mulheres e mais do triplo para os homens, 7,2%.
Esta enorme diferença resulta, em grande parte,
do peso das inscrições de praticantes federados
de Futebol, que representa cerca de 1/3 do total
de praticantes: 138.280 homens e 5.826
mulheres.

4 - Fonte: IDP. Estatísticas do desporto, 2009 (Não publicado, cedido em versão electrónica pelo IDP. Setembro 2010).
5 - Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto (5/2007), de 16 de Janeiro; Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de Dezembro.

6 - Rapport de la Commission au Conseil Européen, 1999.
7 - União Europeia. Livro Branco sobre o Desporto, 2007.

8 - Fonte: http://desporto.publico.pt/noticia.aspx?id=1395917 [acedido a 13 Agosto 2009]
9 - Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente, 2009.
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A competição desportiva está organizada por
escalões etários que correspondem, de certa
forma, às fases de desenvolvimento das/os
praticantes. Com designações diversas
consoante os desportos, a maioria das
federações desportivas distingue os escalões
etários de iniciação/formação e os escalões de
especialização/competição. Nos escalões de
formação, entre os 9/10 e os 16 anos, incluem-
se o escalão infantil, iniciado e juvenil. O escalão
júnior (17-18 anos) corresponde à fase de
transição para o escalão mais elevado, o escalão
sénior. Cerca de metade das federações
desportivas integram também o escalão
veterano, com valores significativos em apenas
5, onde o número de inscritos ultrapassa os
1.000.

Os indicadores que se apresentam
correspondem à divisão utilizada pelo Instituto
do Desporto de Portugal, entre os escalões de
formação até júnior e os escalões de
especialização júnior e sénior.

Os números de inscrição de praticantes por
escalão etário (2009) evidenciam uma
distribuição muito diferenciada em função do
sexo, em todos os escalões. As taxas de
feminização decrescem na exacta medida do
aumento da idade: nas raparigas dos escalões
até júnior a taxa é de 28,2% e de 27,6% no
escalão júnior, diminuindo para 18,3% no
escalão sénior, e para 13,8% no escalão
veterano.

ILUSTRAÇÃO 4. NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE PRATICANTES FEDERADOS, POR ESCALÃO ETÁRIO E SEXO (2009).
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Nas raparigas/mulheres, o acréscimo da idade
parece ser responsável por um abandono muito
acentuado. Nos rapazes/homens, o peso
relativo dos escalões até júnior com 194.838
inscritos (51,9%), e o número da agregação dos
escalões sénior, júnior e veterano com 180.807
inscritos (48,1%), evidencia uma continuidade
da prática desportiva federada que não se
verifica nas raparigas/mulheres.

Nos rapazes/homens, a perda no número de
praticantes inscritos na transição dos escalões
de formação para os escalões de competição é
de apenas 3,8%; nas raparigas/mulheres é de
26,6%, valor que parece indicar um
elevadíssimo abandono da prática desportiva
federada nesta fase de desenvolvimento do
percurso das praticantes.

Contudo, esta hipótese carece de confirmação,
particularmente porque este abandono poderá
ocorrer numa fase ainda mais precoce. Isto é, o
método oficial de recolha administrativa do
número de praticantes nos escalões etários mais
baixos, não permite outra leitura ou confirmação
porque se agrega, num só indicador, os valores
correspondentes aos escalões infantil, iniciado
e juvenil.

ILUSTRAÇÃO 5. NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE PRATICANTES, POR SEXO, NOS ESCALÕES ETÁRIOSATÉ JÚNIOR E NOS ESCALÕESAGREGADOS JÚNIOR,
SÉNIOR E VETERANO (2009).
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Se apreciarmos, simultaneamente, os indicadores
da prática desportiva federada e do desporto
escolar10, nomeadamente, as elevadas taxas de
abandono, verificamos que a prática desportiva,
regular e organizada, da maioria das raparigas é
um episódio efémero, concentrado em pouco
mais de 5 anos, no período entre o final da
infância e o início da adolescência (10-15 anos).

Os indicadores estatísticos oficiais evidenciam
uma distribuição muito desigual dos praticantes
federados nos 18 distritos de Portugal Continental
e nas Regiões Autónomas (RA) dos Açores e
Madeira.
Em apenas 6 distritos estão reunidas mais de
60% das inscrições de praticantes: 64,7% dos
homens e 65,3% das mulheres. Contudo, a taxa
de feminização não é idêntica para cada um dos
distritos ou RA: as mais elevadas encontram-se,
precisamente, nas RA dos Açores (39,8%) e
Madeira (38,6%), Setúbal (38,4%) e Porto
(36,4%). Os distritos com menores valores são
Braga (24,1%), Aveiro (30,3), Lisboa (30,9%) e
Faro (31,6%), além da taxa média de 29,8%, para
os restantes 12 distritos.

Contudo, estas elevadas taxas de feminização
diferem bastante segundo os escalões etários.
Agregando os dados dos escalões júnior+sénior
verifica-se, à excepção do distrito de Setúbal,
uma redução da taxa de feminização nos
escalões mais elevados, nos 5 distritos e nas
RA. As quebras são muito acentuadas na RA
Madeira, e distritos de Aveiro, Porto e Braga. Na
RA dos Açores, e nos distritos de Faro e Lisboa
a redução não é tão acentuada.

10 - Analisado no ponto seguinte.

ILUSTRAÇÃO 7. TAXAS DE FEMINIZAÇÃO POR ESCALÃO ETÁRIO NOS DISTRITOS DE PORTUGAL CONTINENTAL COM MAIOR NÚMERO

DE PRATICANTES INSCRITAS E NAS REGIÕES AUTÓNOMAS (2009).

ILUSTRAÇÃO 6. NÚMERO DE PRATICANTES, POR SEXO, NOS DISTRITOS DE PORTUGAL CONTINENTAL COM MAIOR NÚMERO DE INSCRIÇÕES
E NAS REGIÕES AUTÓNOMAS (2009).
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Na última década, verificou-se um crescimento
no número de inscrição das/os praticantes
federadas/os. Entre 2001 e 2009, o número de
inscrições das mulheres cresceu 115,5%, para os
homens foi de 43,8%. Este incremento provocou
um aumento na taxa média de feminização de
7,6% (16,7%, em 2001; 24,3%, em 2009).

ILUSTRAÇÃO 8. NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE PRATICANTES FEDERADOS, POR SEXO, ENTRE 2001 E 2009.

ILUSTRAÇÃO 9. NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE PRATICANTES FEDERADAS, ENTRE 2001 E 2009, NAS 5 FEDERAÇÕES DESPORTIVAS COMMAIOR CRESCIMENTO.Este aumento de quase 65.000 na inscrição de
praticantes femininas, fica a dever-se,
essencialmente, ao acréscimo verificado em
apenas 5 federações desportivas Andebol,
Basquetebol, Campismo/Montanhismo, Ténis e
Voleibol que totalizam quase 49.000 novas
praticantes, isto é, cerca 75% do crescimento
registado nesta década.
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Mas no caso dos três desportos colectivos, o
aumento expressivo verificado não é proporcio-
nal em todos os escalões etários. O acréscimo
nos escalões até júnior é vigoroso no Voleibol,
mais 14.222 praticantes, e semelhante no Bas-
quetebol (mais 7.924) e no Andebol (mais 7.665).

Contudo, esta popularidade junto das raparigas
que, no caso do Basquetebol, fomenta um
aumento de praticantes de mais de 50% na
transição para o escalão Júnior+Sénior, parece
esbater-se para o Voleibol e o Andebol, cujo
número de praticantes diminui neste escalão.

Estes indicadores tão contraditórios parecem
indicar um elevadíssimo abandono da prática
desportiva federada nestes dois desportos, pelo
que a habitual explicação usada para “legitimar”
o abandono da prática desportiva das raparigas,
como por exemplo, «a entrada/preparação para
a universidade», o «namoro/casamento»,
«mentalidades/questões culturais», etc., não
encontra sustentação.

Circunstância totalmente diferente é verificada
num outro desporto colectivo. Nesta década, o
número de inscrição das praticantes federadas
de Futebol11 aumentou 1.437, a maioria no
escalão Júnior+Sénior. Ao contrário dos outros
desportos colectivos, a quase totalidade das
praticantes de Futebol está registada nos
escalões etários superiores, e desde 2003, este
número tem vindo a corresponder, grosso modo,
à soma do número de praticantes inscritas nos
6 desportos colectivos, para o mesmo escalão
etário. Embora com uma taxa de feminização
excessivamente baixa (4%), o Futebol/Futsal
com 5.298 mulheres, das quais 3.856 no Futsal,
inscritas nos escalões Júnior+Sénior, ultrapassa
outros desportos com taxas de feminização
muito superiores, como a ginástica (2.170), o
atletismo (1.082) ou a natação (767).

ILUSTRAÇÃO 11. NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE PRATICANTES NO ESCALÃO JÚNIOR+SÉNIOR EM 10 FEDERAÇÕES (2009).

11 - Cálculo efectuado, para 2001, pela soma da inscrição de praticantes de Futebol e Futebol de Salão
(entretanto dissolvida), respectivamente, 3.344 e 522.

ILUSTRAÇÃO 10. NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE PRATICANTES FEDERADAS, EM BASQUETEBOL,ANDEBOL E VOLEIBOL,
NO ESCALÃO JÚNIOR+SÉNIOR, EM 2001 E 2009.



ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA MULHERES E DESPORTO

41

Em 2009, estavam inscritos 2.576 praticantes na
Federação Portuguesa de Desporto para
Pessoas com Deficiência (FPDPD): 737
mulheres e 1.839 homens. A taxa de
feminização de 28,6% é ligeiramente superior à
taxa média nacional (24,3%).

ILUSTRAÇÃO 12. NÚMERO DE PRATICANTES, POR SEXO, INSCRITOS NA FPDPD (2009).

Os indicadores estatísticos oficiais evidenciam,
também neste caso, uma distribuição muito
desigual destes praticantes federados nos 18
distritos de Portugal Continental e nas Regiões
Autónomas (RA) dos Açores e Madeira. Em
apenas 5 distritos estão reunidos 75,6% das
inscrições de praticantes com deficiência, nos
restantes 15 distritos estão 17,9% e nas RA dos
Açores e da Madeira, 6,5%.

ILUSTRAÇÃO 13. NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE PRATICANTES (H/M) NA FPDPD NOS 5 DISTRITOS DE PORTUGAL CONTINENTAL COM MAIOR NÚMERO
DE PRATICANTES E NAS REGIÕES AUTÓNOMAS (2009).



Apesar da ideia de crescimento de praticantes
com deficiência, pela visibilidade das magníficas
prestações desportivas das/os atletas
paralímpicas/os, os indicadores estatísticos
contrariam a mensagem muito difundida de
“inclusão”. Na última década, o número de
praticantes inscritos na FPDPD apresentou uma
taxa de crescimento de 14%, para mulheres e
homens, muito inferior à média do crescimento
nacional.

ILUSTRAÇÃO 14. NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE PRATICANTES NA FPDPD, POR SEXO, ENTRE 2001 E 2009.

As oscilações de crescimento podem encontrar
justificação no número de clubes que
enquadram as/os praticantes. Em 2001, o
número de clubes em actividade era de 162, em
2005, o número aumentou para 222, e diminuiu
para 211, em 2009.

Os indicadores de participação nos escalões
competitivos federados das raparigas com
deficiência evidenciam uma tendência
antagónica à verificada nas médias nacionais. O
escalão Até Júnior, pouco expressivo em 2001,
diminuiu durante este período para um valor
quase inexistente. O escalão Júnior+Sénior
manteve, com ligeiras oscilações, valores
idênticos ao longo da década.

ILUSTRAÇÃO 15. NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE PRATICANTES FEDERADAS NA FPDPD NOS ESCALÕESATÉ JÚNIOR E JÚNIOR+SÉNIOR, ENTRE 2001 E 2009.
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Atletas olímpicos e paralímpicos

Na última década, tiveram lugar 3 olimpíadas,
Sidney, Atenas e Pequim. A presença das atletas
portuguesas cresceu de 12 para 31, respectiva-
mente de 19,4% para 36,9%. Nas duas últimas
edições dos Jogos Paralímpicos12, a taxa de fe-
minização quase duplicou, de 15,9% para 30,3%.

As taxas de feminização mais elevadas
registadas em alguns desportos, como a
Ginástica, Natação ou Voleibol, não têm
qualquer influência na inclusão de atletas nos
Projectos Olímpicos. Na Ginástica e no Voleibol,
não aparece uma única atleta integrada no
Projecto Londres 2012. Até à data, são 34 as
atletas portuguesas incluídas no projecto
Londres 2012, das quais, mais de 1/3 no
Atletismo (12), que assim mantém, desde 1984,
o estatuto de principal desporto olímpico.
A taxa de feminização (39,5%) do selecto e
restrito grupo de atletas13, de 19 federações,
integrados no Projecto Londres 2012, transmite
a confiança promissora de um equilíbrio entre
mulheres e homens que se espera vir a registar
na próxima olimpíada.

Em 1952, nos Jogos Olímpicos de Helsínquia, a
participação olímpica portuguesa integrou, pela
primeira vez, 3 atletas femininas, 40 anos depois
da primeira participação nacional nos Jogos
Olímpicos de Estocolmo (1912). Embora muito
lenta e tardia (72 anos), o primeiro sinal de
feminização da missão portuguesa aos Jogos
Olímpicos teve início nos JO de Los Angeles, em
1984, com a conquista da 1ª medalha olímpica
(bronze) de Rosa Mota, na prova da Maratona.
Mas, este primeiro indício apenas teve seguimento
no Atletismo que, desde aí, manteve sempre um
equilíbrio de atletas, mulheres e homens.

ILUSTRAÇÃO 16. NÚMERO DE ATLETAS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS, POR SEXO.

ILUSTRAÇÃO 17. NÚMERO DE ATLETAS, POR DESPORTO E SEXO, INTEGRADOS NO PROJECTO LONDRES 2012.

12 - Não estão publicados os dados de participação dos JPO Sidney 2000.
13 - Fonte: www.comiteolimpicoportugal.pt/projectos.php?id=1#file [acedido a 30 Setembro 2010]

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA MULHERES E DESPORTO

43



:d
iri

gi
r

ou
tr

os
d

es
af

io
s

44



Raparigas e rapazes nas actividades
do Desporto Escolar
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O programa do Desporto Escolar aplica-se a
todos os estabelecimentos de ensino dos 2.º e
3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino
Secundário14, sendo potenciais praticantes
as/os alunas/os que os frequentam15.
Os dados oficiais sobre a participação no
Desporto Escolar não fornecem, infelizmente,
informação sobre o número total de praticantes,
facto que decorre da mera inventariação das
inscrições em cada uma das modalidades
desportivas. E como cada aluna/o se pode
inscrever no máximo em duas modalidades
desportivas16, é assim impossível conhecer com
exactidão o seu alcance e impacto no conjunto
da população escolar. De forma idêntica é
contabilizado o número de docentes de
Educação Física que enquadraram as
actividades do Desporto Escolar. No ano lectivo
2009/2010, foram registadas 8.305 inscrições,
das quais 5.242 homens e 3.063 mulheres
(37%), cerca de 65% em duas Direcções
Regionais de Educação: Norte (2.854) e
Lisboa/Vale do Tejo (2.565).

ILUSTRAÇÃO 18. NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE RAPAZES E RAPARIGAS
REGISTADAS PELO DESPORTO ESCOLAR, (2009/2010)

14 - Decreto-Lei n.º 95/91, de 26 de Fevereiro, Artigo 5º.
15 - DGIDC/GCDE. Junho 2009. Regulamento Geral de Provas 2009-2013, Artigo 1º.

16 - GCDE/DGIDC. Junho 2009. Programa do Desporto Escolar 2009/13.
17 - Fonte: GCDE/DGIDC. Inscrições de alunos e professores 2009/10. (Não publicado, cedido em versão electrónica pelo GCDE).

18 - Fonte: GEPE/ME. Setembro 2010. Educação em Números – Portugal 2010.

ILUSTRAÇÃO 19. NÚMERO MÁXIMO E MÍNIMO DE DISCENTES E DE ALUNAS INCLUÍDAS NAS ACTIVIDADES DO DESPORTO ESCOLAR (2009/2010).

No ano lectivo de 2009/2010, foram registadas
pelo Desporto Escolar 158.737 inscrições de
alunas/os17, das quais 68.185 (43%) de raparigas
e 90.552 (57%) de rapazes.

O número provável de alunas/os abrangidos
pelas actividades do Desporto Escolar estaria
situado entre o máximo de 158.737 e o mínimo
de 79.369, de acordo com duas hipóteses de
cálculo em função do número total de
inscrições/discentes. Supondo, por um lado, e
com probabilidade auspiciosa, que a cada
inscrição no Desporto Escolar corresponderia
um/a aluno/a (1 inscrição = 1) ou, por oposição,
duas inscrições no Desporto Escolar
equivaleriam a aluna/o participante (2 inscrições
= 1), o resultado alternaria entre o valor máximo
e mínimo referidos.
Se considerarmos o número total de alunas/os
matriculados no território continental nos níveis
de ensino correspondentes, 1.233.35918, a
participação equivaleria a 12,9%, para a 1ª
hipótese, ou apenas a 6,4% para 2ª hipótese. O
impacto nas raparigas incluídas no Desporto
Escolar seria de 6 raparigas praticantes em 100
alunas, ou para o último caso, apenas 3
raparigas em 100.
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Estes valores são bastantes reduzidos se
tivermos em consideração a finalidade
estabelecida de «Proporcionar a todos os
alunos acesso à prática de actividade física e
desportiva como contributo essencial para a
formação integral dos jovens…»19, ou a
determinação que a escola deve «garantir,
obrigatoriamente, a oferta de actividades do
Desporto Escolar aos seus alunos»20, integradas
no respectivo Projecto Educativo e no Plano de
Actividades.
O reduzido impacto do Desporto Escolar tem
vindo a ser confirmado ao longo da última
década, com taxas de participação idênticas às
actuais. Entre 2001/02 e 2004/05, o crescimento

19 - GCDE/DGIDC. Junho 2009. Programa do Desporto Escolar 2009/13.
20 - Idem.
21 - Fonte: ME/ DGIDC/DE. Maio 2006. Desporto Escolar. Um retrato.
22 - GCDE/DGIDC. Junho 2009. Programa do Desporto Escolar 2009/13.
23 - Idem.

ILUSTRAÇÃO 20. NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE RAPARIGAS EM 13 MODALIDADES DESPORTIVAS COM INSCRIÇÕES TOTAIS SUPERIORES A 3.000.

médio verificado foi negativo (-2,7%)21, que para
as raparigas se situou em -1,6%.
O Projecto de Desporto Escolar, com a duração
de quatro anos, deve integrar actividades internas
e externas.
A actividade interna abarca o conjunto de
«actividades físico-desportivas enquadradas no
Plano Anual de Escola»22, deverá ser
desenvolvida, em horário semanal, ao longo de
todo o ano lectivo e incluir no mínimo uma
actividade individual e outra colectiva, envolvendo
competições e torneios internos, corta-mato,
dias/semanas de modalidades desportivas e
actividades dirigidas a alunos com necessidades
educativas especiais.

A actividade externa organizada por
grupos/equipa corresponde à participação da
escola nos quadros competitivos externos,
Encontros Inter-Escolas «visando o apuramento
selectivo – Campeonatos Regionais, Nacionais e
Internacionais»23, e inclui também actividades de
carácter não competitivo (Encontros/Convívios).
O Programa do Desporto Escolar 2009/13
elencou 40 modalidades desportivas deter-
minando um quadro competitivo nacional de
apenas 15: cinco modalidades colectivas
(andebol, basquetebol, futsal, rugby e voleibol) e
dez individuais (atletismo, badminton, canoagem,
desportos gímnicos, golfe, natação, orientação,
ténis, ténis de mesa e xadrez).

Uma maioria significativa de raparigas (83%) está
concentrada em 9 modalidades, embora com
taxas de feminização distintas: voleibol, 12.036
(66%); actividades rítmicas expressivas, 8.916
(86%); futsal, 8.865 (26%); desportos gímnicos,
6.915 (75%); natação, 5.347 (51%); badminton,
4.815 (39%); basquetebol, 4.813 (43%); atletismo,
2.645 (40%) e andebol, 2.246 (35%). À excepção
das actividades rítmicas, todas as modalidades
integram o quadro competitivo nacional. O futsal
destaca-se das 4 modalidades colectivas,
embora com a mais baixa taxa de feminização.
No conjunto das 13 modalidades desportivas, o
ténis de mesa (1.153) e o xadrez (822)
apresentam as mais baixas taxas de
feminização, 11% e 21%, respectivamente.
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Nas modalidades desportivas do Desporto
Escolar dirigidas a crianças e jovens com
deficiência apenas é registado o número de
inscrições em boccia24 e goalbol25 que para todo
o Continente é de apenas 551 e 63,
respectivamente. Ainda que os valores sejam
muito baixos, estas 2 modalidades de desporto
adaptado, que não integram o calendário
competitivo nacional, apresentam taxas de
feminização muito próximas da média nacional,
36% para boccia, e 44% para o goalbol.

Tal como para a prática desportiva federada, os
números de inscrição/participação no Desporto
Escolar demonstram que as raparigas elegem
modalidades desportivas variadas, individuais e
colectivas, competitivas e não competitivas,
mesmo quando condicionadas pelo contexto
concreto da sua escola. É vulgarmente aceite a
ideia que as raparigas não possuem uma
“natural” apetência para as actividades
competitivas, tradicionalmente masculinas, ou
que a sua “essência” as destina para actividades
desportivas de cooperação ou de expressão
artística. Por vezes, a confirmação das altas
taxas de feminização de desportos, como a
ginástica ou a natação, podem conduzir a esta
interpretação errónea, sobretudo quando não
são confrontadas com os números absolutos da
prática desportiva, como é o caso.

ILUSTRAÇÃO 22.NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE RAPAZES E RAPARIGAS NASMODALIDADES COLECTIVAS QUE INTEGRAMOQUADRO COMPETITIVO NACIONAL.

ILUSTRAÇÃO 21. NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE RAPAZES E RAPARIGAS
EM BOCCIA E GOALBOL.

Foi referido que apenas 15 modalidades
integram as competições nacionais do Desporto
Escolar. As 5 modalidades colectivas
representam mais de 41% das inscrições de
raparigas (28.124) e 46% das inscrições dos
rapazes (42.108). As inscrições dos rapazes em
futsal representam 59% do total das inscrições
nas modalidades colectivas, e mais de 27% de
todas as modalidades desportivas. Para as
raparigas, o número de inscrições em voleibol e
futsal representam 70% do total de inscrições
nos desportos colectivos, sendo o voleibol a
única modalidade colectiva com o número de
inscrições superior nas raparigas. Contudo, o
número de inscrições em futsal é superior à
soma das restantes modalidades colectivas:
andebol, basquetebol e rugby.

24 - Boccia, modalidade desportiva dirigida a pessoas com deficiência motora grave. O objectivo do jogo é a marcação do maior número
de pontos através do lançamento de séries de 6 bolas em direcção a uma bola alvo.

25 - Goalbol, modalidade desportiva dirigida a pessoas invisuais ou com pouca visão. O objectivo do jogo é marcar golo
na baliza adversária com uma bola sonora manejada com as mãos.
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ILUSTRAÇÃO 23. NÚMERO DE RAPARIGAS E RAPAZES INSCRITOS EM CADA ESCALÃO ETÁRIO.

ILUSTRAÇÃO 24. REDUÇÃO DAS INSCRIÇÕES DE RAPAZES E RAPARIGAS NA TRANSIÇÃO DOS ESCALÕES ETÁRIOS.

No Desporto Escolar as competições despor-
tivas dirigidas às crianças e jovens, entre os 9 e
17 ou mais anos, estão distribuídas por 5
escalões etários que tendem a corresponder aos
ciclos de escolaridade: Infantil A (9-10 anos),
Infantil B (11-12 anos), Iniciado (13-14 anos),
Juvenil (15-16 anos) e Júnior (17 ou mais anos).
O número de inscrições em cada escalão etário
demonstra uma variação acentuada nas taxas
de feminização. Nas idades mais elevadas, e ao
contrário da prática desportiva federada, a
relação entre o número de raparigas e rapazes
parece ser mais favorável. O método utilizado
para a recolha de dados não permite identificar
os intervalos etários associados ao escalão
«vários», que oscilam entre os 9 e os 17 ou mais
anos, e que representam cerca de 48% do total
de inscrições. Nas modalidades desportivas
cujos escalões etários estão definidos, a taxa de
feminização varia entre 31,5% nos escalões
infantis A-B e 46,8% no escalão júnior,
traduzindo pelo menos nos números de
inscrição, um equilíbrio crescente entre raparigas
e rapazes com o aumento da idade.

Contudo, estes números também permitem
confirmar o grande abandono do desporto em
idades muito precoces. Nos números de
inscrição das modalidades desportivas cujos
escalões etários estão definidos, verifica-se um
abandono maior por parte dos rapazes em todas
as transições de escalão etário competitivo. O
crescimento negativo é mais acentuado na
passagem do escalão de iniciado a juvenil (15
anos), para os rapazes (-51%) e para as
raparigas (-41%). Todavia, na transição do
escalão infantil (A-B) para iniciado (13 anos), as
inscrições de raparigas têm um crescimento
positivo de 33%
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Devido ao carácter selectivo das competições
desportivas federadas, idêntico ao «apuramento
selectivo» do Desporto Escolar, muitos
adolescentes, rapazes ou raparigas, abandonam
o desporto seja por sentirem que as suas
prestações desportivas não são “razoavelmente
boas” para continuar, ou porque aumentam as
pressões sobre o aproveitamento e
classificações escolares, entre outras causas
possíveis.
A investigação tem revelado que a maioria das
raparigas é fisicamente menos activa que os
rapazes em consequência da iniciação tardia
das crianças do sexo feminino nas actividades
desportivas, informais ou organizadas. Esta
circunstância pode vir a determinar experiências
menos positivas na disciplina de Educação

26 - Constituição da República Portuguesa, artigos 70º e 79º.

Física e nas actividades desportivas na escola, e
constitui um factor decisivo de afastamento e
abandono precoce do desporto.

Para a maioria das raparigas, a escola
constitui a única oportunidade de prática
desportiva organizada.

Por esta razão, nunca é demais realçar a
importância do papel da escola pública de
qualidade, com condições materiais e
financeiras adequadas e elevado nível de
enquadramento técnico-pedagógico para
cumprir o imperativo constitucional de
efectivação dos direitos sociais e culturais na
educação física e no desporto26 de crianças e
jovens, raparigas e rapazes.
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2. Enquadramento do desporto federado
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Mulheres e homens nos órgãos estatutários
das federações desportivas
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Em 2010, integram como membros efectivos
dos órgãos estatutários das 62 federações
desportivas27, 1.464 pessoas. Apenas 202 são
mulheres, revelando uma percentagem de
feminização de apenas 13,8%28.

No conjunto dos 7 órgãos estatutários que reúne
em média 24 pessoas, a maioria das federações
(35) inclui apenas entre 1 a 3 mulheres.
As federações de Ciclismo, Lutas Amadoras e
Rugby não incluem qualquer mulher.
Apenas 7 federações apresentam uma taxa de
feminização igual ou superior a 25%: Dança
Desportiva (48%), Ginástica (39,3%), Trampolins
e Triatlo (33,3%), Kickboxing e Motonáutica
(27,3%), Corfebol e Natação (25,0%).
O Estado determina a forma de organização e
funcionamento das federações desportivas,
nomeadamente29, quanto à estrutura orgânica,
competências e funcionamento dos 7 órgãos
estatutários: Assembleia-Geral, Presidente,
Direcção, Conselho Fiscal, Conselho de
Disciplina, Conselho de Justiça e Conselho de
Arbitragem.

ILUSTRAÇÃO 26. NÚMERO DE HOMENS E MULHERES NOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS (PRESIDENTE E DIRECÇÃO) DAS 62 FEDERAÇÕES DESPORTIVAS.

ILUSTRAÇÃO 25. NÚMERO DE HOMENS E MULHERES NOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DAS 62 FEDERAÇÕES DESPORTIVAS

27 - Federações com Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, ou que o tendo perdido, são membros do Comité Olímpico de Portugal.
28 - Fonte: APMD 2009/2010. Ficha de caracterização dos recursos humanos das federações. Actualização nos respectivos sítios internet,

ou por comunicações directas, em Agosto de 2010.
29 - Por força do Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de Dezembro.

São presidentes das federações, 59 homens e
apenas 3 mulheres: Basebol/Softbol, Desporto
para Pessoas com Deficiência e Tiro com Arco.
Com competências distintas da Direcção, o
Presidente é um órgão unipessoal que assegura
o funcionamento da federação e promove a
colaboração entre os seus órgãos e a quem
compete convocar as reuniões da direcção e
dirigir os respectivos trabalhos.
Nas 62 federações com cerca de 458 lugares de
natureza executiva (Presidente e Direcção), 409
são ocupados por homens (89,3%) apenas 49
(10,7%) por mulheres.
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Ao Conselho de Disciplina estão cometidas,
entre outras, as competências de apreciar e
punir, de acordo com a lei e com os
regulamentos, as infracções disciplinares em
matéria desportiva. Sobre a presidência deste
órgão é definida a obrigatoriedade de a/o titular
do cargo possuir licenciatura em Direito tal como
para o Conselho de Justiça cuja competência,
entre outras, é apreciar os recursos das decisões
disciplinares em matéria desportiva. Ao
Conselho de Arbitragem cabe, entre outras, as
competências de administrar e coordenar a
actividade da arbitragem.
A maioria das 62 federações não inclui mulheres
nos seus órgãos estatutários, à excepção do
Conselho de Disciplina onde não existem
mulheres em apenas 20 federações desportivas.

Compete à Direcção organizar as selecções na-
cionais e competições desportivas não
profissionais, elaborar o plano de actividades e
administrar a federação, entre outras
competências.
Existem apenas 2 casos excepcionais em
termos de equilíbrio entre mulheres e homens na
composição da Direcção: Dança Desportiva
(37,5%) e Remo (50,0%).

As presidências da Mesa da Assembleia-Geral
e dos Conselhos Fiscal, de Disciplina, de Justiça
e de Arbitragem correspondem a 307 lugares,
dos quais 277 são ocupados por homens
(90,2%) e apenas 30 (9,8%) por mulheres: 13 no
Conselho de Disciplina, 11 no Conselho de
Justiça, 4 no Conselho de Arbitragem e 2 no
Conselho Fiscal.
A taxa de feminização mais elevada (26,6%)
regista-se no Conselho de Disciplina, o órgão
que concentra maior número de mulheres (54),
seguida do Conselho de Justiça (38-18,9%).
Nos restantes órgãos a feminização não
ultrapassa os 12%: Mesa da Assembleia-Geral,
10,8%; Presidente, 4,8%; Direcção, 11, 6%;
Conselho de Arbitragem, 9,9% e Conselho
Fiscal, 9,7%.
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ILUSTRAÇÃO 27. NÚMERO DE HOMENS E MULHERES EM 6 ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DAS 62 FEDERAÇÕES DESPORTIVAS

Considerando a totalidade dos órgãos, colegiais
e deliberativo, que perfazem 372 no conjunto
das 62 federações, nenhuma mulher foi eleita
para 173 deles, isto é, 53% do total de órgãos
são ocupados exclusivamente por homens.
Quatro órgãos são ocupados exclusivamente
por mulheres, os Conselhos de Disciplina de
Dança Desportiva, Trampolins e Triatlo, e o
Conselho de Justiça de Badminton.

Olimpismo e mulheres
nos órgãos de decisão

Em 1994, o Movimento Olímpico discutiu as
formas de aumentar a representação de
mulheres nas estruturas do desporto30 e aprovou
metas mínimas para a sua inclusão nos lugares
executivos dos Comités Olímpicos Nacionais
(CON) e das Federações Internacionais (FI): 10%
até ao final do ano de 2000 e 20% até final de
200531. Actualmente, apenas 30 CON (de 205) e
29 FI (de 67) cumpriram as metas decididas em
1994.
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O balanço deste tipo de medidas, pontuais e
isoladas, referidas como boas práticas, não é
animador. O próprio Comité Olímpico
Internacional (COI) o reconheceu por diversas
ocasiões, especialmente, nas Conferências
Mundiais Mulheres e Desporto.32

A Comissão Executiva do COI integra apenas 1
mulher num total de 15 membros (6,6%). No
conjunto de 107 membros activos do COI, as 16
mulheres representam apenas 15%33.

Em Portugal, se considerarmos apenas as 30
federações olímpicas34 que correspondem a
metade das federações desportivas nacionais,
o cenário é praticamente igual. Para o conjunto
dos órgãos estatutários, a participação das
mulheres fixa-se em 14,2%, apenas 5 com taxas
acima dos 20%.

ILUSTRAÇÃO 28. TAXAS DE FEMINIZAÇÃO NO CONJUNTO DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DAS 30 FEDERAÇÕES OLÍMPICAS

30 - Congresso Olímpico do Centenário, Paris 1994
31 - Dois anos depois, em 2006, o novo texto da Carta Olímpica declara que o papel do Comité Olímpico Internacional (COI) é:

32 - Desde 1996, o COI organiza, de 4 em 4 anos, uma conferência mundial mulheres e desporto com o objectivo de avaliar progressos
e definir acções prioritárias para aumentar a participação das mulheres no Movimento Olímpico.

33 - http://www.olympic.org/fr/content/Le-CIO/Commissions/Femme-et-sport/ [acesso a 20 Agosto 2010].
34 - Reconhecidas pelo COP, http://www.comiteolimpicoportugal.pt/conteudo.php?page=federacoes.



Metade das federações olímpicas (15) não conta
com uma única mulher na Direcção: Andebol,
Badminton, Basquetebol, Boxe, Canoagem,
Ciclismo, Futebol, Judo, Lutas Amadoras,
Pentatlo Moderno, Rugby, Tiro, Tiro com Arco,
Tiro com Armas de Caça e Vela.
Face às recomendações do COI, apenas 7
federações estariam em conformidade com a
percentagem de 20%, ou superior. Neste órgão
executivo apenas as federações de Atletismo,
Ginástica, Remo e Triatlo integram 3 mulheres
na Direcção.

Comparando o escasso número de mulheres
eleitas para a Comissão Executiva (CE) do
Comité Olímpico de Portugal (COP), verifica-se
que a taxa de feminização (13,3%) é inferior, ao
do conjunto das 62 federações desportivas e
das 30 federações olímpicas. Deve ser ainda
referido que os postos de presidente (1) e vice-
presidentes (5) são todos ocupados por homens
e que as duas mulheres que integram a CE são
vogais.
As 4 comissões consultivas do COP, Comissão
de Treinadores, Jurídica, Médica e Comissão
Instaladora do Tribunal Arbitral, não integram
qualquer mulher no conjunto dos seus 23
membros.
No Comité Paralímpico de Portugal (CPP) o
panorama é semelhante, dado que nenhuma
mulher integra qualquer lugar da Comissão
Executiva ou do Conselho Fiscal.

ILUSTRAÇÃO 29. NÚMERO DE MULHERES E TAXAS DE FEMINIZAÇÃO NA DIRECÇÃO DAS FEDERAÇÕES OLÍMPICAS.

ILUSTRAÇÃO 30. NÚMERO DE HOMENS E MULHERES NOS ÓRGÃOS E COMISSÕES CONSULTIVAS DO COP E NOS ÓRGÃOS DO CPP.
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Mulheres e homens na arbitragem desportiva
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«… 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. …»35.

Da autoria de José Barata Moura, este texto de
referência escrito há 20 anos continua a integrar
manuais e textos recentes sobre arbitragem
desportiva.
Árbitros/as e juízes/as são agentes desportivos
qualificados e especializados que intervêm na
vertente competitiva das actividades despor-
tivas. A sua intervenção é determinante e deve
ser reconhecida porque dela depende «a
elevação da qualidade da prática desportiva, a
defesa da saúde e da integridade física e moral
dos praticantes das diferentes modalidades e o
reforço dos valores éticos no desporto»36.
A sua actuação reflecte-se em duas áreas
distintas, como agente de desenvolvimento e de
grande importância formativa nos escalões
jovens, e como agente que valida resultados no
nível de especialização desportiva ou na alta
competição.
Pela primeira vez, é possível conhecer
globalmente os dados desagregados por sexo
de árbitros/as e juízes/as, inscritos nas
federações desportivas37.

A especificidade das tarefas de árbitros/as e
juiz/as difere segundo a modalidade desportiva.
Nos desportos colectivos o desempenho
predominante consiste no acompanhamento de
todos os movimentos técnicos e tácticos de
jogadores/as em campo para assinalar, no
imediato, as infracções às regras do jogo, tendo
por isso uma interferência continuada no seu
decurso e desenvolvimento.

ILUSTRAÇÃO 31. NÚMERO DE HOMENS E MULHERES NA ARBITRAGEM DAS 53 FEDERAÇÕES DESPORTIVAS

35 - Barata-Moura, J. (1991). Arbitragem e Juízo: A regra e o jogo, in Horizonte, Revista de Educação Física e Desporto, XII (43), 27-30.
36 - Teotónio Lima (2005). O árbitro e a formação desportiva, in Manual do Árbitro, Instituto do Desporto de Portugal, pp. 15-46.

37 - De referir o estudo de Cristina Matos Almeida (2004), A actividade, a formação e o perfil social do árbitro – juiz desportivo. Lisboa, IDP.
38 - Fonte: IDP. Estatísticas do desporto 2009 (Não publicado, cedido em versão electrónica pelo IDP. Setembro 2010).

Em 2009, estariam inscritos em 53 federações
cerca de 15.613 agentes com actividade na
arbitragem38: 12.482 homens e 3.131 mulheres
(20,1%). Em 11 federações desportivas, com
2.445 elementos todos do sexo masculino, não
estão inscritos árbitras/juízas.
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ILUSTRAÇÃO 32. NÚMERO DE HOMENS E MULHERES NA ARBITRAGEM DE 5 FEDERAÇÕES DESPORTIVAS.

A missão de ajuizamento nos desportos
individuais é menos activa, tendo por função
principal decidir sobre a validade da actuação
do/a atleta, a cronometragem de distâncias
percorridas, a validação e contagem de
ensaios/tentativas e a atribuição de pontuação
a atletas, completamente centrada na técnica de
execução dos seus movimentos.

Decorrente da própria organização de cada
desporto e da extensão das suas actividades
competitivas, verificam-se grandes diferenças
que se reflectem na distribuição destes agentes
pelos 53 desportos. A maioria de árbitros/as e
juízes/as, cerca de 62% dos homens e 64% das
mulheres, estão reunidos em 5 desportos:
atletismo, automobilismo, basquetebol, equestre
e futebol. O número de árbitros de futebol (3.566)
corresponde a mais de 28% do número total de
árbitros/juízes e é maior que o total de
árbitras/juízas.

Consoante as modalidades desportivas, são
incluídas diversas áreas e funções na arbitragem:
árbitro, árbitro assistente, juiz, anotador,
cronometrista, comissário, fiscal, oficial de mesa,
marcador, observador ou avaliador, delegado
técnico, inspector de arbitragem, delegado
internacional, …

Geralmente, a carreira na arbitragem segue um
modelo de aperfeiçoamento em níveis conse-
cutivos, com início na fase de aprendizagem e
progressivamente graduado consoante as
competências ou funções: estagiário, regional,
nacional e internacional. Contudo, os dados da
administração pública desportiva não incluem
esta classificação quantificada.
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Com um número mais elevado de árbitras/juízas,
e com maiores taxas de feminização, encontram-
se principalmente os desportos individuais:
ginástica (85,1%), trampolins (60,4%), natação
(52,0%), patinagem (43,7%) e atletismo (38,7%).

Nos desportos colectivos, em que o número de
árbitras representa cerca de 30% do total, as
taxas de feminização são mais baixas e não
ultrapassam os 30% à excepção do
basquetebol (41,2%).



ILUSTRAÇÃO 33. NÚMERO DE ÁRBITRAS/JUÍZAS EM 7 FEDERAÇÕES DESPORTIVAS.

A actividade de árbitras/juízas parece estar
centralizada em apenas 7 das 42 federações
desportivas, representando quase 83% do total,
com destaque para o atletismo cujo número de
árbitras/juízas (1.110) ultrapassa a soma do
número de árbitras de basquetebol (556), futebol
(240) e das 306 juízas de natação.
Apesar de algumas presenças destacadas em
competições internacionais, nomeadamente,
nos desportos individuais olímpicos, as
árbitras e juízas não parecem ter lugar nas
estruturas associativas da arbitragem.

Apenas 7 mulheres integram os 96 lugares dos
órgãos sociais de quatro associações filiadas
na Confederação das Associações de Árbitros
e Juízes de Portugal (CAJAP). A Associação
Nacional de Árbitros de Hóquei em Patins e a
Associação Nacional de Juízes de
Basquetebol não têm uma única mulher nos
órgãos sociais.
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Nos 21 lugares que compõem os cinco órgãos
da CAJAP apenas duas mulheres eleitas, uma
na Direcção e outra no Conselho Consultivo.
Estas eleitas são, precisamente, a Presidente
e Vice-Presidente da Direcção da Associação
Nacional de Árbitros de Ciclismo, onde a taxa
de feminização é de 40%.
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Mulheres e homens
no enquadramento técnico desportivo
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O treinador desportivo é a pessoa responsável
por conduzir uma equipa ou atleta à sua melhor
prestação desportiva, dirigir as sessões
regulares de treino e preparar as competições.
O Estado define que a actividade de treinador:
«compreende o treino e a orientação competitiva
de praticantes desportivos, bem como o
enquadramento técnico de uma actividade física
ou desportiva»39, independentemente de a
actividade ser, ou não, remunerada. Neste ano
de 2010, foram estabelecidas as condições de
acesso à obtenção e renovação da Cédula de
Treinador Desportivo, competindo ao Instituto do
Desporto de Portugal (IDP) a definição das
normas para a sua emissão40.
Em 2009, pela primeira vez, o Instituto do
Desporto de Portugal requereu às federações
desportivas os dados da inscrição de
treinadores, desagregados por sexo. Estavam
inscritos em 47 federações, 21.270 treinadores:
17.996 homens (86,6%) e 3.274 mulheres
(15,4%)41. De acordo com estes dados, 11
federações desportivas inscrevem 2.376
treinadores só do sexo masculino.

Na última década, o investimento na análise e
no estudo de caracterização dos treinadores/as,
da sua actividade e impacto social, nunca
mereceu a devida importância por parte da
administração pública desportiva. Neste
panorama, destaca-se o único estudo em que a
variável sexo foi analisada, publicado pelo IDP
em 200242, referência obrigatória em todas as
(poucas) pesquisas sectoriais de cada
modalidade desportiva.
Cerca de 80% das treinadoras inscritas (2.614)
estão reunidas em 7 federações desportivas,
com destaque para as 1.458 treinadoras de
natação que representam 44% do total. As
restantes 20% estão distribuídas por 40
federações.

ILUSTRAÇÃO 34. NÚMERO DE HOMENS E MULHERES INSCRITOS COMO TREINADORES EM 47 FEDERAÇÕES DESPORTIVAS.

ILUSTRAÇÃO 35. NÚMERO DE TREINADORAS INSCRITAS EM 7 FEDERAÇÕES DESPORTIVAS.

39 - Decreto-Lei n.º 248-A/2008, de 31 de Dezembro.
40 - Despacho n.º 5061/2010, de 22 de Março.

41 - Fonte: IDP. Estatísticas do desporto 2009 (Não publicado, cedido em versão electrónica pelo IDP. Setembro 2010).
42 - Almeida, Cristina M., A Actividade, a Formação e o Perfil Social do Treinador em Portugal, Lisboa, IDP, 2002.



ILUSTRAÇÃO 36. TAXAS DE FEMINIZAÇÃO DE TREINADORES INSCRITOS EM 23 FEDERAÇÕES OLÍMPICAS.

ILUSTRAÇÃO 37. NÚMERO DE TREINADORES NACIONAIS, HOMENS E MULHERES INTEGRADOS NAS FEDERAÇÕES OLÍMPICAS.

43 - Fonte: APMD, 2009/2010. Ficha de caracterização dos recursos humanos das federações. Actualização em Setembro de 2010.

Neste grupo de federações, as taxas de
feminização são bastante elevadas na ginástica
(88,8%) e na natação (74,5%). Os desportos
colectivos, com excepção do futebol (1,6%)
apresentam taxas semelhantes ao atletismo
(13,5%): voleibol (19,7%), basquetebol (15,1%) e
andebol (11,9%).
Estas federações desportivas que agrupam
cerca de 62% do total de treinadores inscritos
(11.213), mais de metade são de futebol (6.171)
e ainda do atletismo (2.015).
Nas 30 federações olímpicas a taxa média de
feminização aumenta ligeiramente para 16,3%, e
só 7 federações apresentam valores superiores
à média: trampolins (33,2%), triatlo (28,2%), tiro
com arco (20,5%) e pentatlo moderno (18,5%),
além das 3 já mencionadas.
São quatro as federações que não registam
nenhuma treinadora (Boxe, Desportos de
inverno, equestre e tiro).
Sete federações têm taxas de feminização
abaixo dos 10%: futebol, 1,6%; rugby (2,5%),
taekwon-do (3,6%), hóquei (5,3%), remo (6,0%),
ténis de mesa (6,3%) e ciclismo (6,5%).

As funções de coordenação e direcção de
outros/as treinadores/as e de responsáveis pelas
selecções nacionais, a definição do plano anual
de competições, de programas de formação e
desenvolvimento, entre outras, são geralmente
da responsabilidade do/a Director/a Técnico
Nacional.
No conjunto das 18 federações olímpicas com
esta estrutura, esta função está atribuída a 23
homens e a 5 mulheres (17,9%). O posto de
seleccionador nacional é ocupado em 19
federações, por 117 homens e 23 mulheres
(16,4%), e em 15 federações onde existem
outros treinadores nacionais, a taxa de
feminização sobe ligeiramente para 19,4%43.
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feminizadas na inscrição de treinadores/as,
Ginástica (88,8%) e Natação (74,5%), no
conjunto de 10 treinadores não integram
nenhuma treinadora.
O trabalho habitual de treinador/a inclui, entre
outras, as funções de planificação e
programação da época desportiva, a direcção
das sessões regulares de treino, com duração e
frequência diversa consoante o nível de
desenvolvimento de atletas/equipa, e a
orientação das competições desportivas que
integram o calendário competitivo anual.
Consoante o tipo de desporto, individual ou
colectivo, as sessões de treino estão
organizadas de forma diversa.

Nos desportos individuais, as sessões de treino
podem envolver praticantes/atletas de diversos
níveis competitivos e/ou sexo, e regra geral, as
competições organizam-se conjuntamente para
escalões femininos e masculinos. Por exemplo,
nas sessões de treino de atletismo, ginástica ou
judo, é usual treinarem em simultâneo, raparigas
e rapazes dos escalões de formação e de
especialização.
Nos desportos colectivos, uma organização
idêntica só acontecerá ocasionalmente, ou no
caso particular do Corfebol, o único desporto
colectivo misto. As sessões de treino, e de
competição, são completamente distintas e
independentes, realizadas separadamente em
função do sexo de praticantes/atletas.

44- Fonte: www.comiteolimpicoportugal.pt/attach_files/TREINADORES_2009.pdf [Acedido a 20 Agosto 2010]

ILUSTRAÇÃO 38. NÚMERO DE TREINADORES, HOMENS E MULHERES INTEGRADOS NA MISSÃO OLÍMPICA NAS TRÊS ÚLTIMAS EDIÇÕES
DOS JOGOS OLÍMPICOS.

De modo geral, e como se verá mais adiante
nesta publicação, as treinadoras portuguesas
estão concentradas nos escalões de
competição femininos e nos escalões de
formação de ambos os sexos. São muito
poucas as que alcançam níveis competitivos
superiores, nomeadamente, no escalão sénior
masculino ou feminino, na direcção de
selecções nacionais ou missões olímpicas.
Em 2009, do total de 55 treinadores integrados
no projecto olímpico Londres 201244, estão
apenas 2 treinadoras, justamente de atletismo,
o que corresponde a uma taxa de feminização
de apenas 3,6%.
É interessante verificar que as federações mais

Na última década que corresponde ao período
de realização de três olimpíadas, o atletismo foi
o único desporto que continuadamente integrou
uma treinadora na missão portuguesa aos Jogos
Olímpicos de Sidney (2000), Atenas (2004) e
Pequim (2008). Em Sidney esteve também uma
treinadora de voleibol.
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Parte II

As Treinadoras em Portugal
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• Embora não tenham sido percepcionadas desigualdades de
remuneração entre homens e mulheres nesta actividade, as
treinadoras referem uma desvalorização dos escalões femininos e uma
profunda desigualdade de condições de treino e trabalho,
principalmente na exiguidade de recursos aplicados;

• O aumento da carga horária do novomodelo de formação e os
custos da formação de treinadores em alguns desportos, foram
considerados factores muito penalizadores que dificultam o acesso
de mulheres ao treino desportivo ou podem influenciar a sua
permanência nesta actividade;

• O facto de exercerem uma dupla actividade profissional, de
professora e treinadora, não as dispensa das responsabilidades do
trabalho doméstico e dos cuidados com as crianças, verificando-se
uma situação de profunda assimetria, apesar de em determinadas
tarefas existir uma delegação em ajuda de familiares ou em aquisição
de serviços domésticos. A participação masculina parecer ser maior
em tarefas relativas à alimentação e ao cuidado das crianças. A
dificuldade de conciliar a vida familiar com a actividade complementar
do treino constitui também um obstáculo a transpor;

• As treinadoras apresentam reduzidos índices de interrupção da
actividade e níveis de satisfação extremamente elevados como, por
exemplo, a influência e poder de decisão que detêm, e não mostram
incertezas quanto à possibilidade de continuarem.

O presente estudo diagnóstico, um dos eixos de intervenção do projecto
Treinadoras – dirigir outros desafios, visa promover o conhecimento sobre
a situação das treinadoras, pondo em evidência as assimetrias existentes
entre homens e mulheres nesta actividade e os factores que limitam a
plena participação das mulheres e determinam a subvalorização do seu
trabalho. Este conhecimento é condição fundamental para mobilizar
acções que privilegiem a igualdade entre homens e mulheres no desporto.

Os resultados sobre a situação das treinadoras em Portugal
evidenciam que:

• É uma mulher jovem, com uma idade média de 33 anos, solteira,
residente e a trabalhar nos distritos de Lisboa, Porto e Setúbal, com
um nível de escolaridade elevado (80% com ensino médio/superior,
grande parte na área da Educação Física ou Desporto); com uma
trajectória marcada por um grande envolvimento em todas as
dimensões da actividade desportiva, praticante de desporto federado
na modalidade em que agora é treinadora;

• A actividade de treinadora circunscreve-se aos escalões de
formação, principalmente nos desportos colectivos, e aos escalões
femininos, com menor visibilidade e prestígio, reconhecimento e
valorização social. O acesso das mulheres ao enquadramento das
equipas principais e/ou de escalões masculinos constitui um obstáculo
a transpor;

• A profissão principal é a docência, sendo complementar a actividade
de treinadora, e trabalha em média cerca de 41h por semana,
auferindo rendimentos mensais entre os 1000€ e 1500€;
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1. Introdução: a importância do diagnóstico
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Como anteriormente foi possível verificar, o desporto constitui-se ainda como um
espaço onde as desigualdades entre homens e mulheres permanecem
acentuadas nas diversas actividades deste sector.
Diversos estudos revelam que as portuguesas ainda enfrentam processos de
segregação ocupacional, horizontal e vertical, nos vários sectores de actividade,
marcados pela discriminação, precarização, desigualdades salariais e
desvalorização profissional. O trabalho das mulheres parece continuar inserido
numa divisão sexual do trabalho cujas actividades continuam associadas a
atributos, regra geral, não valorizados.
Na esfera do desporto, cuja construção histórica e social se encontra marcada
pelo domínio masculino e pela exclusão das mulheres, a produção de
conhecimento sobre a situação das treinadoras e a compreensão dos factores
que desvalorizam o seu trabalho, é particularmente importante para identificar
necessidades específicas e constituir um contributo activo, e concreto, para a
sua resolução. Esta é a finalidade principal deste diagnóstico.
O crescente e constante aumento dos elevados níveis de escolarização das
mulheres tem contribuído para ampliar o espaço da sua actuação no mercado
de trabalho, inclusive em profissões historicamente associadas à esfera
masculina, como a profissão de treinador/a de desporto.
A informação estatística indicia a existência de mais treinadores do que
treinadoras, particularmente no alto rendimento, existindo uma tendência para
quanto mais elevado, ou visível, é o nível de competição dos/as atletas, maior é
a probabilidade de o treinador ser um homem. Para além de poucas, o estatuto
social de treinadora é menor, factor que não torna muito atraente a actividade
de treinadora. As que abraçam esta actividade deparam-se com inúmeros
obstáculos, particularmente, nos desportos tradicionalmente associados à
masculinidade.
Todavia, as treinadoras desempenham um papel extremamente importante,
como modelos de referência, nos escalões de formação e junto de atletas de alto
rendimento, conseguindo motivar as raparigas e mulheres a serem mais activas
física e desportivamente, e a ambicionar outras posições no mundo do desporto.
O estudo diagnóstico, um dos eixos de intervenção do projecto Treinadoras –
dirigir outros desafios, visa promover o conhecimento sobre a situação das
treinadoras, pondo em evidência as assimetrias existentes entre homens e
mulheres e os factores que limitam a plena participação das mulheres e
determinam a subvalorização do seu trabalho, uma vez que este conhecimento
é a condição central para cumprir o princípio da igualdade entre homens e
mulheres no desporto.
A metodologia adoptada no estudo é combinada, envolvendo uma componente
extensiva e outra intensiva. A componente extensiva tem como técnica de
recolha de informação o inquérito por questionário aplicado ao universo das
treinadoras, tendo este sido definido como a totalidade das treinadoras
recenseados nas Federações desportivas com utilidade pública desportiva.

A recolha de informação foi realizada com base em novas tecnologias de
informação. O Inquérito on-line foi enviado por correio electrónico
personalizado, fornecido por 22 federações desportivas, a todos os
elementos constituintes do universo de trabalho, contendo um total de
808 treinadoras. A mensagem, sob a forma de uma hiperligação com a
atribuição de um user name e password a cada treinadora, solicitava a
resposta ao questionário através da hiperligação que lhes foi indicada
para acederem. No final do preenchimento, as treinadoras validavam o
inquérito online e as suas respostas eram enviadas imediatamente para
uma base de dados.
O Inquérito esteve on-line entre os dias 23 de Abril e 30 de Junho de
2009 tendo sido enviados 4 lembretes electrónicos às treinadoras que
constituíam a população a inquirir (8 de Maio, 19 de Maio, 2 de Junho e
16 de Junho) de forma a maximizar a taxa de resposta, constituindo-se
uma amostra de 228 treinadoras que representa uma taxa de resposta
de 31,5%.
Na componente intensiva foi utilizada a técnica de recolha de informação
de Focus Group, ou entrevista focalizada de grupo, técnica de
complemento ao inquérito por questionário com particular interesse para
o estudo pois envolvia assuntos e questões complexas que precisavam
de ser exploradas em maior detalhe, tendo sido desenvolvida com o
intuito de partilhar experiências e pontos de vista. As sessões de grupo
tiveram como objectivo colocar em debate questões fundamentais e
valores dominantes sobre os factores que limitam a plena participação
ou sobrevalorizam a actividade de treinadora.
As entrevistas decorreram, entre Outubro 2009 e Abril de 2010, em 4
sessões com uma duração média de 3 horas, abrangendo 6 concelhos
da região de Lisboa e Vale do Tejo (Lisboa/Oeiras em Outubro 2009;
Almada em Dezembro 2009; Seixal em Fevereiro 2010; e Cascais/Sintra
em Abril 2010) e envolvendo grupos de participantes compostos de
cerca de oito a doze treinadoras, num total de 37. A constituição do
grupo procurou a máxima diversidade nas características das
treinadoras, em termos de idade, modalidades desportivas (individuais e
colectivas) e escalões (formação ou seniores) ou sexo
(raparigas/mulheres ou rapazes/homens) em que intervêm.
As dimensões do estudo de diagnóstico integram uma série de questões
que foram remetidas às seguintes áreas relacionadas:

o Representação provável das treinadoras;
o Actividade profissional, rendimentos e formação;
o Conjugalidade, vida familiar e actividadede treinadora;
o As treinadoras e o trabalho profissional: envolvimento e valorização.
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2. Representação provável das treinadoras
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Analisam-se nesta parte um conjunto de dados
de caracterização geral que nos permitem saber
quantas foram as treinadoras inquiridas, como
estão distribuídas pelos grupos etários,
modalidades e distritos. Conheceremos também
os níveis de instrução das treinadoras, bem
como o percurso no desporto.

População jovem

A amostra à qual foi aplicado o inquérito por
questionário1 foi constituída por 228 treinadoras
com idades compreendidas entre os 18 e os 66
anos. Agregada esta variável para facilitar a
análise, verificamos que 44% tem entre 26-35
anos, cerca de 70% entre 18-35 anos, e cerca
de 90% entre 18-45 anos.

1 - Ver Anexo 2 desta publicação.
2 - As fontes não identificadas das tabelas e ilustrações devem ser consideradas como, APMD, Projecto”Treinadoras: Dirigir outros desafios”,

Inquérito por Questionário às Treinadoras, 2009. Fontes diferentes estão referenciadas caso a caso para cada tabela e ilustração

TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DAS TREINADORAS POR GRUPOS ETÁRIOS2

Grupos etários n %
18-25 anos 52 22,8
26-35 anos 100 43,9
36-45 anos 55 24,1
46-55 anos 17 7,5
56-66 anos 4 1,8
Total 228 100

ILUSTRAÇÃO 39 - DISTRIBUIÇÃO DAS TREINADORAS POR MODALIDADES DESPORTIVAS

Conclui-se que estamos perante uma população
jovem, confirmada por uma média de idades de
33 anos, com um desvio padrão de 9 anos,
sendo a idade mais frequente os 27 anos.

A amostra constituída permitiu obter uma
representação de mais de 27 modalidades
desportivas, estando abrangidas treinadoras de
desportos colectivos e individuais, de desportos
olímpicos e não olímpicos, sendo as 5 melhor
representadas, o Voleibol, os Trampolins e
Desportos Acrobáticos, a Ginástica, o Andebol e
o Basquetebol.
Agregadas as modalidades por tipo de desporto
verifica-se uma maior concentração das
treinadoras nos desportos individuais: 52% das
treinadoras são provenientes de desportos
individuais e 26% de desportos colectivos. De
notar a resposta de treinadoras que não estando
actualmente no activo, não deixaram de validar o
inquérito.
A distribuição das treinadoras por tipo de
desportos segundo a idade apresenta
igualmente algumas diferenças. As mais jovens
(escalão 18-25 anos) estão melhor representadas
nos desportos individuais (60%), enquanto no
escalão dos 36-45 anos existe uma distribuição
mais equilibrada no que diz respeito ao tipo de
desportos, 42% de desportos individuais e 36%
de colectivos.
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ILUSTRAÇÃO 40 – DISTRITOS ONDE DESENVOLVEMA ACTIVIDADE POR TIPO DE DESPORTOSA distribuição geográfica das treinadoras revela a
dimensão de urbanidade desta actividade e, em
particular, a sua aglomeração nos distritos de
Lisboa, Porto e Setúbal quer no local de
residência, quer no local onde desenvolvem a
actividade, situação que reflecte a distribuição da
população a nível nacional. Com efeito, cerca de
60% das treinadoras inquiridas residem e
desenvolvem a actividade de treinadora nos
distritos de Lisboa (30% e 32%), Porto (15%, em
ambos indicadores) e Setúbal (12% e 10%).
Contudo, a distribuição geográfica apresenta
diferenças quanto analisada por tipo de
desportos. Os desportos colectivos são
representados em pouco mais de metade dos
distritos, embora com melhor expressão nos
distritos de Lisboa, Braga e Aveiro. Os desportos
individuais estão mais dispersos pelo território
nacional com maior expressividade nos distritos
do Porto, Setúbal, Coimbra, Faro e Santarém.
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Maioria com elevados níveis
de ensino

Estamos perante uma população jovem que se
destaca, de imediato, pelos elevados níveis de
ensino: mais de 80% concluiu um curso médio
ou superior (66% completou um curso superior
- licenciatura, 14,5% possui um mestrado ou
doutoramento e apenas 16% completou o
ensino secundário).
A distribuição desta variável por tipo de desporto
não regista nenhuma variação, sendo elevados
os níveis de escolarização das treinadoras de
desportos colectivos e de desportos individuais.

Importa lembrar que em 2008, em Portugal,
72% da população tinha o nível básico de
escolaridade, ou menos3 , e apenas 15%da
população activa4 tinha completado o ensino
superior.
Em 2005, num estudo realizado sobre o
Emprego no Desporto5 verificou-se que o
desporto era um sector com níveis de ensino e
de qualificação, 37% com o ensino superior,
mais elevados que as do emprego nacional.
Para facilitar a análise agregaram-se os níveis de
ensino em três grandes categorias. Passamos
assim a ter as treinadoras que completaram 9
anos de escolaridade – actual ensino básico e
escolaridade obrigatória, as que completaram
12 anos de escolaridade – ensino secundário, e
as que completaram cursos médios e
superiores.
Por confronto com os níveis de ensino dos
treinadores de um estudo realizado em Portugal,
em 20006 , apesar de estes já apresentarem
níveis elevados face aos valores do emprego
nacional (45% concluiu um curso médio ou
superior), 33% têm ainda o ensino secundário e
20% o ensino básico. Este dado confirma, aliás,
uma tendência que se verifica a nível nacional,
da elevada percentagem de mulheres com
formação superior. No início da década de 90,
as mulheres constituíam a maioria dos
diplomados - quase 60% do total - valor que se
mantém nesta década, e que aponta para a
feminização do ensino superior tal como se
verifica a nível europeu.

3 - OECD, Education at a Glance 2008: OECD Indicators, Paris, 2008.
4 - Dados: Fonte do INE, Inquérito ao Emprego.

5 - IDP, Emprego no Desporto: Estudo Prospectivo, Lisboa, 2007.
6 - Almeida, Cristina M., A Actividade, a Formação e o Perfil Social do Treinador em Portugal, Lisboa, IDP, 2002.

TABELA 2 - DISTRIBUIÇÃO DAS TREINADORAS POR NÍVEIS DE ENSINO

Níveis de Ensino que completaram n %
Curso superior (Mestrado ou Doutoramento) 33 14,5

Curso superior (Licenciatura) Curso médio (antigos cursos 151 66,2

comerc.industriais, enfermagem, mag. primário) Ensino secundário 1 0,4

(actual 12º ano, antigo 7º ano dos liceus) 3º Ciclo ensino básico 37 16,2

(antigo 5º ano dos liceus) 3 1,3

Ns/Nr 3 1,3
Total 228 100

ILUSTRAÇÃO 41 - NÍVEIS DE ENSINO DAS INQUIRIDAS (COMPARAÇÃO TREINADORAS E TREINADORES - ESTUDO 2000)
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Analisando este envolvimento por tipo de
desportos, verifica-se uma maior continuidade
na modalidade em que foram praticantes no
caso dos desportos individuais. Apenas 7%
das treinadoras de desportos individuais não
foram praticantes da modalidade em que agora
são treinadoras, enquanto nos desportos
colectivos esse valor é de 20%.
A idade e a distribuição geográfica parecem
influenciar este envolvimento da mesma forma.
Se nas treinadoras mais novas (escalão 18-25
anos) 96% foi/é praticante desportivo, esta
percentagem diminui com o aumento da idade
sendo que nas treinadoras mais velhas (escalão
55-66 anos) essa percentagem é a mais baixa
- 75%. Em alguns distritos (Setúbal, Braga,
Porto ou Região Autónoma dos Açores),
proporcionalmente, são mais as treinadoras
que não tiveram uma experiência como
praticante desportiva do que as que tiveram, e
nos distritos de Évora e Viana do Castelo a
totalidade das treinadoras não é/foi praticante
de desporto.
Os depoimentos das treinadores confirmam a
importância da prática desportiva como forma
de recrutamento e selecção para o exercício da
actividade de treinador/a, bem como para
intervir noutras dimensões desportivas
(arbitragem ou dirigismo):

“...a carreira de treinadora surgiu na
continuidade da de atleta. Ainda era
praticante e comecei a ajudar nos escalões
de formação. Penso que é essa a forma
normal de início” (Treinadora de
Basquetebol, 33 anos)

“Era atleta do clube, entrei na faculdade e
como o treinador saiu, convidaram-me para
ficar... é essa a situação normal qualquer que
seja o clube. Tanto faz ser de topo ou não
federado. Escolhem sempre ex-atletas e
aqueles que tiram cursos de Educação
Física.” (Treinadora de Natação, 25 anos)

Em cerca de 60% das treinadoras, a área de
formação é Educação Física ou Desporto.
Analisada a distribuição do nível de ensino das
treinadoras por idade constatam-se algumas
diferenças. Entre as treinadoras com menores
níveis de ensino encontram-se as mais velhas.
No escalão dos 56-66 anos, metade das
treinadoras tem apenas o ensino básico ou
secundário, e 40% das mais novas, do escalão
dos 18 aos 25 anos, por ainda estudarem, têm o
ensino secundário.
Em termos de distribuição geográfica podemos
verificar que as treinadoras com menores níveis
de ensino (básico) são provenientes dos distritos
de Faro e de Aveiro, 68% e 33%,
respectivamente, enquanto entre as mais
escolarizadas estão as treinadoras dos distritos
de Lisboa e Porto, e da Região Autónoma da
Madeira.

Trajectória no desporto:
de praticante a treinadora

Do conjunto de questões que procurou
descrever o percurso no desporto das
treinadoras foi possível concluir por um grande
envolvimento no desporto.
A quase totalidade das treinadoras (cerca de
90%) foi praticante de desporto e grande parte
(75%) praticou a modalidade em que agora é
treinadora, tendo tido uma prática federada.

TABELA 3
- ÁREA DE FORMAÇÃO DO CURSO QUE AS TREINADORAS CONCLUÍRAM

Curso superior n %
Área Educação física e desporto 125 54,8
Outros relacionados Desporto 10 4,4
Área da Saúde 14 6,1
Outros não relacionados Desporto 34 14,9
NS/NR 45 19,7
Total 228 100,0

ILUSTRAÇÃO 42 - FOI (OU AINDA É) PRATICANTE DE DESPORTO?
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“Atletas que tiram os cursos e depois ficam
como treinadoras, é a situação normal.”
(Treinadora de Patinagem Artística, menos
30 anos)

“Era atleta e deixei a prática por opção
própria, mas continuei a acompanhar a
equipa. O treinador convidou-me a fazer
parte da equipa técnica uma vez que eu
também me estava a formar em Educação
Física.” (Treinadora de Futsal, 27 anos)

“Num plano mais geral, queria dizer que a
realidade do desporto feminino nunca se vai
alterar enquanto se verificarem estes dados
de participação. Todos sabemos que quem
é treinador, dirigente ou árbitro foi atleta.
Com 22% de participação feminina nunca
vamos alterar este estado de coisas...Existe
uma grande desigualdade de oportunidade
de prática desportiva. Se eu tiver uma filha e
um filho é muito mais fácil encontrar
oportunidades para ele do que para ela.
Mesmo em locais de pouca população há
sempre uma equipa de futebol, enquanto se
ela quiser praticar desporto, provavelmente
vou ter que me deslocar bastantes
quilómetros para lhe proporcionar essa
prática. Sobretudo se for uma modalidade
colectiva. E neste aspecto, considero que há
uma diferença enorme de oportunidades
para os miúdos.” (Treinadora de Andebol,
30-50 anos)

Noutras dimensões de intervenção na actividade
desportiva constata-se ainda que 44% das
treinadoras são ou foram árbitras/juízas e 24%
foi ou é dirigente. Por tipo de desportos, se não
se registam diferenças em termos de
envolvimento no dirigismo desportivo, a situação
é muito diferente se observado o envolvimento
na actividade de arbitragem. Apenas 35% das
treinadoras de desportos individuais não
são/foram árbitras ou juízas, enquanto esse valor
nos desportos colectivos é de 80%.

O nível competitivo mais elevado que as
treinadoras referiram atingir enquanto
praticantes de desporto foi, em cerca de metade
dos casos, o nível Nacional, 24% participou em
competições internacionais e apenas duas
treinadoras referiram ter competido numa Liga
profissional.
Em termos de nível de prática em que intervêm
como treinadoras, 33% estão no nível Nacional
e 20% no nível Distrital/Regional, aparecendo a
par com um nível não competitivo relativo ao
desporto de formação ou instrução. Esta
distribuição não é igual se observado por tipo de
desportos: nos níveis competitivos mais
elevados são, proporcionalmente, os desportos
individuais que estão melhor representados, ao
nível Distrital/Regional e não competitivo são os
desportos colectivos os mais representados.

ILUSTRAÇÃO 43 - NÍVEL DE PRÁTICA EM QUE INTERVÊM COMO TREINADORAS, POR TIPO DE DESPORTOS
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Treinadora de escalões de formação
e de mulheres ou raparigas

No que se refere aos escalões etários em que
intervêm, verifica-se que mais de metade (53%)
é treinadora em escalões de Formação, apenas
5% em escalões seniores e 34% em ambos os
escalões.
Esta distribuição é todavia diferente se
observado o tipo de desportos. Nos desportos
colectivos, 78% das treinadoras estão nos
escalões de formação, 7% nos escalões
seniores e 12% em ambos os escalões. Nos
desportos individuais, 37% das treinadoras
estão nos escalões de formação, 4% nos
escalões seniores e 54% em ambos os
escalões.
Das treinadoras de seniores apenas uma
intervém no escalão masculino (Andebol), as
restantes no escalão feminino (55%) e com
escalões de ambos os sexos (36%), situação
relatada no seguinte testemunho:

“É muito difícil encontrar mulheres a treinar
seniores masculinos mas o contrário
acontece muito. Eu sempre tive treinadoras
e nunca tive a experiência de ser treinada
por um homem. Mas nas outras
modalidades, faz-me confusão ver mulheres
atletas e equipas femininas serem, na sua
maior parte, treinadas por homens. É uma
perspectiva empírica mas vejo mais homens
a treinar mulheres. Mesmo no Atletismo,
onde há muitas mulheres a praticar, vê-se
muito mais mulheres a serem treinadas por
homens, mesmo internacionalmente. Em
modalidades como Pentatlo, Esgrima é a
mesma coisa.” (Treinadora de Ginástica
Rítmica, 30-50 anos)

Se atendermos ao princípio de que a carreira de
treinador se organiza por etapas, decalcando
o processo de formação e desenvolvimento de
praticantes desportivos, é nos níveis
competitivos de especialização e alta
competição sénior que existe maior prestígio,
reconhecimento e valorização social. Apenas um
número muito diminuto de treinadoras, 5% no
total, 7% nas treinadoras de desportos
colectivos e 4% nas de individuais, tem acesso a
este nível, e as que acedem a maior parte
intervêm nos escalões femininos. O escalão
sénior parece ser um espaço reservado aos
homens.
Em comparação com os dados dos treinadores
do estudo realizado em 2000, verificamos que
nos escalões de formação as diferenças não são
relevantes (53% das treinadoras e 58% dos
treinadores), mas o mesmo já não acontece nos
escalões seniores (apenas 5% de treinadoras e
cerca de 30% nos treinadores. Uma importante
diferença existe igualmente nos que treinam
ambos os escalões: se nas treinadoras são 34%,
nos treinadores são apenas 14%.

ILUSTRAÇÃO 44 - ESCALÕES DAS/OS ATLETAS QUE TREINAM, POR TIPO DE DESPORTOS

ILUSTRAÇÃO 45 - ESCALÕES DOS/AS ATLETAS QUE TREINAM
(COMP. TREINADORAS E TREINADORES - ESTUDO 2000)
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Verificamos também que apenas 9% das
treinadoras dirige atletas do sexo masculino, na
quase totalidade, nos escalões de formação,
44% das treinadoras enquadra atletas de ambos
os sexos distribuídos equitativamente entre
ambos os escalões, e escalões de formação, e
42% atletas apenas do sexo feminino.
A distribuição desta variável apresenta
diferenças por tipo de desportos. Nos desportos
colectivos 25% das treinadoras treina
rapazes/homens: só uma treinadora nos
seniores masculinos (Andebol), as restantes nos
escalões de Formação de Basquetebol,
Andebol, Voleibol, Futebol e Hóquei em Patins.
Cerca de 58% treina raparigas/mulheres (nos
seniores femininos apenas o Futebol), e 17%
treina ambos os sexos. Para as treinadoras de
desportos individuais, 1% treina nos
rapazes/homens (Tiro com Arco, ambos os
escalões, seniores/formação), 31% treina as
raparigas/mulheres (seniores femininos apenas
na Ginástica Rítmica) e 66% treina ambos os
sexos.

Comparativamente com os dados dos
treinadores (de 2000) verificamos diferenças
bem visíveis. Se apenas 9% das treinadoras
treinava rapazes/homens este valor nos
treinadores é de 58%. A treinar
raparigas/mulheres temos 42% das treinadoras
e apenas 10% dos treinadores. A treinar ambos
os sexos temos 44% das treinadoras e 31% dos
treinadores.

ILUSTRAÇÃO 46 - SEXO DAS/OS ATLETAS QUE TREINAM, POR TIPO DE DESPORTOS %

ILUSTRAÇÃO 47 - SEXO DOS/AS ATLETAS QUE TREINAM (COMPARAÇÃO TREINADORAS E TREINADORES - ESTUDO 2000)

Embora formalmente não existam impedimentos
no acesso das mulheres treinadoras aos níveis
de maior visibilidade de prática e onde existem
as melhores condições de trabalho e de
remuneração, parecem persistir obstáculos que
necessitam ser transpostos, para que o escalão
sénior deixe de ser apresentado apenas como
um espaço reservado aos homens.
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3. Actividade profissional, rendimentos e formação
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Observemos agora como se distribuem quanto
à condição perante o trabalho, à actividade
profissional principal e à actividade de
treinador/a, às horas de trabalho, aos níveis de
rendimentos e formação. Além da identificação
de algumas tendências procura-se elucidar
algumas das relações mais pertinentes.

Professora:
Actividade Profissional Principal

Analisando a condição perante o trabalho
conclui-se que a grande maioria (78%) destas
treinadoras exerce uma profissão e apenas 14%
é ainda estudante. A quase totalidade das
treinadoras estudantes é mais nova, com idade
entre os 18-25 anos.

A associação entre elevados níveis de formação
escolar das mulheres, como os revelados pelas
treinadoras, e as elevadas taxas de actividade
feminina é uma realidade em toda a Europa, na
qual o nosso país se destaca. Dados recentes
revelam que Portugal está entre os países da
Europa com maior taxa de actividade de
mulheres7 , nas idades entre os 25 e 64 anos e
com formação de ensino superior, situando-se
logo a seguir à Suécia.
Relativamente à actividade profissional principal
destas treinadoras verifica-se que apenas 15%
refere a actividade de treinadora. A docência é a
profissão principal para mais de metade das
treinadoras (52%) e em cerca de 40% destes
casos professora de Educação Física, sendo a
actividade de treinadora uma actividade
complementar.

A situação na profissão revela que cerca de 70%
das inquiridas trabalham por conta de outrem, e
as restantes, 14% por conta própria e 15% não
responderam. Para cerca de 60%, a actividade
profissional principal não implica a supervisão
do trabalho de outras pessoas, e das que
afirmam supervisionar outras pessoas, a maioria
(60%) referem supervisionar no máximo 4
pessoas.

ILUSTRAÇÃO 48 - ACTIVIDADE PROFISSIONAL PRINCIPAL DAS INQUIRIDAS

TABELA 4 - CONDIÇÃO PERANTE O TRABALHO DAS INQUIRIDAS

n %
Estudante 31 13,6
Exerce uma profissão 177 77,6
Desempregada 6 2,6
À procura 1º emprego 4 1,8
Trabalhadora/estudante 3 1,3
Outra 5 2,2
NS/NR 2 0,9
Total 228 100

7 - Eurostat, 2008. The life of women and men in Europe A statistical portrait, Luxembourg.
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ILUSTRAÇÃO 49 - REGIME DO CONTRATO DE TRABALHO DAS INQUIRIDAS (COMPARAÇÃO COM CÔNJUGE/COMPANHEIRO)Relativamente ao regime do contrato de trabalho
47% está no quadro mas cerca de 40% referem
uma situação profissional precária: contratos a
termo (20%) e de prestação de serviços (19%).

Esta distribuição é diferente consoante o tipo de
desportos. Maior precariedade nos desportos
individuais reflexo da idade destas treinadoras, já
que grande parte tem entre 18-35 anos: 40%
das treinadoras está no quadro, 19% com
contratos a termo e 26% em prestação de
serviços. Nos desportos colectivos, cerca de
60% das treinadoras está no quadro, apenas
13% com contratos a termo e 14% em
prestação de serviços.

Tendo em conta a idade das treinadoras, este
indicador permite igualmente verificar que a
percentagem de treinadoras com situação
precária é mais elevada nas idades mais baixas.
Cerca de 90% das treinadoras com contratos
precários tem até 35 anos, confirmando a maior
instabilidade profissional dos sectores mais
jovens da população registada a nível nacional.

Na comparação com a situação profissional do
cônjuge/companheiro verificamos uma menor
precariedade da relação laboral expressa pelo
facto de cerca de 70% estar no quadro/contrato
de trabalho sem termo, e apenas 14% terem
contratos a termo e de prestação de serviços.
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Horas semanais de trabalho:
41h em média

Questionadas as treinadoras sobre o número de
horas que as respectivas actividades as ocupam
semanalmente, foi possível verificar, que 35h é
o valor mais frequente que declaram trabalhar
na actividade profissional principal. Agrupando
os valores de horas, verifica-se que na
actividade profissional principal, 57,5% das
treinadoras trabalha entre 21-40h por semana,
constituindo as outras categorias, até 20h e
entre 41 a 60h, situações menos frequentes.

Se ao número de horas de trabalho na
actividade principal, acrescermos as horas de
trabalho dedicadas à actividade de treinadora,
concluímos que trabalham por semana, em
média, cerca de 41h, situação comprovada pelo
testemunho da seguinte treinadora:

“Trabalho o dia inteiro e dou treinos ao final
do dia. É extremamente gratificante, mas
“sai do pêlo” e desgasta bastante… 8 horas
de trabalho, mais 2 de treino e mais a meia
hora, na melhor das hipóteses, de caminho
entre uns locais e outros. Temos que estar
extremamente motivadas e sentir o retorno
daquilo que fazemos para conseguir
suportar este ritmo. Custa bastante acordar
às 6:30 da manhã e terminar a horas já
tardias. São dois aspectos que eu sinto
como muito difíceis e que acredito possam
pesar na decisão de continuar a actividade.”
(Treinadora de Basquetebol, 30-50 anos)

ILUSTRAÇÃO 50 - NÚMERO DE HORAS DE TRABALHO SEMANAL NA ACTIVIDADE PROFISSIONAL PRINCIPAL
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O número mais frequente de horas semanais
dedicadas à actividade (sessões de treino) é de
6h. Agrupadas essas horas, 37% das
treinadoras dedica até 5h semanais, e 32% entre
6-10h semanais, isto é, cerca de 70% das
treinadoras dedica no máximo até 10h por
semana à actividade de treinadora.
Por confronto com o número de horas que os
treinadores dedicam à actividade, verificamos
que quase 50% se situa no escalão de 6-10h
semanais, e apenas 29% dedicam até 5h por
semana a sessões de treino, indiciando uma
maior disponibilidade de tempo por parte dos
homens, relatada também pelas treinadoras:

“...quase sempre os homens estão mais
vocacionados, porque as mulheres, a partir
de certa altura com o casamento e filhos,
acabam por se afastar um pouco da
modalidade. Os homens estão um pouco
mais livres nesse aspecto. Vejo por mim que
tenho dois filhos e ando muito com eles
atrás e sacrifico-me mais. O meu marido
está no Futebol e ele está mais liberto e não
está tanto com os filhos. Essas situações
fazem com que os homens possam
frequentar mais os cursos e ter mais
capacidade.” (Treinadora de Andebol 40
anos)

O número de horas de treino é diferente se
observado o tipo de desportos. Nos desportos
colectivos, 90% das treinadoras dedica no
máximo até 10h semanais (65% até 5h) e
apenas 10% dedica mais tempo. Nos desportos
individuais cerca de 60% dedica no máximo até
10h (23% até 5h e 36% entre 6-10h) e 34%
dedica mais tempo.
É nos escalões etários mais velhos que se
regista maior número de horas de treino: metade
das treinadoras com idade entre os 56-66 anos
dedica entre 11-15h e mais de metade entre os
46-55 anos dedica entre 6-10h. Entre os 18-25
anos, metade das treinadoras dedica até 5h
semanais.

ILUSTRAÇÃO 51 - NÚMERO DE HORAS DE TRABALHO DEDICADAS A SESSÕES DE TREINO (COMPARAÇÃO TREINADORAS E TREINADORES - ESTUDO 2000)
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Rendimentos Mensais

A declaração do rendimento mensal é uma
questão que comporta algum grau de
subjectividade e é habitualmente aquela com
mais recusas de resposta. Os resultados obtidos
permitem concluir que o rendimento mensal
mais frequente das treinadoras (60%) se situa
entre os 1000€ e 1500€.

Em Maio de 2010 o salário médio em Portugal era
de 918,2€, e o ganho médio mensal de
1101,90€8. As treinadoras têm um rendimento
superior à média nacional mas atendendo aos
níveis de ensino detidos, os seus rendimentos
estão de acordo com o grande grupo profissional
de pertença – as profissões técnicas e científicas.
A observação deste indicador, tendo em conta a
idade e o regime de contrato de trabalho das
treinadoras, permite verificar que as treinadoras
mais novas e com situação de trabalho precária
estão melhor representadas nos níveis de
rendimento mais baixo, facto que serve
igualmente para confirmar a maior insegurança
em termos de inserção profissional dos sectores
mais jovens da população.

Uma Actividade de Complemento
Remuneratório

Sendo uma actividade complementar, tra-
dicionalmente caracterizada por ser exercida em
regime de voluntariado, importava saber se estas
mulheres recebem alguma remuneração pela
actividade de treinadora. Verificámos que 66%
das treinadoras são remuneradas e 29% exercem
a actividade em regime de voluntariado. Os
valores desta variável nos homens são muito
semelhantes ao do estudo realizado em 2000:
69% é remunerado e 31% não é remunerado.
A distribuição é todavia diferente se observado o
tipo de desportos e a idade, existindo uma maior
percentagem de treinadoras dos desportos
colectivos (38%) e nos escalões etários mais
velhos (40-50%) a exercer a actividade em regime
de voluntariado. Nos desportos individuais, 75%
recebem alguma remuneração pelo exercício da
actividade de treinadora e apenas 22% é
voluntária. Nos escalões etários dos 18-25 anos
e dos 26-35 anos, 67% e 75% das treinadoras,
respectivamente, auferem uma remuneração.
Questionadas sobre os rendimentos mensais que
auferem a primeira nota vai para a elevada
percentagem de treinadoras que não
responderam (cerca de 40%), situação comum
quando se trata deste tipo de indicador.
Das respostas que foi possível recolher
concluímos que o escalão de rendimentos mais
frequente é o que situa entre os 100-250€,
seguido do escalão entre os 251-500€.
A observação deste indicador por tipo de
desporto permite concluir que a maior parte das
treinadoras que auferem os mais elevados níveis
de rendimento são provenientes de desportos
individuais, existindo apenas uma minoria de
treinadoras de desportos colectivos (cerca de
10%) com rendimentos acima dos 250€.
A idade permite verificar igualmente que são as
treinadoras mais novas que auferem os
rendimentos mais baixos.

ILUSTRAÇÃO 52 - RENDIMENTOS MENSAIS DA ACTIVIDADE
DE TREINADORA

8 - Fonte: GEP/MTSS, Boletim Estatístico, Maio 2010, acedido a 12 de Junho em http://www.gep.mtss.gov.pt/estatistica/be/bemaio2010.pdf

TABELA 5 - RENDIMENTO MENSAL DAS TREINADORAS

n %
Menos de 500€ 33 14,5
Entre 500€ e 999€ 46 20,2
Entre 1000€ e 1499€ 58 25,4
Entre 1500€ e 1999€ 36 15,8
Entre 2000€ e 2499€ 14 6,1
Entre 2500€ e 2999€ 8 3,5
Entre 3000€ e 3499€ 2 0,9
Mais de 4499€ 1 0,4
Ns/Nr 30 13,2
Total 228 100
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Pretendendo saber quais as percepções que as
treinadoras têm sobre desigualdade de
remuneração entre treinadores e treinadoras
perguntámos se consideravam que para
trabalho de valor igual um treinador teria uma
remuneração igual, ou superior, à de uma
treinadora. Podemos perceber que 65% das
treinadoras considera que não existem
desigualdade de remuneração e apenas 15%
considera que os treinadores teriam uma
remuneração superior. Grande parte destas
(44%) considera que a remuneração seria
superior à sua em 10-25%.
Se a distribuição desta variável por idade das
treinadoras não apresenta diferenças, o mesmo
não sucede se observado o tipo de desportos.
Nos desportos individuais, 75% das treinadoras
considera que não existem desigualdade de
remuneração e apenas 9% considera que os
treinadores teriam uma remuneração superior.
Nos desportos colectivos, estas percentagens
são de 47% e 27%, respectivamente.

De notar que em Portugal, em média, os
montantes remuneratórios recebidos pelos
homens são 24% superiores aos auferidos pelas
mulheres9, com variações importantes por
categorias profissionais, distritos ou níveis de
escolaridade. Nos países da UE, em média, as
mulheres ganham menos 17% do que os
homens.
Segundo o depoimento das treinadoras, as
desigualdades de remuneração não se referem
ao facto de o treinador ser homem ou mulher
mas dependem dos escalões que treinam,
femininos ou masculinos, existindo uma
desvalorização dos escalões femininos e uma
profunda desigualdade de condições de treino
e trabalho. Os extractos abaixo enunciam essas
questões.

“...não creio que haja grandes diferenças nas
remunerações de homens e mulheres no
futsal feminino, mas se compararmos com o
masculino, as diferenças são muitas.”
(Treinadora de Futsal, 28 anos)
“Enquanto fui treinadora de futsal feminino
nunca fui remunerada. Mesmo no Benfica,
um grande clube. Foi preciso começar a
treinar masculinos para ganhar algum
dinheiro.” (Treinadora de Futsal, 43 anos)

“Na Federação não sinto que haja
discriminação no tratamento das pessoas,
mas há de outra forma. Por exemplo, no
masculino há treinadores profissionais
estrangeiros que ganham balúrdios,
enquanto no feminino, os treinadores têm
toda uma “avença” mensal para se
dedicarem às selecções de forma parcial
….” (Treinadora de Andebol, 30-50 anos)

“...ouvir da parte de quem manda o
argumento de que o feminino não é visível e
não dá retorno... As pessoas com qualidade
e alguma ambição passam para omasculino
para ganharem mais dinheiro. Acontece
muito treinadores começarem no feminino e
depois fazerem a transição para ganharem
visibilidade. (Treinadora de Futsal, 45 anos)

ILUSTRAÇÃO 53 - SE A DESEMPENHAR A SUA FUNÇÃO ESTIVESSE UM TREINADOR COMA SUA EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIAS,
AS CONDIÇÕES EM TERMOS DE REMUNERAÇÃO SERIAM IGUAIS OU SUPERIORES À SUA? (POR TIPO DE DESPORTOS)
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9 - Fonte: Observatório das Desigualdades, acedido a 16 de Junho em



“Se uma mulher treinar uma equipa
masculina, penso que ganharia o mesmo
que os homens, mas terá que ser muito boa
treinadora. Excelente mesmo para ocupar o
lugar de um treinador. A regra geral no
masculino é que os treinadores são pagos e
no feminino é raro isso acontecer. ... A
acontecer o facto de umamulher treinar uma
equipa masculina dos nacionais, ela irá
ganhar ao nível normal, mas terá que ser
mesmo muito boa para ser convidada. Uma
mulher conseguir ser profissional… não vejo
a acontecer num futuro próximo.”
(Treinadora de Futsal, 45 anos)

“...enquanto jogadora tenha sentido
qualquer coisa pelo facto do masculino e
feminino estarem a anos-luz de diferença.
Sobretudo nas condições de treino. Como
treinadora, tenho a referir que a situação é
muito parecida com a dos homens porque
não existe carreira. Todas temos os nossos
empregos e somos treinadoras ao final da
tarde. Não há investimento a nível nacional
para que nós, após a licenciatura, possamos
enveredar pela carreira de treinadora... O
leque de opções e oportunidades é muito
pequeno no masculino e ainda é pior no
feminino… as famílias apostam muito mais
em colocar os filhos a praticar desporto do
que as filhas. ... temos tantas possibilidades
como os homens de fazer cursos e de
investirmos na carreira e aí não há
discriminação, mas estamos muito longe de
um país como Espanha na participação
feminina. Sem falar dos Estados Unidos em
que uma carreira de Treinadora é como se
fosse de Engenheira ou Advogada.”
(Treinadora de Basquetebol, 30-50 anos)

Formação de Treinadoras:
Acesso dificultado

Com a entrada em vigor do regime de acesso e
exercício da actividade do/a treinador/a,
limitando-a aos detentores da Cédula de
Treinador/a de Desporto ficou definida uma
nova etapa na formação e desempenho
profissional para estes/as técnicos/as.
O acesso a esta Cédula de Treinador/a de
Desporto10 é limitado a indivíduos com idade
mínima de 18 anos e que tenham concluído a
escolaridade obrigatória (em função da data de
nascimento) para o primeiro grau, e o 12º ano
para os restantes graus. Podem aceder à
actividade pela via da formação técnico
profissional de treinador/a, da formação
universitária na área do desporto e educação
física, do reconhecimento de competências e do
reconhecimento de títulos obtidos em outros
países.
A formação técnico profissional de treinador/a
de desporto passa a estar organizada por graus
(I a IV) correspondendo a cada grau, etapas de
desenvolvimento de praticantes desportivos:
enquadramento técnico de actividades físicas e
desportivas, treino desportivo, alto rendimento e
coordenação. A formação é constituída por uma
componente de formação tecnológica geral
comum a todos os desportos, uma componente
tecnológica específica da modalidade/disciplina
desportiva, e uma componente de formação
prática em contexto de treino.

http://observatorio-dasdesigualdades.cies.iscte.pt/index.jsp? page=indicators&id=61
10 - Decreto-lei nº 248-A/2008, de 31 de Dezembro.

11- Fonte: IDP, Programa Nacional de Formação de Treinadores, Lisboa, IDP, 2010

TABELA 6 – CARGA HORÁRIA DA FORMAÇÃO DE TREINADORES,
POR GRAUS E COMPONENTES 11

Formação Formação Estágio
geral específica

GRAU I 40H 40H 600H
GRAU II 60H 60H 800H
GRAU III 90H 90H 1100H
GRAU IV 135H 135H 1500H
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O novo modelo de formação de treinadores
apresenta como características principais o
aumento da exigência da carga horária dos
cursos, a obrigatoriedade da formação prática
em contexto de treino (estágio) e de estágio
tutorado, sendo definido um quadro comum a
todas as modalidades desportivas com as
seguintes cargas horárias:



O novo modelo implica níveis de exigência
elevados para uma actividade profissional ainda
longe de ser profissionalizada e muito baseada
em trabalho voluntário. Mas permite a
estandardização e sustentação da formação de
treinadores a nível nacional com base num
processo de certificação e homologação
alinhado com as orientações europeias em
matéria de formação profissional. Vem substituir
um modelo cometido exclusivamente às
federações desportivas que definiam as
condições de realização e frequência da
formação de treinadores, permitindo a existência
de discrepâncias notórias entre as várias
modalidades desportivas.

Da análise da oferta formativa de uma amostra
de federações desportivas para a época de
2009/2010 verificamos que para o nível 1 as
cargas horárias variam entre as 30h (Karaté) e as
250h (Andebol), para o nível 2, entre as 48h
(Râguebi) e as 450h (Andebol), e para o nível 3,
entre as 86h (Atletismo) e as 800h (Andebol).
Se observado o número de formandos e os
valores praticados por curso, de igual modo se
verificam disparidades evidentes. No Futebol e
Futsal um curso de nível 1, de 100h, com 50
formandos, tem um custo de inscrição de 550€.
No Atletismo um curso para o mesmo nível tem
50h e custa entre 15€ a 35€. Na Natação, nos
níveis de formação mais avançados os cursos
de treinadores custam 1000€ (nível 3, com 300h)
e 2500€ (nível 4, com 600h) valores próximos
aos praticados para mestrados em treino
desportivo pelas universidades da área do
desporto12 .

Em alguns desportos, as treinadoras
consideram muito penalizador o custo das
actividades de formação que podem influenciar
a sua permanência nesta actividade, de acordo
com os seguintes testemunhos:

“No andebol, o acesso à formação é igual
tanto para mulheres como para homens. O
problema é o preço das inscrições e quanto
mais elevado é o nível, mais caro fica. … O
que acontece é que os treinadores são
muito mais bem pagos o que facilita depois
o acesso à formação. Podem despender
parte da verba que recebem nos cursos,
enquanto as mulheres vão ter que retirar dos
orçamentos familiares. É muito complicado
fazer isso. Neste momento não posso estar
no banco porque não tenho o curso que a
federação obriga. Há tempos telefonei para
saber os valores do curso que tenho de fazer
e ficava em 700 euros sem alojamento e
alimentação porque o curso era no Algarve.
Para mim é um absurdo. Se nós tivéssemos
melhores remunerações, seria mais fácil
fazer formação.” (Treinadora de Andebol, 40
anos)

“Nós recebemos uma verba de 50 euros
mensais para ajuda na gasolina… temos que
nos deslocar quatro vezes por semana. Não
compensa obviamente. Mas quem tem
gosto pela modalidade e se dedica acaba
por aceitar. Não são só as horas que
estamos nos treinos e jogos, mas também o
tempo passado em preparação do trabalho,
em formação paga do nosso bolso e a ver
outros jogos. Posso referir também que o
próximo curso vai custar cerca de 600 euros
e se o quiser fazer tenho que abdicar de
outras coisas.” (Treinadora de Futsal, 37
anos)

12 - No mestrado em Treino de Alto Rendimento da Faculdade de Desporto, U.P. a propina é de 3.000€, na Faculdade
de Motricidade Humana, U.T.L é de 3.200€.
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4. Conjugalidade, vida familiar
e actividade de treinadora
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TABELA 8 - ENVOLVIMENTO DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO/A COMAACTIVIDADE DESPORTIVA

n % % casos
Relação cônjuge/companheiro Não tenho cônjuge/companheiro 66 21,6% 28,9%
ao desporto Foi/é praticante desportivo 127 41,5% 55,7%

Foi/é treinador(a) 54 17,6% 23,7%
Foi/é árbitro(a) ou juiz desportivo 15 4,9% 6,6%
Foi/é dirigente desportivo 17 5,6% 7,5%
Nenhuma das anteriores 27 8,8% 11,8%
Total 306 100,0% 134,2%

Analisam-se agora o conjunto de dados de
caracterização da conjugalidade e vida familiar
que nos permitem perceber o envolvimento
familiar das treinadoras inquiridas e a forma
como influenciam a sua actividade de treinadora.

Metade das Trabalhadoras é Solteira

Considerando a situação conjugal das
treinadoras observou-se que metade são
solteiras (50%) e a outra metade distribui-se
pelas situações de casadas (44%), divorciadas
ou separadas (4%) e viúvas (1%), o que reflecte
a composição etária desta amostra
anteriormente analisada (jovem, 50% tem no
máximo 31 anos).

A situação conjugal das treinadoras tendo em
conta a variável idade regista, assim, uma tendência
esperada: enquanto a percentagem de solteiras
diminui à medida que a idade aumenta, todas as
outras categorias revelam um movimento inverso,
isto é, a percentagem de treinadoras casadas,
divorciadas e viúvas aumenta à medida que
aumenta também a idade.

TABELA 7 - SITUAÇÃO CONJUGAL DAS TREINADORAS

SITUAÇÃO CONJUGAL n %
Solteira 114 50,0
Casada / União de facto 100 43,9
Divorciada / Separada 10 4,4
Viúva 2 0,9
NS/NR 2 0,9
Total 228 100

em todos os países da EU e característica das
sociedades contemporâneas ocidentais.
A situação do cônjuge/companheiro (de 40% de
treinadoras) revela que a quase totalidade destes
exercem uma profissão (98%), numa relação de
trabalhador por conta própria (20%) ou de outrem
(75%), sendo que cerca de 30% são professores
– 20% professores de Educação Física.
Relativamente ao envolvimento do
cônjuge/companheiro com a actividade
desportiva verifica-se que 53% foi ou é
praticante desportivo, 23% foi ou é treinador,
6% árbitro/juiz e 7% dirigente desportivo.

Predomínio do Agregado Familiar
de 2 a 3 Pessoas

Para além da situação conjugal das treinadoras
procurou-se caracterizar o agregado familiar em
que se encontram inseridas.
Em termos de dimensão foi possível apurar que
o agregado familiar médio das treinadoras
(incluindo a própria) é constituído por 3 pessoas,
sendo o agregado mais frequente de 2 pessoas
(30% das treinadoras), confirmando-se o cenário
de retraimento da dimensão da família, em
relação há 50 anos atrás, tendência verificada
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TABELA 9 - TEM FILHOS A RESIDIR CONSIGO
(SEUS, DO SEU CÔNJUGE OU COMPANHEIRO/A, DE AMBOS)?

n % Treinadoras
Sim 66 28,9
Não 131 57,5
NS/NR 31 13,6
Total 228 100

TABELA 10 - VIVE COM OS SEUS ASCENDENTES
OU OS ASCENDENTES DO SEU CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A)?

n % Treinadoras
Sim 51 22,4
Não 145 63,6
NS/NR 32 14,0
Total 228 100

Ainda em relação à composição dos agregados
familiares, concluiu-se que cerca de 30% das
treinadoras tem filhos, sendo que deste conjunto
50% tem 1, 40% tem 2 e 11% tem 3 filhos (a
média de filhos é de 2). A idade mais frequente
do 1º filho é menos de 1 ano, e a do 2º filho os 4
anos, portanto, filhos pequenos.
A distribuição deste indicador pela idade das
treinadoras permite verificar que são as
treinadoras mais novas (até aos 35 anos) que
mais referem não ter filhos, invertendo-se a
situação a partir dos 36 anos.

Questionadas sobre se viviam com
ascendentes 64% afirmou não residir com
ascendentes e 22% reside com ascendentes.
Relativamente às treinadoras que responderam
viver com ascendentes, procurou saber-se
quem vive com quem: se os ascendentes
viviam em casa da treinadora, ou se era esta
que se encontrava a viver em casa dos
ascendentes. Na maior parte dos casos de co-
-residência a treinadora vive em casa dos
ascendentes (86%) e apenas em 8% dos casos
é que os ascendentes residem em casa da
treinadora. Este dado pode ser explicado pelo
facto de estarmos perante uma população
jovem.

O envolvimento do cônjuge/companheiro com o
desporto é considerado pelas treinadoras um
factor muito relevante, para a sua permanência
nesta actividade:

“O meu marido também foi jogador e percebe,
para além de me incentivar e ajudar nalgumas
tarefas” (Treinadora de Futsal, 45 anos)

“...não há muitas treinadoras, sobretudo
pelas dificuldades que este tipo de vida nos
apresenta no que concerne à conciliação
com o trabalho e família. Tenho a sorte de ter
um marido que também é treinador e
dirigente e como tal nunca tive grandes
problemas a esse nível.” (Treinadora de
Atletismo, 53 anos)

“Se conseguirmos conciliar as duas coisas, o
que é difícil, melhor. Ou casamos com homens
também treinadores de quaisquer moda-
lidades.” (Treinadora de Futsal, 43 anos)

“Estou numa fase aindamais fácil porque não
tenho filhos nem sou casada e vivo em casa
própria. Mas é óbvio que se tem de ter um
companheiro que compreenda e que não
faça muito alarido sobre os fins-de-semana
fora…” (Treinadora de Patinagem Artística,
menos 30 anos).

“É complicado gerir tudo. No nosso
contexto, ou estamos com uma pessoa
extremamente compreensiva e pouco
egoísta, ou então as coisas dificilmente
funcionam.” (Treinadora de Futsal, 37 anos)
“Sou professora de educação física,
treinadora e tenho os dias muito
preenchidos. As pessoas que estão
connosco e que gostam de nós têm de nos
compreender a aceitar esta nossa actividade,
senão as coisas não funcionam.” (Treinadora
de Natação, 25 anos)

:d
iri

gi
r

ou
tr

os
d

es
af

io
s

106



ILUSTRAÇÃO 54 - INTERRUPÇÕES NA ACTIVIDADE DE TREINADORA

ILUSTRAÇÃO 55 - RAZÕES PARA AS INTERRUPÇÕES NA ACTIVIDADE DE TREINADORA

Maioria não interrompe
a actividade de treinadora

Cerca de 58% das treinadoras responde nunca
ter feito qualquer interrupção na actividade. As
restantes treinadoras interromperam uma vez
em 28% dos casos, ou mais do que uma vez,
em 13% dos casos.
Nos desportos individuais a percentagem de
treinadoras que nunca interromperam a
actividade é superior (65%) e nos desportos
colectivos, 22% das treinadoras interromperam
mais do que uma vez.

As razões que levaram à interrupção da
actividade foram também analisadas. Foi
possível apurar que as principais razões se
prendem com motivos relacionados com a
maternidade e incompatibilidade dos horários
dos treinos com a vida familiar, opinião
igualmente evidenciada no depoimento das
treinadoras:
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ILUSTRAÇÃO 56 - NO DESEMPENHO DA SUA ACTIVIDADE DE
TREINADORA TEM O AUXÍLIO/PARTILHA DA FUNÇÃO COM OUTROS/AS
TREINADORES/AS?

“Temos que saber gerir muito bem a nossa
vida se queremos dedicar-nos também a
esta actividade. O que é facto é que ser
mulher e conciliar vida familiar com o treino
e outra profissão é muito complicado. E
depois há fases da nossa vida diferentes.
As nossas colegas mais jovens estão numa
fase que ainda é fácil, mas depois vão
entrar noutra em que vão querer constituir
família, fazer uma casa e, nessa altura, elas
vão ter que optar. E, se calhar, elas vão ter
anos em que não vão conseguir ser
treinadoras e terão que interromper a
carreira desportiva. Talvez depois, se
conseguirem mais estabilidade, possam
regressar à actividade. É por ciclos. Não
acontece só às mulheres, mas em relação
a elas, por uma questão cultural, há sempre
uma maior expectativa de cumprimento em
relação à vida familiar. As mulheres são
sempre um pouco mais prejudicadas.”
(Treinadora de Atletismo, 53 anos)

“Estão aqui pessoas, que apesar de terem
filhos, conseguiram manter a ligação ao
treino e actividades muito exigentes. Mas
também percebo que algumas mulheres
queiram optar por uma vida familiar mais
tradicional. Que sintam necessidade de
uma pausa. É também verdade que entre
homens e mulheres há mais desequilíbrio
nessas opções. A mulher tem que optar
mais vezes por deixar o desporto.”
(Treinadora de Râguebi, menos 30 anos)

“A conciliação das duas coisas [vida
familiar e treino] é difícil e o que temos de
fazer como treinadoras é abdicar do nosso
tempo livre. Quem se dedica a esta
actividade, tem que abdicar de muita coisa.
Às vezes é difícil.” (Treinadora de Futsal, 43
anos)

Sendo a partilha de funções, enquanto
modalidade flexível de organização do trabalho,
um indicador importante de conciliação entre a
vida profissional e familiar, inquirimos as
treinadoras sobre se estas partilham a função
com outras ou outros treinadores.
Mais de 60% das treinadoras partilham as
funções de direcção do treino, em 30% dos
casos são co-treinadoras, e em 32% têm um/a
treinador/a adjunto/a. Cerca de 1/3 das
treinadoras não partilha funções. Este facto
poderá estar na origem da grande percentagem
de treinadoras que referiram nunca ter
interrompido a actividade.

Nos desportos individuais a percentagem de
treinadoras com funções partilhadas é muito
elevada (71%), em 40% de casos são co-
treinadoras, e 31% têm um/a treinador/a
adjunto/a. Nos desportos colectivos, por outro
lado 40% das treinadoras têm um/a treinador/a
adjunto/a.

A questão dos horários de realização de treinos
reservados para os escalões femininos é referida
pelas treinadoras como um factor de
discriminação. Se o treino desportivo é já por si
uma actividade que abrange períodos de tempo
livre/lazer (tempo de não-trabalho), no caso dos
escalões femininos esta situação agrava-se face
à limitação de acesso às instalações e espaços
desportivos, de acordo com o testemunho das
treinadoras:

“Nos horários de treino, as equipas
masculinas escolhem sempre primeiro e nós
ficamos com o que sobra.” (Treinadora de
Futsal, 30-50 anos)

“Na questão dos horários, as equipas
femininas são sempre as últimas a treinar.”
(Treinadora Futebol, 49 anos)

“...os horários não são os melhores porque
os horários são nocturnos. Já tive treinos a
começar às 22:30.” (Treinadora de
Basquetebol, 30-50 anos)

“Normalmente os horários do feminino são
sempre à noite e bastante tarde. Ainda há
tempos propusemos ao Desportivo de
Alcochete ter Futebol de 11 feminino e eles
disseram que sim, mas só disponibilizavam
campo a partir das dez da noite...Em relação
aos horários, éramos os últimos da lista.
Ficámos com as sobras.” (Treinadora de
Futsal, 17 anos)

“O horário nobre é sempre para os seniores
masculinos. Durante muitos anos éramos
sempre o último escalão a treinar e saíamos
sempre às 11, 11:30 da noite. Neste
momento os horários dos escalões de
formação também não são muito bons. Há
treinos a começar às nove da noite. Falo do
caso do Benfica, mas do que conheço dos
outros clubes com instalações próprias, o
melhor horário é sempre para os seniores
masculinos.” (Treinadora de Andebol, 30-50
anos)

:d
iri

gi
r

ou
tr

os
d

es
af

io
s

108



Trabalho e vida familiar:
Assimetria das prácticas
e sobrecarga das treinadoras

Os resultados deste estudo permitem-nos
também analisar a divisão do trabalho
doméstico e dos cuidados com as crianças
entre as treinadoras e os seus conjugues. A
presença das treinadoras numa dupla actividade
profissional implicará mudanças na repartição
dessas tarefas?

Como podemos constatar não é pelo facto de
exercerem uma dupla actividade profissional,
professora e treinadora, que as mulheres deixam
de realizar a quase totalidade das tarefas relativas à
casa e família13, verificando-se uma situação de
profunda assimetria e acumulação de tarefas a
cargo das mulheres. O facto de as treinadoras
acumularem esta dupla actividade profissional não
encontra equivalente numa maior colaboração do
cônjuge/companheiro nas tarefas domésticas, sem
que exista uma relação directa entre a quantidade
de trabalho profissional realizado pelas treinadoras
e a quantidade de trabalho doméstico realizado
pelos cônjuges.
Mesmo quando se regista uma menor participação
das mulheres em algumas tarefas (limpeza e
manutenção da casa e da roupa), não resulta de
uma maior cooperação do cônjuge mas sim da
delegação em ajuda de familiares ou aquisição de
serviços domésticos, referidos pelas treinadoras:

Tarefas Domésticas Própria Cônjuge Filhos Pais Sogros Empregada Outros
Preparar refeições, cozinhar 52,0 13,5 0,6 16,8 3,8 1,0
Pôr a mesa, lavar a louça 51,7 14,9 3,2 14,0 4,1 1,1
Tratar da roupa (lavar, passar a ferro) 50,9 5,8 0,5 16,9 14,3 1,1
Limpar e arrumar a casa 46,2 9,6 1,0 11,4 20,9 0,9
Fazer compras 53,3 17,8 0,5 16,6 0,7 0,6
Jardinagem, reparações, bricolage,
manutenção do carro 21,5 26,4 0,4 12,6 3,3 0,8
Vestir e dar banho às crianças 15,1 6,3 1,5 1,4 1,5 0,4
Alimentar as crianças 15,5 5,8 1,4 2,8 0,8 0,4
Levar as crianças à escola,
actividades extra, médico, etc. 20,3 7,1 0,4 2,7 0,0 0,7
Brincar com crianças, apoio estudo, etc. 18,6 8,0 0,8 3,0 0,0 0,7
Cuidados prestados a crianças doentes 11,8 3,8 0,4 1,4 0,2 0,4
Cuidados prestados a idosos 8,0 2,0 0,0 2,5 0,0 1,1
Assuntos financeiros (pagar contas,
preencher formulários impostos) 50,8 20,1 0,3 13,4 1,0 0,0
Assuntos administrativos (segurança,
contactos com autoridades, etc) 38,4 19,1 0,0 11,8 0,4 0,9

TABELA 11 - DISTRIBUIÇÃO DAS TAREFAS DOMÉSTICAS PELOS MEMBROS DO GRUPO DOMÉSTICO

“Nunca me faltou apoio por parte dos meus
pais. Depois casei e tive omeu filho e também
sempre tive a ajuda da minha mãe, senão era
impossível ter feito o que fiz.Muitas vezes levei
o meu filho comigo, mesmo quando passava
dias fora e via que tinha condiçõesboaspara o
levar. Semprepensei que tinhaoapoiodomeu
marido, mas agora quando foi o processo do
nossodivórcio, umasdasalegaçõesqueele fez
foi que eu tinha posto sempre o Andebol em
primeiro lugar. Apesar disto tudo, penso que
não foimuitodifícil conciliar tudo.Semprecom
a ajuda da minha mãe. Cheguei a ter três
empregos…Professoranaescola eaindadava
treinosdeGinástica eAndebol.Depoisquando
entrei para a Federação estava na escola de
manhã, na Federação à tarde e dava treinos à
noite. Só com a ajuda da minha mãe e da
minha tia é que foi possível… mas quando se
gosta muito, consegue-se arranjar maneira de
conciliar tudo.” (Treinadora de Andebol, 30-50
anos)

13 - As excepções são as tarefas relativas a jardinagem, reparações,
bricolage e manutenção do carro mais a cargo dos cônjuges.

“A minha filha passou a acompanhar-me
sempreparaos treinos.Começouagatinhar na
ginástica, a andar, a falar, etc. Tenho alguma
ajuda daminhamãe que a vai buscar algumas
vezes. Mas já me aconteceram algumas
situações caricatas como estar num
campeonato a acompanhar os meus alunos e
ter de dar demamar enquanto esperava pelas
pontuações do júri. A articulação depende
muito da nossa força de vontade e do facto de
nós gostarmos da actividade.” (Treinadora de
Ginástica Acrobática, menos de 30 anos)
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Denota-se, contudo, a existência de determinadas
tarefas domésticas que permanecem predo-
minantemente femininas e “não negociáveis”,
enquanto outras (como as relativas à alimentação e
às crianças) a participação masculina parece
indicar uma melhoria, como testemunhado pelas
seguintes treinadoras:

“O meu filho quando era novo estava horas à
minha espera enquanto eu dava treinos e
entretinha-se a jogar e a atirar bolas à parede.
Mas depois na escola, a professora queixava-
se que ele tinha dificuldade de concentração
porquepassavamuito tempo fora decasa. Em
casa, os horários não eram muito certos
porquecadaumdos filhos fazia o seudesporto
com horários diferentes e as coisas não eram
muito estruturadas. Coisas que quem anda no
desporto percebe. Perdemos algumas coisas,
masganhamosoutras...Omeumaridomudava
uma fralda, mas mais que isso já não fazia.”
(Treinadora de Ténis, mais de 50 anos)

“Com o meu primeiro filho, que tem 12 anos,
levava-o para todas a as actividades o que era
altamente limitativo. Nós não temos uma boa
estrutura de acompanhamento para mães e
crianças. Eu devia poder levar os meus filhos
para esta actividade ou outras e deixá-los num
serviço de baby-sitting. Não temos essa
cultura. Tive que levar o meu filho para
competições inclusive. Agora tive dois e é
impossível conciliar porque tanto eu como o
meu marido temos dois empregos. Mesmo
para cumprir aminha actividade profissional, é
difícil conciliar com 3 filhos. ...Assumimos as
funções, mas retiramos o tempo a nós...
fazemos sacrifícios muito grandes. E hoje não
o voltava a fazer. Já tive o espírito que somos
capazes de fazer tudo, mas hoje já não
consigo. Tenho 43 anos e filhos de 3 e 4 anos.
Adiamosamaternidadeparaquandoachamos
que já temos tempoedepois a realidade já não
é bem assim. Só este ano é que eu consegui
que o meu marido começasse a fazer o jantar
para os miúdos porque eu chego às 21H.”
(Treinadora de Desporto para Pessoas com
Deficiência, 43 anos)

Tenho 3 filhos, sou professora e joguei até ao
ano passado. Nunca fiz uso de todas essas
tarefas para não honrar os compromissos que
tinha. Agora é muito difícil articular e
precisamos de muitas ajudas. Nós temos
alguma sorte por estarmos numa geração em
que já não recai tudo sobre nós. Partilhamos
mais as coisas com os homens e maridos.
Muitas vezes é uma logística terrível, mas
também depende muito de nós delegarmos
algumas coisas e pedirmos ajuda quando é
necessário.” (Treinadora de Basquetebol,
30-50 anos)

Ao realizarem a maioria do trabalho doméstico, as
treinadoras estão a reproduzir disposições que lhes
foram incutidas, isto é, estão a responder a
expectativas sobre os desempenhos dos papéis
sociais que lhe são socialmente atribuídos. A
mulher revela a preocupação de ser uma boa
profissional – e principalmente – uma excelente
mãe, também capaz da gestão doméstica. Sobre
ela recai a responsabilidade de conciliar profissão e
vida familiar, mas nunca sobre o
cônjuge/companheiro. A ideologia em que ao
homem cabe o sustento familiar e à mulher cabe,
principalmente, o espaço da casa e dos filhos é
assim cristalizada num conjunto de expectativas
diferentes relativamente ao papel feminino e
masculino, de acordo com a qual as mulheres têm
sempre uma família; os homens só às vezes.
O contributo da maioria das mulheres para o
orçamento familiar corrigiu a relação de poder entre
os conjugues mas não é ainda suficiente para
impor uma divisão menos assimétrica das
responsabilidades familiares, parecendo que é
necessário pagar o preço dessa autonomia relativa
através da dupla jornada, ou das inquietações:

“Eu tenho uma experiência diferente e vou
estragar o estudo todo. Eu não cozinho. Se o
meu marido não fosse assim, acho que não
conseguia ser treinadora. São muitas horas de
treino. De 4 a 6 horas todos os dias, inclusive ao
sábado. Chego a casa e o jantar está feito e as
crianças já estão a jantar e é ele que dá os
banhos. Só dou banhos ao fim de semana. Às
vezes coloco amimprópria a questão se nãome
vou arrepender mais tarde. Mas tenho sorte
porquenormalmente nãoéeste opanorama. Ele
também consegue sair do emprego a horas
decente e tratar destas coisas, porque se ele
fosse treinador, por exemplo, umdenós teria que
optar. Sei quenãoénada fácil conciliar as coisas.
Mesmo assim chego a casa e estou estafada.”
(Treinadora de Ginástica Rítmica, 30-50 anos)

“É muito difícil porque muitas vezes colocamos a
vida desportiva à frente de tudo o resto. Não me-
dimosbemoqueé realmente importanteedepois
ao fim de uns tempos “acordamos” e pensamos
na família, filhos.” (TreinadoradeFutsal,30-50anos)

“Hoje vou ao cinema e já não ia há 4 anos. A
articulação é difícil e após o nascimento domeu
filho ficou ainda mais complicada. A escola tem
queestar presenteporqueéomeu “ganha-pão”,
mas depois a parte da vida pessoal/social
mistura-se com o basket. Os amigos principais
são os do basket porque com aqueles que são
deoutras áreas (escola, etc.) acabapor haver um
afastamento. As saídas sociais acabam por ser
depois de ir ver algum jogo de colegas onde
também se encontram outros colegas. Ou
fazemos alguma viagem para ver um campeo-
natoouumtorneioe juntamosoútil aoagradável.
No que respeita à vida familiar, tenho que dizer
que é mais complicado, sobretudo após o
nascimento do meu filho. Quando vou para um
jogo, o pai quer ir andar de BTT com os amigos,
masháum filhoquenãopode ficar sozinho.Aqui
é que surgem os problemas e faz-me reflectir
sobre se estou a ser egoísta. Estou com uma
pessoa que está ligada ao desporto e acho que
tem de haver uma grande compreensão e
comunicação entre as partes.” (Treinadora de
Basquetebol, 33 anos)
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E das culpabilizações:

“Se omeumarido é treinador profissional e vai
não sei para onde treinar, eu tenho que ir atrás
com os filhos. Mas se for ao contrário, nós
dizemos que não. Ficamos. É o que acontece
normalmente nas empresas, porque nós
damos mais valor à família. Faz parte de nós.
Ficamos com mais sentimentos de culpa. A
primeira coisa que vamos fazer depois de isto
acabar é ligar o telemóvel e falar comosnossos
filhos. A nossa colega trouxe o filho que anda
por aqui a brincar. Será que nós estamos
preparadas para abdicar de certas coisas? É
algo que nos é culturalmente imposto desde
crianças… Asmulheres cuidam dos filhos. Há
poucas mulheres que chegam longe, mas
essas poucas abdicam de muito...Sabem o
que é ter treinos três vezes por semana das
22Hàs24Heouvir o nosso filho adizer: “Outra
vez mãe? É sempre treino”. Nós vamos, mas
aquilo fica na nossa cabeça. É um sentimento
de culpa muito grande. (Treinadora de Futsal,
43 anos)

“Eu tenhouma filha eeladiz quegostomaisde
basquetebol do que dela. E é complicado lidar
com isso. Hoje disse-lhe que vinha para um
debate sobre mulheres treinadoras e ela
perguntou-me logo se eu não a ia levar à
natação e que mais uma vez optava pelo
basquetebol. É complicado lidar com a co-
brança.” (Treinadora de Basquetebol,
27 anos)

A sobrecarga que tanto penaliza estas treinadoras
torna-se assim um preço a pagar para que não se
abdique das recompensas que resultam deste
trabalho, conforme nos dizem as seguintes
treinadoras:

“Quando me convidaram para coordenadora
do clube, aceitei na condição de ocupar
apenasumdiado fim-de-semanaporcausado
meu filho. Entretanto, e após o nascimento da
minha filha, as solicitações aumentaram e tive
que passar a estar os dois dias do fim-de-
semana no clube. Tinha que a levar comigo
ainda no carrinho de bebé. Omeumarido não
ficava com ela e isso tem muito a ver com a
mentalidadeesobretudocomosantecedentes
familiares.Na família delehaviamuito a tradição
dealmoçosde família ao fim-de-semanae isso
chocava muito com a vela e resultou em
bastantesproblemasentre nós.Mascomosou
professora, tenhoalgumashoras vagasdurante
o dia e, muitas vezes, posso ir buscar as
crianças às 16H e passar a tarde com eles. Há
formas de gerir e de estar tempo com eles. O
meu filho está num colégio interno, mas a
minha filhapassamuitashoras comigodurante
a semana, coisa que não acontece com o pai.
Quando gostamos muito de um desporto e
nos sentimos realizadas, devemos seguir em
frente e investir nessa actividade ao máximo,
tentando conciliar ao máximo com a vida
familiar. Mas se do outro lado não houver
compreensão e apoio as coisas tornam-se
muito difíceis.” (Treinadora de Vela, 42 anos)
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Valores, representações e atitudes
perante a vida familiar e o trabalho

O estudo termina com a análise dos valores,
representações e atitudes das treinadoras em torno
das questões da vida familiar e do trabalho. Para
operacionalizar esta dimensão o inquérito incluiu
um conjunto de perguntas dedicadas à avaliação
das representações e valores das treinadoras, com
uma escala de atitude com cinco níveis, entre
Discorda totalmente e Concorda totalmente.
As questões colocadas abrangeram temas
relacionados com os cuidados às crianças, a
relação entre trabalho e família, a valoração do
envolvimento de homens e mulheres perante o
trabalho profissional e o trabalho doméstico, as
relações entre homens e mulheres nesse duplo
contexto e as consequências de diferentes
modalidades de envolvimento nessas esferas para
a vida familiar. Uma das dimensões que foi possível
isolar diz respeito aos cuidados relativos a crianças
e à relação entre pais e filhos. A diferente valoração
do papel potencial da mãe, de outros familiares,
dos serviços de guarda e de amas, bem como a
relação com a existência de filhos, permite retirar
algumas conclusões interessantes acerca dos
sistemas de representações existentes a este
respeito.
Em primeiro lugar, e do ponto de vista dos
cuidados, existe uma maior valorização de uma
visão familialista14 das relações com as crianças
demonstrada pela prevalência relativa da visão
centrada na família/avós, face às possibilidades
oferecidas por soluções exteriores. No entanto, a
visão maternalista é a menos valorizada, só as
mães podem prestar os melhores cuidados aos
filhos, com uma hierarquização ligeira mas
reveladora de predominância da primeira, embora
num contexto em que todas têm valores médios
elevados. Esta valorização indicia um familialismo

ILUSTRAÇÃO 57 - VALORIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE CUIDADOS COMAS CRIANÇAS

14 - Padrão de valores, representações e atitudes que mantêm a família nuclear e os papéis e funções a esta associados,
como uma unidade fundamental.

moderado, coexistente com uma pluralidade e
abertura a diversas soluções de cuidados com as
crianças. Se, por um lado, consideram que os
familiares, e não só as mães, estão muito
habilitados a prestar os melhores cuidados aos
filhos outras soluções exteriores à família são
também bastante aceites.
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Confirmando a ideia de um familialismo
moderado estão também as que dizem respeito
à maternidade e à existência de filhos, para
resposta às questões Umamulher que não queira
pelo menos um filho é egoísta, Só as crianças
tornamumcasamento feliz eHá alturas emque as
crianças não são verdadeiramente compen-
sadoras. As respostas apresentam médias
situadas no ponto de divisão entre concordância
e discordância, e permitem lançar pistas
relativamente à reduzida taxa de natalidade
registada em Portugal.
Sobre a afirmação global O trabalho doméstico é
tão importante como o trabalho pago, os
resultados indiciam uma valorização do trabalho
doméstico com média elevada.

Um aspecto que permite uma análise da visão das
treinadoras acerca das possibilidades de
conciliação entre profissão e vida familiar é a
afirmação Os pais que estão fortemente
empenhados no seu trabalho nãopodemser bons
pais oumães. É observável uma aparente rejeição
desta ideia, mas o facto de os filhos não serem
prejudicados pelo envolvimento profissional dos
pais, está no ponto de divisão entre concordância
e discordância, existindo assim uma convicção
nas possibilidades de conciliação e na não
incompatibilidade. De forma paralela, o mesmo
sucede com as relações afectivas, cuja
compatibilidade com uma vida profissional activa
e empenhada é aceite pelas treinadoras.
Invertida a questão, analisamos agora as
representações das treinadoras sobre a relação
dos homens com o trabalho e vida doméstica.
De uma breve sumarização dos resultados
obtidos podemos referir que há um domínio global
de posições não tradicionalistas da relação
masculina entre trabalho e vida familiar. Existem,
no entanto, diferenças face à questão: o homem
deve privilegiar o trabalho, não reduzindo o seu
investimento profissional por causa da existência
de filhos; mas, por outro lado, existe total
concordância em que o homem deve realizar
metade das tarefas domésticas e ter um papel
diário na educação dos filhos. Confirmámos,

ILUSTRAÇÃO 59 - VALORIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS HOMENS NO TRABALHO DOMÉSTICO

anteriormente pelos testemunhos das treinadoras,
que só a primeira metade deste quadro se verifica:
permanece o envolvimento das mulheres no
mundo do trabalho, mas a transposição da
fronteira para um maior envolvimento dos homens
no mundo doméstico é ainda relativamente fraco.

ILUSTRAÇÃO 58 - VALORIZAÇÃO DO TRABALHO DOMÉSTICO E RELAÇÃO ENTRE TRABALHO E FAMÍLIA
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Se pretendêssemos resumir esta informação numa
frase simples, poderíamos dizer que há uma
evidente valorização da participação dos homens
na vida familiar que não parece ser acompanhada
por práticas reais.
Sobre os resultados da dimensão comparativa da
relação de homens e de mulheres com o mercado
de trabalho, uma conclusão principal pode ser
retirada: existe uma forte recusa de diferenças
significativas na relação entre homens e mulheres
com o trabalho. Contudo, apresentando médias
de resposta situadas no ponto de divisão entre
concordância e discordância está a questão
relativa à redução do investimento profissional do
homem a bem da carreira da sua mulher, tal como
verificado no ponto anterior, por causa da
existência de filhos, e a questão relativa ao
envolvimento das mulheres nas suas carreiras à
semelhança dos homens.

Com uma média global positiva (4=concordância)
encontra-se a posição das treinadoras face ao
facto de a vida familiar poder funcionar quando a
mulher trabalha e o homem cuida das tarefas
domésticas e das crianças. Sobre as repre-
sentações das treinadoras quando confrontadas
com um quadro em que ambos os cônjuges
trabalham, e em que eventualmente existam
crianças. Mesmo quando ambos trabalham, o
trabalho e a família são conciliáveis? Existe tempo
para interesses comuns? A relação conjugal é
afectada, sobretudo quando existem crianças? O
desenvolvimento das crianças é perturbado?
Globalmente, e em particular no indicador mais
geral dos quatro aqui agrupados, e com uma
média elevadíssima (4,8), predomina a visão de
que mesmo quando ambos trabalham, o trabalho
e a família são compatíveis.

ILUSTRAÇÃO 61 - CONSEQUÊNCIAS DO TRABALHO PROFISSIONAL

ILUSTRAÇÃO 60 - HOMENS E MULHERES ENTRE TRABALHO PROFISSIONAL E TRABALHO DOMÉSTICO

De forma concordante com esta convicção,
existe a confiança de não causar prejuízos
noutros campos, exceptuando o das relações
afectivas, pelo facto de ambos os conjugues

trabalharem. É de notar a diferença entre as
respostas na questão dos filhos e da relação
afectiva, parecendo assim ser esta última
considerada como a potencialmente atingida.
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5. As treinadoras e o trabalho profissional:
envolvimento e valorização
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Nesta última parte, um primeiro conjunto de
questões, procura apresentar a auto-descrição
das treinadoras sobre a relação da sua
actividade com o trabalho e vida familiar. Um
segundo conjunto é dedicado à valoração do
trabalho profissional.

Auto Descrição das Treinadoras
sobre a relação da sua Actividade
com o Trabalho e a Vida familiar

Diferentemente das questões analisadas
anteriormente, aqui não se alude a represen-
tações abstractas e descontextualizadas das
treinadoras face a determinadas proposições,
mas à forma como estas se ajustam à
experiência de cada uma, como se pode
verificar pela formulação da pergunta e
conjugação das frases na primeira pessoa do
singular. Foi utilizada uma escala de atitude com
cinco níveis (do Não se aplica ao Aplica-se
totalmente). Os valores que seguidamente se
apresentam são o somatório dos níveis Aplica-
se e Aplica-se totalmente.
A divisão assimétrica do trabalho doméstico
observada anteriormente está, de igual modo,
inscrita nalgumas destas questões que se
referem à conciliação entre trabalho e vida
familiar.
Para mais de metade das treinadoras, o treino é
uma actividade que as ocupa tanto que não têm,
muitas vezes, tempo para fazer coisas “em casa”,
ou para o lazer, e sentem-se, muitas vezes,
sobrecarregadas por causa das tarefas
domésticas ou da família (cerca de 40%).
Contudo, se as treinadoras se queixam da
sobrecarga “da casa”, não acusam o desgaste
do trabalho como a raiz da falta de atenção ao
cônjuge, à vida doméstica e ao lazer. Para
muitas treinadoras não se aplica a afirmação de
que Não têm tempo suficiente para os filhos por
causa da actividade de treinadora ou que A
relação com o cônjuge é melhor por causa da
actividade de treinadora.

ILUSTRAÇÃO 62 - AUTO-DESCRIÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE ACTIVIDADE DE TREINADORA E VIDA FAMILIAR
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Questionadas sobre o que fariam para melhorar
a situação entre vida profissional e familiar, mais
uma vez o peso do papel social atribuído às
mulheres é determinante na matização dos
contornos de algumas respostas. Poucas
treinadoras assinalaram que a situação
melhoraria pelo facto de Ter maior participação
do cônjuge nas tarefas domésticas e/ou no
cuidar dos filhos e muitas valorizaram Ter mais
tempo para a vida familiar. Contudo, como
poucas treinadoras referiram que a situação
melhoraria pelo facto de Poder ficar mais tempo
em casa para cuidar dessas tarefas, deduz-se
que tal passaria pela delegação dessas tarefas
em outros (empregada, pais/sogros).
As situações mais valorizadas pelas treinadoras
prendem-se também com Ter mais tempo para
lazer/descanso, Ter mais tempo para o
treino/formação/estudo e Ter mais dinheiro.

O mapa geral das respostas relativas à auto-
descrição da actividade de treinadora
demonstra um nível de satisfação extremamente
elevado com esta actividade, com a influência e
poder de decisão que detêm e com a percepção
do reconhecimento no contexto em que
profissionalmente se integram.

De igual modo, muitas treinadoras afirmaram
que regularmente têm de se deslocar ou viajar,
trazer trabalho para casa, e trabalhar para além
do horário normal. Mas com esta intensa
actividade, são poucas as treinadoras que
afirmam ter flexibilidade de horários, e também
são poucas as que declararam incertezas
quanto à possibilidade de continuarem na
actividade de treinadora.

ILUSTRAÇÃO 63 – O QUE FARIA PARA MELHORAR A SITUAÇÃO TRABALHO/VIDA FAMILIAR

ILUSTRAÇÃO 64 - AUTO-DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE DE TREINADORA
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ILUSTRAÇÃO 65 - VALORIZAÇÃO DO TRABALHO PROFISSIONAL

ILUSTRAÇÃO 66 - VALORIZAÇÃO DO TRABALHO PROFISSIONAL DA MULHER

Trabalho Profissional:
Elevada Valorização

Esta dimensão ficaria incompleta sem a análise
dos valores, representações e atitudes das
treinadoras em torno das questões do trabalho
profissional. As treinadoras pronunciaram-se
sobre um conjunto de questões acerca da
valoração do envolvimento perante o trabalho
profissional.
Se nas representações e valores anteriormente
analisadas encontramos um familialismo mode-
rado e aberto, nas representações sobre o
trabalho as visões tradicionais tendem a esbater-
se, como pode ser constatado pela elevada
valorização do trabalho nas dimensões
observadas.

No plano da importância atribuída ao trabalho
profissional, que é globalmente elevada, desta-
cam-se as motivações não materiais associadas
à realização pessoal, e ao potencial emanci-
patório e autonomizador do trabalho.
Relativamente à valoração do trabalho profis-
sional das mulheres foram colocadas duas
questões prévias: A vida de uma mulher fica
incompleta semuma actividade profissional? e Só
trabalhando as mulheres são verdadeiramente
independentes. A média de aceitação destas
afirmações é elevada, embora se situe apenas no
ponto de concordância. A única afirmação que
mereceu das treinadoras total concordância
refere-se à maternidade, Uma mulher não deve
deixar o trabalho pelo facto de ter uma criança.
As treinadoras concordam, em média, com as
vantagens da integração das mulheres na esfera
do trabalho (fora de casa) sobre as que estão
confinadas à domesticidade

Por último, as respostas das treinadoras sobre se
as actividades domésticas constituem alterna-
tivas ao mundo do trabalho, é verificada uma
aceitação elevada relativamente às vantagens do
cuidar de crianças versus carreira de sucesso,
mas com aceitação moderada relativamente às
vantagens da vida doméstica versus stress
profissional.
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Conclusões
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Procuramos aqui resumir as conclusões mais marcantes sobre a situação
das treinadoras em Portugal.
Sobre as características gerais da população de treinadoras estudada,
observa-se que se trata de uma população que abrange mais de 27
modalidades desportivas diferentes, mais de metade de desportos
individuais; é uma população relativamente jovem, com uma média de
idades de 33 anos, residente e a trabalhar nos distritos de Lisboa, Porto
e Setúbal, e com níveis de escolaridade muito elevados. Com efeito, a
maioria das treinadoras (80%) tem o nível de ensino médio/superior,
grande parte na área da Educação Física ou Desporto.
Foi igualmente possível concluir por um grande envolvimento das
treinadoras em todas as dimensões da actividade desportiva, quer pelo
facto de a quase totalidade ter sido praticante de desporto federado
(condição importante no recrutamento de treinadoras) e na modalidade
em que agora é treinadora, quer pela intervenção em outras áreas do
desporto como a arbitragem ou o dirigismo desportivo. Nas treinadoras
de desportos individuais existe, porém, uma maior linearidade na
modalidade quer em termos de ter sido praticante e ser árbitra/juíza.
A actividade de treinadora circunscreve-se aos escalões de formação,
principalmente as treinadoras de desportos colectivos, e aos escalões
femininos do desporto, espaços de menor visibilidade e menor prestígio,
reconhecimento e valorização social. Tal facto pode confirmar algumas
análises que associam, tradicionalmente, as actividades competitivas à
masculinidade, enquanto a educação e formação se vincula à
feminilidade. As actividades profissionais das mulheres são socialmente
construídas como extensão das actividades domésticas e dos
comportamentos a elas associados - as funções sociais de “cuidar”
(saúde e acção social), “educar” (educação e formação) e de “servir”
(serviços), sectores com maior representatividade de mulheres.
No desporto, estas representações têm contribuído para produção e
reforço das assimetrias entre mulheres e homens mas não correspondem
à ideia de uma “natureza” específica das mulheres. Em quase todos os
desportos as treinadoras intervêm na condução de atletas e equipas de
vários escalões/sexo, com motivações distintas, umas porque preferem
enquadrar escalões de formação, outras porque assumem,
militantemente, a responsabilidade de investimento nos escalões
femininos, e algumas não conseguem, ou não podem, ultrapassar a
segregação sexista de acesso a postos de maior responsabilidade e
visibilidade.

Sobre a condição perante o trabalho e a actividade profissional das
inquiridas estes dados confirmam as mudanças ocorridas em Portugal no
domínio do trabalho e da família, já avançadas em outros estudos, como
as elevadas taxas de actividade feminina que colocam o nosso país em
situação de destaque ao nível da UE, sobretudo as mulheres com
diplomas universitários.
Contudo, denotam-se algumas especificidades na situação destas
treinadoras perante o trabalho, consonantes com as estruturas mais
gerais do emprego feminino e masculino que conservam características
distintas. As diferenças são de variada ordem e têm sido designadas por
segregação horizontal, vertical e transversal da estrutura do emprego
feminino.
A sua profissão principal é a actividade de professora, a actividade de
treinadora é apenas uma actividade complementar, situação reforçada
nas treinadoras mais velhas e de desportos colectivos. Cerca de 60%
das treinadoras aufere rendimentos mensais entre os 1000€ e 1500€. A
situação profissional das treinadoras revela ser mais precária que a dos
seus cônjuges.
O número de horas de trabalho semanal destas treinadoras é, em média,
cerca de 41h, mas comparativamente com os seus congéneres do sexo
masculino indicia-se uma maior disponibilidade por parte dos homens
para se dedicarem mais tempo à actividade de treinador.
Não sendo percepcionadas desigualdades de remuneração entre
homens e mulheres treinadores/as, o depoimento das treinadoras refere
a existência de desigualdades entre as remunerações de treinadores que
enquadram escalões masculinos ou femininos com forte desvalorização
destes últimos.
Como nos diz uma treinadora:
“No Atletismo parece-me que há melhores resultados no feminino que no
masculino e mesmo assim o destaque está sempre no lado dos homens.
O desporto feminino é olhado um pouco “de lado” e a comunicação
social tem muitas culpas nisso. Tenho má impressão da comunicação
social geral e da desportiva ainda mais. Muitas vezes não fazem o papel
que deveriam fazer e podem condicionar a médio/longo prazo a
mentalidade das pessoas, contribuindo muito para esta “forma de estar”
que discrimina claramente o desporto feminino.” (Treinadora de Andebol,
30-50 anos)
Em alguns desportos, os custos de inscrição no acesso à formação, e o
aumento da carga horária do novo modelo de formação, são factores

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA MULHERES E DESPORTO

123



considerados muito penalizadores pelas treinadoras, que dificultam o
acesso de mulheres ao treino desportivo ou podem condicionar a sua
permanência nesta actividade.
Sobre a vida familiar foi possível concluir que metade das treinadoras é
solteira e apenas cerca de 30% tem filhos (1) e de tenra idade. Vivem em
agregados familiares constituídos por 2 a 3 pessoas, mas apenas cerca
de 20% reside ainda com os ascendentes.
O elevado envolvimento dos cônjuges/companheiros com o desporto (as
que têm) foi considerado pelas treinadoras um factor importantíssimo
para a compreensão das dificuldades que decorrem dos ritmos intensos
de trabalho pela acumulação de actividades.
Sobre a divisão do trabalho doméstico e dos cuidados com as crianças,
não é pelo facto de as treinadoras exercerem uma dupla actividade
profissional (professora e treinadora) que têm uma maior colaboração
dos seus cônjuges, verificando-se assim uma situação de profunda
assimetria na qual compete às treinadoras as tarefas domésticas, apesar
de em determinadas tarefas existir uma delegação em ajuda de familiares
ou em serviços domésticos, e em outras (como as relativas à alimentação
e às crianças) a participação masculina parecer ser maior.
Os elevados ritmos de actividade, associados à divisão assimétrica das
responsabilidades familiares penaliza fortemente a vida diária das
treinadoras, parecendo haver a necessidade de pagar o preço dessa
autonomia relativa através da sobrecarga, de inquietações e
culpabilizações, para que não se abdique das recompensas que resultam
deste trabalho.
Da análise de valores, representações e atitudes das treinadoras sobre os
cuidados com as crianças e a conciliação entre a vida familiar e
profissional, podemos concluir que apesar da prevalência de uma visão
centrada claramente na família, são também valorizadas as posições que
apontam para soluções exteriores à família e que a compatibilização é
possível, mesmo nas situações em que ambos os cônjuges trabalham.
A posição de abertura e pluralidade face às duas esferas de trabalho é
evidente na forma como as treinadoras se posicionam. Por um lado,
dizem aceitar moderadamente que a domesticidade pode ser uma
alternativa à vida profissional, enquanto por outro lado, na comparação
entre a mulher que trabalha e a mulher doméstica é abertamente
assumida como favorável à primeira, sendo o trabalho visto como um
factor primordial de independência da mulher.
Na relação que os homens devem ter com o trabalho doméstico as
respostas das treinadoras referem total concordância com uma

participação diária e activa na educação das crianças, embora
considerem que o envolvimento profissional dos homens não deve ser
reduzido com o nascimento de uma criança.
Conclui-se ainda que as treinadoras, presumivelmente, pelas estratégias
que desenvolvem, como a partilha de funções, apresentam níveis
reduzidos de interrupção da actividade. Contudo, quando esta se verifica
decorre fundamentalmente do nascimento dos filhos ou da
incompatibilidade dos horários dos treinos com a vida familiar, segundo
um modelo social assente na divisão sexual das tarefas que remete as
mulheres para as actividades ligadas à família e à reprodução, criando
uma clara separação entre a esfera produtiva, associada ao homem, e a
esfera reprodutiva, associada à mulher.
Por outro lado, se nas representações sobre a relação entre família e
crianças encontramos o predomínio de um certo familialismo, nas
representações sobre o trabalho estas esbatem-se completamente,
como pode ser comprovado pela elevada valorização das diversas fontes
de motivação para o trabalho, destacando-se como pólos de valorização
as motivações não materiais e associadas ao potencial emancipatório
do trabalho.
A posição de não se esperar dos homens uma redução do seu
envolvimento depois do nascimento de um filho, parece indiciar uma
visão mais tradicional sobre a prioridade ao trabalho, no caso dos
homens, posição que colide com a adesão aos valores de participação
e simetria atrás referidos. Se a posição das treinadoras é a de que os
homens devem participar na vida doméstica, o trabalho profissional
continua, contudo, a ser visto como a sua esfera predominante, situação
que aliás se reflecte nas práticas observadas. No plano dos valores
parece residir aqui o principal foco de tradição.
Por fim, o presente estudo de diagnóstico permite assinalar que o
desporto, em particular a actividade de treinador/a, é marcadamente
desigual e hierarquizada, sendo as mulheres as principais penalizadas. As
desigualdades e discriminações reveladas persistem no tempo, tal como
os reduzidos investimentos nos escalões femininos, e o pouco
reconhecimento e visibilidade que continuam a marcar a realidade do
nosso país.
Apesar das dificuldades, as treinadoras desenvolvem estratégias diversas
que lhes permitem abrir espaços e ultrapassar os limites impostos no
desporto, histórica e socialmente construído e definido como masculino,
e reservado aos homens, demonstrando que embora difíceis os
obstáculos se podem transformar em desafios.
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TABELA 1. NÚMERO DE PRATICANTES, POR ESCALÃO ETÁRIO E SEXO, INSCRITOS NAS FEDERAÇÕES DESPORTIVAS, EM 2009.



TABELA 2. NÚMERO DE PRATICANTES, POR ESCALÃO ETÁRIO E SEXO, INSCRITOS NAS FEDERAÇÕES DESPORTIVAS, EM 2001.
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TABELA3. NÚMERO DE INSCRIÇÕES, POR SEXO, EM CADA ESCALÃO ETÁRIO E MODALIDADE NO DESPORTO ESCOLAR (2009/10).



TABELA 4. NÚMERO DE MULHERES E HOMENS, MEMBROS EFECTIVOS DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DAS FEDERAÇÕES DESPORTIVAS EM 2010.
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TABELA 5. NÚMERO DE MULHERES E HOMENS INSCRITOS NA ARBITRAGEM NAS FEDERAÇÕES
DESPORTIVAS, EM 2009.

TABELA 6. NÚMERO DE MULHERES E HOMENS INSCRITOS COMOTREINADORES NAS FEDERAÇÕES
DESPORTIVAS, EM 2009.
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Face à pluralidade de questões e problemáticas, a pesquisa empírica
do projecto “Treinadoras: dirigir outros desafios” desenvolvido pela
Associação Portuguesa Mulher e Desporto, baseou-se na combinação,
a seu tempo rigorosa e imaginativa, de diversas metodologias. Em
particular, considerou-se que, a recolha de dados estatísticos sobre
os recursos humanos das federações desportivas, em particular a
composição dos seus órgãos sociais; a organização de um Inquérito
por questionário electrónico e a realização de entrevistas focalizadas
de grupo (Focus group) semi-directivas dirigidas às treinadoras,
constituiriam os métodos de recolha de informação apropriados para
conhecer a realidade em estudo, permitindo obter três tipos diferentes,
mas complementares e igualmente importantes, de instrumentos de
análise. Sobretudo a articulação dos dados recolhidos pareceu
especialmente fértil para a reconstituição de uma série de tendências que
caracterizam a situação das treinadoras em Portugal.
A recolha de dados estatísticos das federações desportivas foi realizada,
entre Abril e Setembro de 2009, através de uma Ficha de Caracterização
dos Recursos Humanos enviada às 62 federações desportivas com o
estatuto de utilidade pública desportiva existentes em Portugal. Foi
solicitada colaboração no seu preenchimento e disponibilização da
informação, desagregada por sexo, sobre a composição dos órgãos
sociais, departamentos técnicos e agentes desportivos federados
(praticantes, treinadores/as, árbitros/as e dirigentes). A informação foi
posteriormente completada e actualizada, em 2010, com recurso a:
informação constante dos sítios institucionais das federações desportivas
e informação recolhida em reuniões realizadas visando a sensibilização
de públicos estratégicos1 para a necessidade de promoção de medidas

específicas que apliquem o princípio da igualdade e conduzam a um
aumento da participação das mulheres treinadoras, em todos os níveis de
responsabilidade e na vertente associativa. O Inquérito por questionário
online decorreu ao longo dos meses de Maio e Junho de 2009, tendo
sido adaptado por uma equipa de projecto da empresa contratada para
o efeito (GFK Metris), responsável por toda a fase de recolha electrónica
de informação e foi aplicado a um universo de trabalho ou população a
inquirir de 808 treinadoras de 22 federações desportivas com utilidade
pública desportiva, tendo sido constituída uma amostra de 228
treinadoras, significando uma taxa de resposta de 31,5%.
As Entrevistas focalizadas de grupo (Focus group) realizaram-se entre
Outubro 2009 e Abril de 2010, em 4 sessões de cerca de três horas,
abrangendo 6 concelhos da Região de Lisboa e Vale do Tejo
(Lisboa/Oeiras, Almada, Seixal e Cascais/Sintra) e envolvendo grupos de
participantes compostos de cerca de oito a doze treinadoras, num total
de 37, seleccionadas com base numa matriz que cruzou as variáveis
idade e modalidade desportiva.
Foram construídos instrumentos de recolha de informação que
permitissem fazer a caracterização da situação das treinadoras, conhecer
os factores que limitam a sua plena participação desportiva e que
determinam a subvalorização do seu trabalho. As questões centraram-
se nas dimensões relacionadas com a caracterização sociodemográfica,
contextos familiares e trajectória no desporto, condição perante o
trabalho, inserção profissional e actividade de treinadora, partilha das
responsabilidades familiares, divisão das tarefas domésticas e dos
cuidados com as crianças e valores, representações e atitudes sobre vida
familiar e vida profissional.

1 - Dirigentes e responsáveis técnicos de associações
e federações desportivas.
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1. Inquérito por questionário electrónico
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a. Universo e Amostra
Perante as dificuldades em definir o universo real
das treinadoras acabou por tomar-se como
universo de partida deste estudo a totalidade das
mulheres treinadoras recenseadas nas 62
federações desportivas com utilidade pública
desportiva existentes em Portugal, a quem foi
solicitada colaboração ao nível do fornecimento
de dados (nomes e endereços electrónicos das
suas treinadoras). Ficou então constituído o
universo de trabalho ou população a inquirir: 808
treinadoras das seguintes 22 modalidades
desportivas (por ordem alfabética):

TABELA 1 - UNIVERSO DE TRABALHO E AMOSTRA,
POR MODALIDADES DESPORTIVAS

Universo % de
Modalidade de trabalho Amostra respostas
Andebol 66 29 43,94%
Atletismo 45 12 26,67%
Basquetebol 127 25 19,69%
Canoagem 3 1 33,33%
Desporto para Deficientes 66 9 13,64%
Esgrima 3 2 66,67%
Futebol 13 8 61,54%
Ginástica 138 39 28,26%
Hóquei em Patins 3 3 100,00%
Hóquei 3 1 33,33%
Judo 44 8 18,18%
Natação 15 2 13,33%
Orientação 20 5 25,00%
Patinagem 1 1 100,00%
Rugby 2 1 50,00%
Ténis 21 4 19,05%
Ténis de Mesa 3 2 66,67%
Tiro com Arco 6 4 66,67%
Trampolins 70 31 44,29%
Triatlo 21 4 19,05%
Vela 13 7 53,85%
Voleibol 125 30 24,00%
Total 808 (*) 228 31,53%

(*) Nota: Do total de 808 treinadoras que constituíam o
universo de trabalho, 85 não foi possível contactar por
estarem incorrectos ou desactivados os endereços
electrónicos e algumas não correspondiam efectivamente a
treinadoras, sendo o número final de 723.

A amostra foi constituída pelas inquiridas que
responderam de forma válida ao questionário,
no período de recolha estipulado, o que
correspondeu a um total de 228 treinadoras,
significando uma taxa de resposta de 31,5%

b. Recolha de Informação
A informação foi recolhida através de entrevista,
pelo sistema CAWI (Computer Assisted Web
Interviewing), com base em inquérito por
questionário online elaborado pela equipa de
investigação do projecto da APMD e adaptado
pela GfK Metris (com uma duração máxima de 30
minutos), a partir dos objectivos enumerados para
o estudo de diagnóstico.
Para a maioria das questões foram construídas
baterias de respostas alternativas. No caso das
questões abertas, fizeram-se as codificações após
uma primeira análise de resultados.
No questionário foram contempladas quatro di-
mensões de análise: a primeira relativa ao Percurso
no desporto das treinadoras, o segundo de Ca-
racterização da actividade de treinadora, o terceiro
relativo a Actividades diárias e situações da vida
familiar das treinadoras e o último de Caracte-
rização sociográfica (bloco de questões que
permitiu analisar a estrutura etária, a origem geo-
gráfica, o estatuto conjugal, os níveis de instrução,
a formação académica e o estatuto ocupacional).
O trabalho de campo decorreu entre os dias 23 de
Abril e 30 de Junho de 2009 tendo sido enviadas
quatro mensagens electrónicas (lembretes elec-
trónicos) às treinadoras que constituíam a
amostra a inquirir, de forma a maximizar a taxa de
resposta.

c. Controlo de qualidade
O controlo de qualidade realizado respeitou as
seguintes etapas:

I. Desenho dos questionários
Em relação a esta etapa foi verificado o correcto
ajustamento entre os objectivos do projecto e o
questionário, bem como identificadas as questões
que respondem a cada um dos objectivos. Foi,
igualmente, feita uma revisão da consistência entre
as perguntas e as categorias de resposta, da
sequência lógica das respostas e dos filtros.

II. Recolha da informação
Tendo sido a recolha de informação realizada
através do sistema CAWI (Computer Assisted Web
Interviewing), o ficheiro de dados foi automa-
ticamente validado a dois níveis. Testou-se a
consistência dos dados recolhidos: validação dos
códigos de resposta, questão a questão e foi feita
uma validação da articulação entre as questões
(saltos e filtros), respeitando-se a estrutura do
questionário utilizado.

III. Base de dados
Após darem entrada na base de dados, os dados
foram revistos, de forma a detectar eventuais erros
ou ausência de informação. Caso a caso, foi feita
uma avaliação dos procedimentos a adoptar, que
foram desde um novo contacto com o inquirido
(obtenção da informação em falta) à simples
anulação da entrevista (por exemplo, se existia
uma taxa de não resposta anormal em relação ao
total das perguntas).

IV. Codificação das perguntas semi-abertas
Após terem sido revistos e supervisionados os
dados do questionário procedeu-se à codificação
das questões semi-abertas e a partir desse
momento o ficheiro informático ficou apto a ser
tabulado e tratado com base em software
concebido para o efeito (SPSS - Statistical
Package for the Social Sciences). Os dados
obtidos através da aplicação do inquérito por
questionário online foram exportados para uma
base de dados construída em SPSS, com 228
casos e aproximadamente 80 variáveis. Esta base
de dados foi objecto de tratamento estatístico,
igualmente, em SPSS.

d. Inquérito por questionário

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA MULHERES E DESPORTO

145



A - CARACTERIZAÇÃO DO PERCURSO NO DESPORTO

Para começar, gostaríamos que nos respondesse a um conjunto de questões que procura
recolher informações que nos permitam descrever o seu percurso na actividade desportiva.

P.1. Foi (ou ainda é) praticante desportivo?
Sim – 1 � P.2
Não – 2 � P.5
Ns/Nr – 9 � P.2

P.2. Indique então se foi/é praticante da modalidade em que actualmente é treinadora?
Sim - 1
Não - 2
Ns/Nr - 9

P.3. Em que contexto de prática foi (ou ainda é) praticante desportiva?
(VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)

Federado - 1 � P.4
Informal/Lazer - 2 � P.5
Escolar - 3 � P.4
Profissional - 4 � P.4
Ns/Nr - 9 � P.4

P.4. Enquanto praticante de desporto de competição qual o nível mais elevado que atingiu?
(APENAS UMA RESPOSTA POSSÍVEL)

Olímpico - 1
Internacional (Campeonatos Mundo/Europa) - 2
Liga Profissional - 3
Nacional - 4
Regional - 5
Ns/Nr - 9

P.5. Indique agora se foi/é árbitra ou juiz desportivo?
Sim - 1
Não - 2
Ns/Nr -9

P.6. E foi/é dirigente desportiva?
Sim - 1 � P.7
Não - 2 � P.8
Ns/Nr - 9 � P.8

P.7. Enquanto dirigente desportiva, qual a função mais elevada exercida?
P.8. Relativamente ao seu cônjuge/companheiro(a), qual a sua relação com o desporto?
(VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)

Não tenho cônjuge/companheiro 1
Foi/é praticante desportivo 2
Foi/é treinador(a) 3
Foi/é árbitro(a) ou juiz desportivo 4
Foi/é dirigente desportivo 5
Nenhuma das anteriores 6
Ns/Nr 9

B - CARACTERIZAÇÃO DA ACTIVIDADE DE TREINADORA

Passamos agora para um bloco de questões que procura recolher informações que nos
permitam descrever a sua actividade de treinadora.

P.9. Quantos anos tem de experiência na actividade de treinadora? ‘__’__’ ANOS

P.10. Indique as 3 principais razões que a levaram a ser treinadora?
1ª ________________________________
2ª ________________________________
3ª ________________________________

P.11. Já alguma vez interrompeu a sua actividade de treinadora? (APENAS UMA RESPOSTA
POSSÍVEL)

Sim, interrompi uma vez - 1 � P.12
Sim, mais do que uma vez - 2 � P.12
Não, nunca interrompi - 3 � P.13
Ns/Nr - 9 � P.12

P.12. Qual foi a razão porque interrompeu a actividade de treinadora?
Os horários dos treinos não eram compatíveis com a vida familiar -1
As exigências da competição/estágios e deslocações não eram compatíveis
com a vida familiar 2
Fui despedida / acabou o contrato - 3
O que ganhava não compensava as despesas - 4
O nascimento de filho(s) assim o obrigou 5
O meu cônjuge/companheiro(a) não concordava que tivesse essa actividade - 6
Doença ou incapacidade - 7
Outra: (Especifique) - ____________8
Ns/Nr 99

P.13. Em que modalidade teve a sua primeira experiência como treinadora?

P.14. Nessa primeira experiência, em qual dos escalões da modalidade se enquadrava?
(APENAS UMA RESPOSTA POSSÍVEL)

Formação - 1
Seniores - 2
Ambos - 3
Ns/Nr - 9

P.15 Os praticantes que treinava na sua primeira experiência como treinadora, eram:
(APENAS UMA RESPOSTA POSSÍVEL)

Masculinos -1
Femininos - 2
Ambos os sexos - 3
Ns/Nr - 9

P.16. E em que tipo de instituição teve a sua primeira experiência como treinadora?
(APENAS UMA RESPOSTA POSSÍVEL)

Clube - 1
Outra. Qual? ______________________________8
Ns/Nr - 9

P.16. Como treinadora qual o nível competitivo mais elevado que atingiu no passado?
(APENAS UMA RESPOSTA POSSÍVEL)

Olímpico - 1
Internacional (Campeonatos Mundo/Europa) - 2
Internacional (Torneios) - 3
Nacional - 4
Distrital/Regional - 5
Nível não competitivo (Formação/instrução) - 6
Ns/Nr - 9
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P.17. E qual o nível competitivo em que se encontra actualmente? (APENAS UMA
RESPOSTA POSSÍVEL)

Olímpico - 1
Internacional (Campeonatos Mundo/Europa) - 2
Internacional (Torneios) - 3
Nacional - 4
Distrital/Regional - 5
Nível não competitivo (Formação/instrução) - 6
Ns/Nr - 9

Vamos agora apresentar algumas questões sobre a sua situação actual…

P.18. Actualmente, qual é a modalidade onde se enquadra a sua actividade de treinadora?

P.19. E em que tipo de instituição exerce actualmente a sua actividade de treinadora?
(APENAS UMA RESPOSTA POSSÍVEL)

Clube - 1
Outra. Qual?_________________________________ 8
Ns/Nr - 9

P.20. Em que distrito é que se encontra a desenvolver a sua actual actividade de treinadora?
(APENAS UMA RESPOSTA POSSÍVEL)

Aveiro - 01
Beja - 02
Braga - 03
Bragança - 04
Castelo Branco - 05
Coimbra - 06
Évora - 07
Faro - 08
Guarda - 09
Leiria - 10
Lisboa - 11
Portalegre - 12
Porto - 13
Santarém - 14
Setúbal - 15
Viana do Castelo - 16
Vila Real - 17
Viseu - 18
Madeira - 19
Açores - 20

P.21. Actualmente, em qual dos escalões da modalidade se enquadra?
(APENAS UMA RESPOSTA POSSÍVEL)

Formação - 1
Seniores - 2
Ambos - 3
Ns/Nr - 9

P.22. Os praticantes que treina actualmente são: (APENAS UMA RESPOSTA POSSÍVEL)
Masculinos - 1
Femininos - 2
Ambos os sexos - 3
Ns/Nr - 9

P.23 Qual é a sua actual função como treinadora? (APENAS UMA RESPOSTA POSSÍVEL)
Treinadora principal - 1
Adjunta - 2
Outra. Especifique? _______________________ 8
Ns/Nr - 9

P.24. No desempenho da sua actividade de treinadora tem o auxilio/partilha a função com
outras(os) treinadores? (APENAS UMA RESPOSTA POSSÍVEL)

Sim, sou co-treinadora - 1
Sim, tenho um(a) adjunta(o) - 2
Não - 3
Ns/Nr - 9

P.25. Quantas horas por semana, a ocupa a actividade de treinadora?
Divida, por favor, as horas dedicadas à actividade em:
a) Sessões de treino
� Cerca de ‘___’___’ horas por semana Ns/Nr - 99
b) Outras tarefas (Planeamento, competições, etc.)
� Cerca de ‘___’___’ horas por semana Ns/Nr - 99

P.26. Tem actualmente praticantes na alta competição, seja no percurso ou já com estatuto?
Sim - 1
Não - 2
Ns/Nr - 9

P.27. A actual actividade de treinadora é a sua profissão principal?
Sim - 1
Não - 2
Ns/Nr - 9

P.28. Recebe alguma remuneração pelo exercício da sua actividade de treinadora?
Sim - 1� P.29
Não - 2� P.30
Ns/Nr - 9� P.29

P.29. Qual é, aproximadamente, o seu rendimento mensal ilíquido proveniente dessa
actividade? (rendimento antes de descontadas todas as taxas e impostos)

Menos de 100€ - 1
Entre 100€ e 250€ - 2
Entre 251€ e 500€ - 3
Entre 501€ e 1.000€ - 4
Mais 1.000€ - 5
Ns/Nr - 9

P.30. Na sua perspectiva, se no desempenho da sua função estivesse um treinador homem
com a sua experiência e competências, as condições que ele teria seriam iguais ou
superiores às suas?

Iguais - 1� P.32
Superiores - 2� P.31
Ns/Nr - 9� P.32

P.31. Respondeu que se no desempenho da sua função estivesse um treinador homem com
a sua experiência e competências, as condições que ele teria seriam superiores às suas.
Diga-me qual é que pensa que seria a diferença? (APENAS UMA RESPOSTA POSSÍVEL)

Ele seria remunerado - 1
A remuneração à hora dele seria 10% superior à sua - 2
A remuneração à hora dele seria 10-25% superior à sua - 3
A remuneração à hora dele seria 25% superior à sua - 4
Outra: (Especifique) _________________________ - 8
Ns/Nr - 9

P.32. É membro de alguma associação de treinadores?
Sim - 1
Não - 2
Ns/Nr - 9
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P.33. Até que ponto cada uma das seguintes afirmações se aplica ou não à sua actividade
como treinadora. Utilize, por favor, uma escala de 1 a 5 em que:
1 = Não se aplica; 2 = Aplica-se pouco; 3 = Nem bem nem mal; 4 = Aplica-se; 5 = Aplica-se
totalmente.

- Tenho de trabalhar muitas vezes para além do horário normal
- Trago, muitas vezes, trabalho para casa
- Tenho que viajar/deslocar-me muitas vezes
- Tenho flexibilidade nos horários de trabalho
- É um trabalho fisicamente muito cansativo
- É um trabalho mentalmente muito cansativo
- Tenho influência e poder de decisão no meu trabalho
- Em geral, estou muito satisfeita com o meu trabalho de treinadora
- O que eu faço é apreciado no local onde exerço a actividade
- Não é certo que possa continuar na actividade de treinadora

P.34 As afirmações seguintes descrevem aspectos relativos à relação entre actividade de
treinadora e vida familiar. Utilizando a mesma escala de 1 a 5 em que:
1 = Não se aplica; 2 = Aplica-se pouco; 3 = Nem bem nem mal; 4 = Aplica-se; 5 = Aplica-se
totalmente, até que ponto cada uma das afirmações se aplica à sua situação.

- O treino ocupa-me tanto que, muitas vezes, não tenho tempo
para fazer coisas em casa ou para o lazer

- Sinto-me muitas vezes sobrecarregada por causa das coisas
da casa ou da família

- Muitas vezes sinto que não dou atenção necessária
ao meu cônjuge/companheiro(a) devido ao treino

- A minha relação com o meu cônjuge/companheiro(a) é melhor
por causa da actividade de treinadora

- Não tenho tempo suficiente para os meus filhos por causa
da actividade de treinadora

- Trabalhar como treinadora ajuda-me a ter mais disposição
para fazer coisas diferentes com os meus filhos

P.35. Se pudesse alterar alguma coisa na sua vida de modo a melhorar a relação entre
trabalho e vida familiar, qual das seguintes situações escolheria em 1º, 2º e 3º lugar?

Poder ficar mais tempo em casa para cuidar dos filhos
e tarefas domésticas
Ter mais tempo para a vida familiar
Ter mais dinheiro
Ter mais tempo para estar com o cônjuge/companheiro(a)
Ter mais tempo para lazer / descanso
Ter maior participação do cônjuge nas tarefas domesticas
e/ou dos filhos
Ter mais tempo para o trabalho / treino / formação / estudo
Poder atribuir mais tarefas a uma empregada (ou serviços externos)
Nenhuma / Mais nenhuma

C – ACTIVIDADES DIÁRIAS E SITUAÇÕES DA VIDA FAMILIAR

De seguida procuramos recolher algumas informações que nos permitam proceder a uma
caracterização da partilha das responsabilidades familiares no seu agregado.

P.37. Aproximadamente quantas horas despende num dia de semana típico, num Sábado
típico e num Domingo típico nas seguintes actividades. Tenha em atenção que a soma das
horas despendidas em cada actividade, para cada tipo de dia (dia de semana típico, Sábado
típico ou Domingo típico) não pode exceder as 24 horas.
Registe, por favor, só as horas que gasta aproximadamente em cada tarefa:

- se gasta, por exemplo, 2 horas numa determinada tarefa registe
só 2 no local apropriado;

- se gasta, por exemplo, 3 hora e 30 minutos, registe, por favor,
3 ou 4, conforme o que se adequa melhor ao seu caso;

- nos casos em que uma determinada tarefa não se aplique
ao seu caso, por favor, registe 0 (zero).

Emprego, treino, formação, escola, estudo, deslocações de e para o trabalho ou escola)
Preparar refeições, cozinhar, pôr a mesa, lavar a louça, tratar da roupa (lavar, passar a ferro),
limpar e arrumar a casa
Fazer compras
Jardinagem, reparações, bricolage, manutenção do carro
Cuidados prestados a idosos dependentes / doentes
Cuidados prestados a outros familiares dependentes / doentes (ex: crianças)
Vestir e dar banho ou alimentar, levar à escola ou actividades extra, ao médico, etc., brincar
com as crianças, apoio ao estudo, ler-lhes, etc.
Para a comunidade (desporto ou outra área) ou para pessoas específicas
Lazer (ver televisão, ler, sair, hobbies, etc.)
Cuidados pessoais (tomar banho, comer, etc.)
Dormir

P.38. Habitualmente como são divididas as tarefas domésticas em sua casa, e em que
percentagem? Tenha em atenção que a soma de cada tarefa tem de totalizar 100%.
Se alguma das tarefas não se aplicar à sua situação, por favor, registe 100 na coluna Não se
aplica.
Se em alguma das tarefas Não sabe/Não responde, por favor, registe 100 na coluna Ns/Nr.
Opções: Própria/Cônjuge/Filhos/Pais/Sogros/Empregadas/Outros
Preparar refeições, cozinhar
Pôr a mesa, lavar a louça
Tratar da roupa (lavar, passar a ferro)
Limpar e arrumar a casa
Fazer compras
Jardinagem, reparações, bricolage, manutenção do carro
Vestir e dar banho às crianças
Alimentar as crianças
Levar as crianças à escola, actividades extra, médico, etc.,
Brincar com crianças, apoio estudo, etc.
Cuidados prestados a crianças doentes
Cuidados prestados a crianças doentes
Cuidados prestados a idosos
Assuntos financeiros (pagar contas, preencher formulários impostos, etc.) Assuntos
financeiros (pagar contas, preencher formulários impostos, etc.) Assuntos financeiros (pagar
contas, preencher formulários impostos, etc.)
Assuntos administrativos (segurança, contactos com autoridades, etc)

P.39. Numa escala de 1 a 5, em que 1 significa muito injusto e 5 significa muito justo, como
avalia a justiça da divisão das tarefas domésticas entre si e o seu cônjuge/companheiro(a)?
(APENAS UMA RESPOSTA POSSÍVEL)

Muito injusto - 1� P.40b
Injusto - 2� P.40b
Nem justo nem injusto - 3� P.41
Justo - 4� P.40a
Muito justo - 5� P.40a
Ns/Nr - 9� P.41

P.40a. Respondeu que considera a divisão das tarefas domésticas entre si e o seu
cônjuge/companheiro(a) muito justa/justa. Das razões seguintes, qual a principal razão que a
leva considerar a divisão das tarefas domésticas muito justa/justa?
(APENAS UMA RESPOSTA POSSÍVEL)

Um de nós tem mais disponibilidade - 1
Um de nós tem mais jeito/gosto - 2
Deve ser ele/ela a fazer essas tarefas - 3
As tarefas não são assim tantas - 4
Outra: (Especifique) __________8
Ns/Nr - 9

Passar para a P.41
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P.40b. Respondeu que considera a divisão das tarefas domésticas entre si e o seu
cônjuge/companheiro(a) muito injusta/injusta. Das razões seguintes, qual a principal razão
que a leva considerar a divisão das tarefas domésticas muito injusta/injusta?
(APENAS UMA RESPOSTA POSSÍVEL)

Um de nós tem mais disponibilidade - 1
Um de nós não quer fazer mais - 2
Tentar alterar implica conflitos desnecessários - 3
É a divisão que sempre existiu - 4
Outra: (Especifique)__________8
Ns/Nr - 9

P.41. E de acordo com a mesma escala de 1 a 5, em que 1 significa muito injusto e 5 significa
muito justo, como avalia a justiça da divisão dos cuidados com os filhos entre si e o seu
cônjuge/companheiro(a)? (APENAS UMA RESPOSTA POSSÍVEL)

Muito injusto - 1 � P.42b
Injusto - 2 � P.42b
Nem justo nem injusto - 3 � P.43
Justo - 4 � P.42a
Muito justo - 5 � P.42a
Não se aplica - 7 � P.43
Ns/Nr - 9 � P.43

P.42a. Respondeu que considera a divisão dos cuidados com os filhos entre si e o seu
cônjuge/companheiro(a) muito justa/justa. Das razões seguintes qual a principal razão que a
leva considerar a divisão dos cuidados com os filhos muito justa/justa?
(APENAS UMA RESPOSTA POSSÍVEL)

Um de nós tem mais disponibilidade - 1
Um de nós tem mais jeito/gosto - 2
Deve ser ele/ela a fazer essas tarefas - 3
As tarefas não são assim tantas - 4
Outra: (Especifique) _______________________8
Ns/Nr - 9

Passar para a P.43

P.42b. Disse que considera a divisão dos cuidados com os filhos entre si e o seu
cônjuge/companheiro(a) muito injusta/injusta. Das razões seguintes qual a principal razão
que a leva considerar a divisão dos cuidados com os filhos muito injusta/injusta? (APENAS
UMA RESPOSTA POSSÍVEL)

Um de nós tem mais disponibilidade - 1
Um de nós não quer fazer mais - 2
Tentar alterar implica conflitos desnecessários - 3
É a divisão que sempre existiu -4
Outra: (Especifique) _____________________8
Ns/Nr - 9

P.43. Relativamente à guarda dos seus filhos, não contando com o tempo que estão na
escola, diga onde é que habitualmente ficam as criança(s)? (VÁRIAS RESPOSTAS
POSSÍVEIS)
Fica(m), em casa, com o pai -1
Fica(m) ), em casa, sozinho(s) - 2
Fica(m) ), em casa, com os avós - 3
Fica(m) ), em casa, com irmãos mais velhos - 4
Fica(m) ), em casa, com a empregada - 5
Fica(m) ), em casa, com outros familiares - 6
Fica(m) ), em casa, com um(a) vizinho(a) - 7
Fica(m) em casa com uma ama - 8
Fica(m) com uma ama em casa dela - 9
Fica(m) com um(a) vizinho(a) em casa dele(a) - 10
Fica(m) com os avós em casa deles - 11
Fica(m) com outros familiares em casa deles - 12
Fica(m) com um(a) amigo(a) dos pais, em casa dele(a) - 13

Fica(m) numa creche/infantário - 14
Fica(m) na escola/colégio (prolongamento) - 15
Fica(m) num colégio interno - 16
Fica(m) num ATL ou semelhante - 17
Fica(m) no local de trabalho da mãe - 18
Fica(m) no local de trabalho do pai - 19
Fica(m) com outras crianças na rua - 20
Outra: (Especifique) ____________ - 98
Não se aplica / Não tenho filhos - 97
Ns/Nr – 99

P.44. Já teve necessidade de recorrer a alguém para cuidar dos seus filhos em situações não
habituais ou imprevistas, como por exemplo para levar ao médico?

Sim - 1� P.45
Não - 2� P.46
Ns/Nr - 9� P.45

P.45 A quem habitualmente recorre nessas situações não habituais ou imprevistas? (VÁRIAS
RESPOSTAS POSSÍVEIS)

Cônjuge/companheiro(a) - 1
Irmãos mais velhos - 2
Avós - 3
Outros familiares - 4
Amigos - 5
Vizinhos - 6
Empregada - 7
Ns/Nr - 9

P.46 Tem algum familiar idoso próximo que precise
de cuidados especiais/acompanhamento no dia-a-dia?

Sim - 1 � P.47
Não - 2 � P.49
Ns/Nr - 9 � P.49

P.47 Onde reside habitualmente esse idoso?
Em sua casa - 1
Em casa dele - 2
Em casa de outro familiar - 3
Num lar / casa de repouso - 5
Outro: (Especifique)______6
Ns/Nr - 9

P.48 Quem é que se ocupa / acompanha habitualmente desse idoso?
Eu própria - 1
O meu cônjuge/companheiro(a) - 2
Outro familiar - 3
Uma empregada - 4
Um serviço de assistência social - 5
Funcionários do lar / casa de repouso - 6
Outro: (Especifique) _______________6
Ns/Nr - 9

P.49 Gostaríamos agora de saber a sua opinião sobre um conjunto de aspectos relativos à
vida familiar e educação dos filhos. Utilizando uma escala de 1 a 5, em que:
1 = Discordo totalmente; 2 = Discordo; 3 = Não concordo nem discordo; 4 = Concordo; 5 =
Concordo totalmente
Ninguém pode cuidar tão bem de uma criança como a própria mãe
Profissionais de creches, jardins-de-infância, podem muito bem tomar conta de crianças
pequenas
Profissionais como as amas, podem muito bem tomar conta de crianças pequenas
Para além dos pais outros parentes, como os avós, podem muito bem tomar conta de
crianças pequenas
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Só as crianças tornam um casamento feliz
Há alturas em que as crianças não são verdadeiramente compensadoras
Uma mulher que não queira pelo menos um filho é egoísta
Uma relação fica seriamente sobrecarregada quando existem crianças e ambos os cônjuges
trabalham
Os homens devem ter um papel diário activo em todos os aspectos da educação das suas
crianças
Em geral, os homens devem fazer metade das tarefas domésticas
A vida familiar pode funcionar quando a mulher trabalha e o homem cuida das tarefas
domésticas/crianças
Quando ambos os pais trabalham a tempo inteiro, o desenvolvimento das suas crianças é
afectado
Em geral, não há tempo suficiente para interesses comuns quando ambos os cônjuges
trabalham
Em geral, os pais fortemente envolvidos no seu trabalho não podem ser bons pais ou boas
mães
Criar crianças é, em geral, mais compensador para uma mulher do que ter um carreira de
sucesso
Mesmo que ambos os pais trabalhem a tempo inteiro, trabalho e família são compatíveis

P.50 Gostaríamos agora de saber a sua opinião sobre um conjunto de aspectos relativos à
vida profissional. Utilizando uma escala de 1 a 5, em que:
1 = Discordo totalmente; 2 = Discordo; 3 = Não concordo nem discordo; 4 = Concordo; 5 =
Concordo totalmente.
O trabalho é importante porque traz dinheiro para a família
O trabalho é importante porque me dá independência e autonomia
O trabalho é importante porque me permite a realização pessoal
O trabalho é importante porque me permite ter contactos fora de casa
Eu continuaria a trabalhar mesmo que tivesse rendimentos suficientes para não ter de
trabalhar
O trabalho doméstico é tão importante como o trabalho pago
A vida de uma mulher fica incompleta sem uma actividade profissional
Homens ambiciosos e orientados para uma carreira não deveriam ter uma mulher que
trabalhasse
As mulheres que trabalham são, em geral, pessoas mais interessantes e estimulantes do
que as domésticas
Um homem deveria estar disposto a reduzir os seus interesses profissionais a bem da
carreira da sua mulher
A profissão de um homem é mais importante para ele do que a profissão de uma mulher é
para ela
Em regra, uma mulher que trabalha é mais confiante em si própria do que uma mulher
doméstica
Um homem não deve reduzir as suas obrigações profissionais pelo facto de ter uma criança
Uma forte concentração numa carreira deixa tempo suficiente para envolvimento numa
relação afectiva
Em geral, as mulheres não se envolvem tanto nas suas carreiras como os homens
Uma mulher que trabalha é mais facilmente aceite e respeitada na sociedade
Só trabalhando as mulheres são verdadeiramente independentes
Uma mulher não deve deixar o trabalho pelo facto de ter uma criança
Em geral, as mulheres estão menos habilitadas para a competição profissional do que os
homens
Para muitas mulheres ser doméstica é uma atractiva alternativa para o stress profissional

D – CARACTERIZAÇÃO SOCIOGRÁFICA DE BASE

Neste bloco final, procuramos recolher algumas informações que nos permitam conhecer
alguns elementos de caracterização sociográfica da treinadora e do seu grupo doméstico

C.1. Ano de nascimento: ‘__’__’__’__’

C.2 Naturalidade: (Distrito se nasceu no país;
País se nasceu no estrangeiro) ______________________________

C.3 Residência actual
(Concelho) _____________________________
(Distrito):
Aveiro - 01
Beja - 02
Braga - 03
Bragança - 04
Castelo Branco - 05
Coimbra - 06
Évora - 07
Faro - 08
Guarda - 09
Leiria - 10
Lisboa - 11
Portalegre - 12
Porto - 13
Santarém - 14
Setúbal - 15
Viana do Castelo - 16
Vila Real - 17
Viseu - 18
Madeira - 19
Açores - 20

C.4 Situação conjugal actual:
Solteira - 1
Casada / União de facto - 2
Divorciada / Separada - 3
Viúva - 4
Ns/Nr - 9

C.5 Quantas pessoas, incluindo a própria, vivem habitualmente em sua casa?
Nº pessoas: ‘__’__’ � Se resposta for 1, passa para C.11

C.6 Tem filhos a residir consigo (seus, do seu cônjuge ou companheiro/a, de ambos)?
Sim - 1 � P.C.7
Não - 2 � P.C.9
Ns/Nr - 9 � P.C.9

C.7. Quantos filhos residem consigo?
Nº filhos: ‘__’__’

C.8. Quais são as suas idades:
Filho nº1 ‘__’__’ ANOS
Filho nº2 ‘__’__’ ANOS
Filho nº3 ‘__’__’ ANOS
Filho nº4 ‘__’__’ ANOS
Filho nº5 ‘__’__’ ANOS
Filho nº6 ‘__’__’ ANOS

C.9 Vive com os seus ascendentes ou os ascendentes do seu cônjuge/companheiro(a)?
Sim - 1 � P.C.10
Não - 2 � P.C.11
Ns/Nr - 9 � P.C.11

C.10. E qual das frases melhor descreve a sua situação?
Vive em casa dos seus ascendentes ou dos ascendentes
do seu cônjuge/companheiro(a) - 1
Os seus ascendentes ou os ascendentes do seu
cônjuge/companheiro(a) vivem consigo em sua casa -
Ns/Nr - 9
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C.11. Qual foi o nível de ensino mais elevado que completou?
Curso superior (Mestrado ou Doutoramento) - 1 � P.C.12
Curso superior (Licenciatura) - 2 � P.C.12
Curso médio (antigos cursos comerciais ou industriais,
enfermagem, mag. primário) - 3 � P.C.12
Ensino secundário (actual 12º ano, antigo 7º ano
dos liceus) - 4 � P.C.14
3º Ciclo ensino básico (antigo 5º ano dos liceus) - 5 � P.C.14
2º Ciclo ensino básico (antigo 2º ano dos liceus,
ciclo preparatório) - 6 � P.C.14
1º Ciclo ensino básico (antiga primária, 4ª classe) - 7 � P.C.14
Ns/Nr - 9 � P.C.14

C.12 Qual é a designação do curso que tirou?
_____________________________________________________________

C.13 Qual o nome da instituição de ensino em que tirou o curso?
__________________________________________________

C.14 Qual a sua condição perante o trabalho?
Estudante - 1 � P.C.21
Exerce uma profissão (conta própria ou de outrem) - 2 � P.C.15
Desempregada(o) - 3 � P.C.15 A
À procura do 1º emprego - 4 � P.C.21
Outra: (Especifique) _____________________8 � P.C.15
Ns/Nr - 9 � P.C.15

C.15 Qual a sua profissão ou actividade profissional principal?
(Especifique com o máximo pormenor, por ex., não diga apenas funcionário público, militar,
bancário, etc., indique também o cargo ou posto ocupado)

C.15 A. Qual foi a sua última profissão ou actividade profissional principal? (Especifique com
o máximo pormenor, por ex., não diga apenas funcionário público, militar, bancário, etc.,
indique também o cargo ou posto que ocupava)
__________________________________________________________________________________
___________________

C.16 Qual a sua situação na sua actividade profissional principal?
Empresária(o) (+10 trabalhadores a cargo) - 1
Trabalhador(a) por conta própria/independente - 2
Trabalhador(a) em empreendimento familiar - 3
Trabalhador(a) por conta de outrem - 4
Ns/Nr - 9

C.16 A. Em que situação se encontrava na sua última actividade profissional principal?
Empresária(o) (+10 trabalhadores a cargo) - 1
Trabalhador(a) por conta própria/independente - 2
Trabalhador(a) em empreendimento familiar - 3
Trabalhador(a) por conta de outrem - 4
Ns/Nr - 9

C.17 Qual é o regime do contrato do trabalho que tem?
Está no quadro (regime de contrato colectivo de trabalho) - 1
Contrato de trabalho sem termo - 2
Contrato a prazo - 3
Contrato de prestação de serviços (recibos verdes) - 4
Contrato verbal - 5
Situações de trabalho pontuais e ocasionais - 6
Outra. Especifique - 8
Ns/Nr - 9

C.17 A Qual era o regime do contrato do trabalho que tinha?
Estava no quadro (regime de contrato colectivo de trabalho) 1
Contrato de trabalho sem termo - 2
Contrato a prazo - 3
Contrato de prestação de serviços (recibos verdes) - 4
Contrato verbal - 5
Situações de trabalho pontuais e ocasionais - 6
Outra. Especifique - 8
Ns/Nr - 9

C.18 Quantas horas por semana a sua actividade profissional principal a ocupa?
Nº Horas semanais ‘__’__’__’

C.18 A Quantas horas por semana ocupava a sua última actividade profissional principal?
Nº Horas semanais ‘__’__’__’

C.19 Faz parte dessa actividade profissional supervisionar o trabalho de outras pessoas ou
dizer-lhes o que devem fazer?

Sim - 1 � P.C.20
Não - 2 � P.C.21
Ns/Nr - 9 � P.C.21

C.19 A Fazia parte dessa actividade profissional supervisionar o trabalho de outras pessoas
ou dizer-lhes o que devem fazer?

Sim - 1 � P.C.20A
Não - 2 � P.C.21
Ns/Nr - 9 � P.C.21

C.20 Quantas pessoas supervisiona directamente?
Nº pessoas: ‘__’__’__’

C.20A Quantas pessoas supervisionava directamente?
Nº pessoas: ‘__’__’__’

Falemos agora da actividade profissional do seu cônjuge/companheiro(a):

C.21 Qual a condição perante o trabalho do seu cônjuge/companheiro(a)?
Estudante - 1 � P.C.25
Exerce uma profissão (conta própria ou de outrem) -2 � P.C.22
Desempregada(o) - 3 � P.C.22 A
À procura do 1º emprego - 4 � P.C.25
Outra: (Especifique) ____________________8 � P.C.22
Ns/Nr - 9 � P.C.22

C.22 Qual a profissão ou actividade profissional principal do seu cônjuge/companheiro(a)?

C.22A Qual a última profissão ou actividade profissional principal do seu
cônjuge/companheiro(a)?
__________________________________________________________________________________
___________________

C.23 Qual a situação do seu cônjuge/companheiro(a) na actividade profissional principal que
desempenha?

Empresária(o) (+10 trabalhadores a cargo) - 1
Trabalhador(a) por conta própria/independente - 2
Trabalhador(a) em empreendimento familiar - 3
Trabalhador(a) por conta de outrem - 4
Ns/Nr - 9
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C.23A Qual era a situação do seu cônjuge/companheiro(a) na última actividade profissional
principal que desempenhou?

Empresária(o) (+10 trabalhadores a cargo) - 1
Trabalhador(a) por conta própria/independente - 2
Trabalhador(a) em empreendimento familiar - 3
Trabalhador(a) por conta de outrem - 4
Ns/Nr - 9

C.24 Qual é o regime do contrato de trabalho do seu cônjuge/companheiro(a)?
Está no quadro (regime de contrato colectivo de trabalho) - 1
Contrato de trabalho sem termo - 2
Contrato a prazo - 3
Contrato de prestação de serviços (recibos verdes) - 4
Contrato verbal - 5
Situações de trabalho pontuais e ocasionais - 6
Outra. Especifique - 8
Ns/Nr - 9

C.24A Qual era o regime do contrato de trabalho do seu cônjuge/companheiro(a),?
Estava no quadro (regime de contrato colectivo de trabalho) - 1
Contrato de trabalho sem termo - 2
Contrato a prazo - 3
Contrato de prestação de serviços (recibos verdes) - 4
Contrato verbal - 5
Situações de trabalho pontuais e ocasionais - 6
Outra. Especifique - 8
Ns/Nr - 9

C.25 Por favor indique, aproximadamente, qual o seu rendimento mensal ilíquido pessoal? E
o do seu agregado familiar no total?
Considere o rendimento antes de descontadas todas as taxas e impostos.
Rendimento mensal Pessoal
Rendimento mensal total do agregado

Menos de 500€
Entre 500€ e 999€
Entre 1000€ e 1499€
Entre 1500€ e 1999€
Entre 2000€ e 2499€
Entre 2500€ e 2999€
Entre 3000€ e 3499€
Entre 3500€ e 3999€
Entre 4000€ e 4499€
Mais de 4499€
Ns/Nr

C.26 Estaria interessada em receber informação mais actualizada sobre o projecto ou a
Associação Portuguesa Mulher e Desporto?

Sim - 1 � P.C.27
Não - 2 � Agradecer e terminar
Ns/Nr - 9 � Agradecer e terminar

C.27 Para receber essa informação deixe-nos o seu endereço
de e-mail:
Endereço de e-mail:_____________________________________________

A APMD agradece a sua colaboração!
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2. Entrevistas focalizadas de grupo
(Focus Group)
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Num segundo momento, realizaram-se
entrevistas focalizadas de grupo (Focus group)
com o objectivo de partilhar experiências e
pontos de vista e discutir questões
fundamentais e valores dominantes sobre os
factores que limitam a plena participação ou que
sobrevalorizam a actividade de treinadora.
Assim, paralelamente, seguindo o modelo de
investigação-acção, o projecto teve também
ambições de intervenção na realidade estudada.
Situando-se a investigação igualmente no plano
da identificação de práticas e representações,
valores e atitudes tornou-se consensual que a
pesquisa empírica se deveria basear numa
metodologia de carácter qualitativo. Este tipo de
metodologias permite uma recolha mais rica de
dados relacionados não só com as condições,
localizações e experiências (passadas e
presentes) dos actores sociais, mas também da
forma como os próprios actores as vivem e
reflectem sobre elas (Quivy e Campenhoudt,
1992).
Este tipo de metodologias qualitativas tem,
contudo, limitações quer em termos do estudo
dos contextos que enformam os discursos e
trajectórias dos indivíduos, quer em termos de
extrapolação dos resultados obtidos. No
primeiro caso, pelo menos procurou-se atenuar
a questão pelo recurso permanente e
sistemático a dados quantitativos e a trabalhos
teóricos. No segundo caso, refira-se que o
estudo não tinha pretensões de exaustividade,
nem mesmo de representatividade. Ainda assim,
como se verá adiante, procurou-se diversificar o
mais possível os perfis das treinadoras
entrevistadas, segundo diversas variáveis,
nomeadamente, a idade, a modalidade
desportiva e os escalões ou sexo dos/as atletas
que treinam.
O recurso às entrevistas focalizadas de grupo
correspondeu à intenção de identificar as
expectativas, as orientações e as estratégias das
treinadoras, bem como os seus percursos no
desporto no registo mais exploratório e aberto
possível. Como notam Poirier e outros (1995), as
discussões de grupo permitem debater e
aprofundar os temas abordados, sendo a

conversa estimulada pelos vários protagonistas.
Além disso, permitem a elaboração de um
discurso colectivo e público, constituindo uma
simulação do próprio processo de construção
intersubjectiva da realidade. Tal como as
próprias práticas quotidianas, situam-se num
registo público, no qual se desenvolvem
representações de si e dos outros, através de
mecanismos de identificação e
diferenciação/distinção.
Uma vez que esta técnica de observação pode
adoptar diversas modalidades, desde as mais
centradas na conversa e discussão entre os
protagonistas, até às mais conduzidas pela
própria investigadora, neste estudo, optou-se
por desenvolver um guião semi-estruturado que
foi usado como base para as entrevistas de
grupo, ainda que se tenha concedido ampla
liberdade às próprias contingências do
desenrolar das conversas. As entrevistas
decorreram, assim, segundo um modelo semi-
directivo, no qual ainvestigadora conduz a
entrevistada por uma série de tópicos, mas
concede-lhe uma relativa liberdade para abordar
outras questões, lançar ideias e opiniões, contar
situações e histórias pessoais.
As dimensões de análise abordadas, cada uma
dividida num conjunto de questões (seis
dimensões), incluídas no guião das entrevistas
de grupo como factores limitadores da plena
participação ou que subvalorizam o trabalho das
treinadoras foram os seguintes

• Processos de formação e educação
Com esta dimensão pretendia-se saber se as
treinadoras participantes alguma vez
experienciaram uma situação de
desigualdade de acesso entre homens e
mulheres, a oportunidades de educação e
formação na área do treino desportivo, se
porventura tiveram módulos relacionados
com esta temática incorporados nos
conteúdos de formação, ou se alguma vez
viram ser privilegiada a participação de
treinadoras em acções de formação de
modalidades em que se encontram sub-
representadas.

• Processos de recrutamento e selecção
Esta dimensão visava saber se os processos
de selecção e recrutamento das treinadoras
participantes assentaram no princípio da
igualdade e não discriminação em função do
sexo (em algum caso foi considerada a
selecção de treinadoras para modalidades
desportivas/escalões em que estão sub-
representadas?)

• Remunerações e gestão do percurso
O objectivo desta dimensão era o de avaliar
se existe igualdade e não discriminação entre
treinadores e treinadoras em termos de
remunerações, promoções e progressão no
percurso. Procura-se saber se para as
treinadoras participantes existe igualdade de
remunerações por trabalho igual ou de valor
igual, sem discriminação em função do sexo,
se existem critérios de promoção ou
progressão que garantem a igualdade de
acesso a categorias ou níveis mais elevados,
ou se consideram que existe uma gestão
igualitária do percurso para treinadores e
treinadoras.

• Condições de treino (acesso a instalações
desportivas e horários, ou recursos materiais
e humanos)
Nesta dimensão pretendia-se saber se o
acesso a condições de treino, em termos de
acesso a instalações desportivas e horários
ou distribuição equilibrada de recursos
materiais e humanos, bem como de recursos
financeiros, contempla a igualdade e a não
discriminação entre mulheres e homens.

• Conciliação entre a vida profissional
(incluindo a actividade de treinadora) e familiar
Este grupo de questões pretendia saber
como as treinadoras participantes fazem para
conciliar a sua vida profissional e a vida
familiar. Têm a participação do cônjuge,
familiares ou empregadas? Sendo as
modalidades flexíveis de organização do
trabalho um dos indicadores mais importante
de conciliação entre vida profissional e
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TABELA 2 - CRITÉRIOS CONSIDERADOS PARA A SELECÇÃO
DA AMOSTRA DAS TREINADORAS ENTREVISTADAS

Idade Tipo Escalões ou sexos
Modalidade em que intervêm

< 30 anos Modalidade Escalões Formação
Colectiva Escalões Seniores

Modalidade Atletas Femininas
Individual Atletas Masculinos/misto

30 – 50 anos Modalidade Escalões Formação
Colectiva Atletas Femininas

Modalidade Atletas Masculinos/misto
Individual Escalões Seniores

> 50 anos Modalidade Atletas Femininas
Colectiva Atletas Masculinos/misto

Modalidade Escalões Formação
Individual Escalões Seniores

TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO DAS TREINADORAS ENTREVISTADAS SEGUNDO A IDADE E A MODALIDADE DESPORTIVA

Idade N %
< 30 anos 16 43
30 – 50 anos 18 49
> 50 anos 3 8

Tipo de Modalidade Modalidades N %
Modalidade colectiva

(FUTEBOL, FUTSAL, ANDEBOL, VOLEIBOL,
BASQUETEBOL, RÂGUEBI) 20 46

Modalidade individual
(GINÁSTICA RITMICA, ARTÍSTICA, ACROBÁTICA,
PATINAGEM ARTÍSTICA, DANÇA, TÉNIS, XADREZ,
KARATÉ, NATAÇÃO, VELA, ATLETISMO,
DESPORTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 17 54

Note-se, contudo, que a dimensão e com-
posição dos grupos de treinadoras foi bastante
variável, condicionada designadamente à sua
disponibilidade.
Participaram, nas entrevistas focalizadas de
grupo, treinadoras com idades que variam entre
os 17 e mais de 50 anos, sendo que metade
(49%) tinha idades compreendidas entre os 30 e
os 50 anos e 43% tinha menos de 30 anos.
Embora a maior parte das entrevistadas fossem
solteiras (46%), treinadoras casadas ou em
união de facto representaram 32% e as
divorciadas ou separadas, 22% da amostra. A
maioria das treinadoras encontrava-se na
condição de mãe (60%).
Relativamente aos níveis de escolaridade e à
situação profissional das treinadoras
entrevistadas, constatam-se: elevados níveis de
escolaridade, 62% declarou possuir o grau de
licenciatura e 49% são professoras de
Educação Física, 40% têm outras profissões
(algumas relacionadas com a actividade
desportiva como monitora de ginásio ou de
Ténis) e 11% está ainda a estudar.
A distribuição por tipo de modalidades revela o
equilíbrio pretendido com 46% das treinadoras
entrevistadas a representarem os desportos
colectivos, e 54%, os desportos individuais.

familiar (ex: partilha do lugar de treinadora)
recorrem a estas? Existem benefícios directos
às treinadoras ou aos seus familiares que
contribuam para o equilíbrio treino-família e
para o seu bem-estar? Exercem os seus
direitos de licença por maternidade ou
adopção e de assistência à família?

• Informação, comunicação e imagem da
mulher no desporto
As questões relativas a esta dimensão têm
por objectivo perceber qual a importância de
uma comunicação não discriminatória, isto é,
uso de linguagem e imagens não repro-
dutoras de estereótipos de género,
entendendo-se estes como imagens pre-
concebidas sobre o que homens e mulheres
são, pensam ou agem, com base em
diferenças socialmente construídas, para a
plena participação e valorização da mulher no
desporto, em geral, e das treinadoras, em
particular.

As entrevistas decorreram, entre Outubro 2009 e
Abril de 2010, em 4 sessões com uma duração
média de 3 horas, abrangendo 6 concelhos da
Região de Lisboa e Vale do Tejo (Lisboa/Oeiras
– Outubro 2009; Almada – Dezembro 2009;
Seixal – Fevereiro 2010; e Cascais/Sintra – Abril
2010) e envolvendo grupos de participantes
compostos de cerca de oito a doze treinadoras,
num total de 37. As entrevistas foram gravadas
após consentimento informado e posteriormente
transcritas na íntegra em registo informático. A
identidade das treinadoras participantes foi
preservada embora sejam identificadas no texto
a partir da idade e modalidade desportiva que
enquadram.
Relativamente à amostra, restringiu-se a popu-
lação abrangida aos seis concelhos da Região
de Lisboa e Vale do Tejo com maior participação
desportiva de mulheres (Lisboa/Oeiras, Almada,
Cascais/Sintra e Seixal). Dentro deste universo,
o principal critério de amostragem prendeu-se
com a procura da máxima diversidade nas
características das treinadoras. Assim sendo
procuraram-se entrevistar, em cada concelho,
elementos com as seguintes características:
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