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O FEMINISMO EM TEMPOS DE ÓCIO1

“O FEMINISMO E A EDUCAÇÃO NA SABEDORIA DA FRUIÇÃO DO ÓCIO VERSUS A
SOCIEDADE MODERNA E O COMANDO PARA A ALIENAÇÃO”

Maria Joana Alves Pereira2

RESUMO
Neste texto pretendese tecer algumas considerações sobre as questões de género que ainda subsistem
na sociedade moderna e de que forma as mesmas podem afectar a fruição e a escolha do "po de ac"
vidades de ócio. Numa primeira parte, fazemos uma pequena introdução aos Estudos Culturais, sector
onde se pretende inserir esta reflexão. De seguida, fazemos uma avaliação dos estudos de Género do
ponto de vista dos estudos culturais. Tecemos ainda algumas considerações sobre a qualidade do ócio
e em que contexto e de acordo com cada género, cada ac"vidade de ócio pode ou não ser considerada
enquanto tal. Numa parte final do texto, pretendemos perceber quais as linhas de estudo actuais sobre
género e ócio, que tentam analisar o que ainda pode ser reformulado através da educação e outros
meios, por forma a permi"r o acesso à igualdade de experiências, garan"ndoo como direito universal.
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1. Introdução
a) Breve introdução aos Estudos Culturais

A definição de Estudos Culturais em pleno séc. XXI é ainda difusa. Enquanto área de es
tudo, os Estudos Culturais enquadramse nas ciências sociais e humanas, devendo abarcar
e estudar várias disciplinas, sobretudo interseccionando temá"cas, questões polí"cas, cul
turais e sociais.  Esta área do conhecimento pautase essencialmente por uma grande inter
disciplinariedade, com o objec"vo de promover um intercâmbio de temá"cas que permita
uma melhor compreensão dos processos culturais da sociedade. Em Stuart Hall encontramos
o conceito de que os Estudos Culturais são “(...) um novo campo interdisciplinar de estudo
organizado em torno da cultura como conceito central (1997:11).” 

Embora seja um campo de inves"gação bem alargado, há um conjunto de temas que
são incontornáveis nos estudos culturais, nomeadamente as relações de poder e as questões
de género. A sua definição, segundo Bap"sta (2009), tratase do estudo rela"vo aos modos
de construção polí"ca e social das ‘iden"dades’, abordando as questões de nação, raça, et
nicidade, diáspora, colonialismo e póscolonialismo, sexo e ge ́nero, etc. Estas têm sido das
temá"cas mais inves"gadas, nos úl"mos anos, dando origem a uma importante massa de
resultados de grande qualidade e importância fora e dentro da academia.

É com base nesta interdisciplinariedade que iremos promover algumas reflexões acerca
das questões de género, de como podem implicar na fruição de tempo de ócio e viceversa.

1 Trabalho apresentado no GT “Género e Educação” do V Congresso Internacional em Estudos Culturais: Género,
Direitos Humanos e A"vismos.

2 Doutoranda em Estudos Culturais, Universidades de Aveiro e do Minho. Email: maria.joana.pereira@ua.pt



569

2. Questões de Género
a) Uma perspectiva de Género a partir dos Estudos Culturais 

Vulgarmente as questões de género são abordadas como sendo uma problemá!ca que
interessa apenas e só às mulheres. Contudo, há hoje uma maior preocupação em observar
e tratar estas questões como um problema do Ser humano.

“Para nós, nos Estudos Culturais, as questões de Género não interessam apenas às mulheres.
As questões de género interessam às mulheres, interessam aos homens, interessam a todos
os seres humanos” (Bap!sta, 2013)

No contexto dos estudos culturais, numa perspec!va sociocultural é, sem dúvida, im
portante abordar as questões de género sob o ponto de vista crí!co, para perceber como
esta problemá!ca influi na sociedade contemporânea. Importante, também, é a abertura
teórica existente nos estudos culturais para a reflexão e a predisposição para repensar con
ceitos com vista à desmi!ficação de ideias culturalmente construídas e préestabelecidas.

Cultural e sociologicamente, o género começa por ser encarado como uma questão da
natureza, como um factor biológico. Este é determinado no momento do nascimento, contém
uma enorme carga psicológica com expecta!vas advindas de uma sociedade patriarcal que
impõe precisos papeis sociais ao sexo feminino e ao sexo masculino.

“Os modelos dos papéis de cada género e as relações estabelecidas entre os mesmos, estão
muito arreigadas nas estruturas sociais e fazem parte da autoimagem e da iden!dade de
uma pessoa” (Towen, 1996). 

No entanto, Jackson y Henderson chegaram à conclusão que a interpretação cultural
do género e a função das regras do ge ́nero limitavam mais que o próprio sexo biológico. O
ge ́nero é um aspecto complexo das iden!dades pessoais e sociais, que afecta também a
forma como as pessoas vivem e disfrutam do seu tempo de ócio. O movimento feminista
tem ampliado as possibilidades epistemológicas e metodológicas dos estudos de ócio.

Fica assim claro que, falando de género, devemos também falar em feminismo. Não
nos podemos esquecer que o feminismo foi, como é, importante na evolução da sociedade
e nos estudos culturais. Segundo Sapiro (1994) o feminismo não é apenas uma maneira de
pensar sobre o mundo, mas uma maneira de agir. O movimento feminista mostrou como as
mulheres foram exploradas e perspec!vou uma nova a!tude ao pensar o mundo.

Muito provavelmente podemos, hoje, falar em vários !pos de género, porque houve e
há a ação dos movimentos feministas que fizeram e fazem diminuir o fosso existente entre
o papel social do homem e da mulher, proporcionando assim uma evolução que permite a
criação de outros !pos de género inclusivamente o “agénero” que significa não ter género.

“na edição desta semana da revista “visão” pode lerse o seguinte !tulo: ‘o Facebook sem
limite de iden!dade?’ E o texto iniciase do seguinte modo: ‘hoje nos Estados Unidos, se
for u!lizador do Facebook tem mais de 50 opções para customizar o seu próprio género’.
Ou seja, para além do facebook cada um poder dizer se é homem ou mulher, há já 50 pos
sibilidades entre o ser homem ou mulher.” (Bap!sta, 2014)
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3. Os Tempos de Ócio

“O tempo na vida das pessoas se organiza de acordo com os padrões assimilados cultural
mente que orientam como se deve dispor desse tempo para as diversas a"vidades produ"vas
e posi"vas. A par"r disso o sujeito elabora um sen"do do tempo para si”. (Mar"ns, 2012)

“… neste tempo que poderia ser um tempo voltado para o ócio mais verdadeiro, o consu
mismo termina por deteriorálo, mercan"lizálo, coisificandoo e empobrecendoo de sig
nificados.” (Mar"ns, 2012)

Pela análise destas ideias de Mar"ns, conseguimos perceber claramente como a noção
de tempo e o que dele fazer depende de tendências sociais que influenciam o indivíduo. Daí
ser cada vez mais necessário dar destaque ao papel da educação e formação nesta procura
da aplicação do tempo no sen"do de uma busca da fruição do ócio. Na verdade, não nos po
demos esquecer que através do ócio o ser humano pode encontrar o sen"do de si mesmo,
que conhecendose eleva as suas capacidades pessoais e, em paz, contribui para a evolução
da iden"dade societária. 

“todo processo de educação/formação/orientação da sociedade moderna gerou os valores
da atual sociedade do consumo, não contempla a orientação para ser/exis"r num tempo
de ‘nada fazer’.” (Aquino e Mar"ns, 2007)

Perante esta afirmação, que enaltece a educação e a formação como base fundamental
para um es"lo de vida contrário ao do consumismo, Aquino e Mar"ns afirmam que a educa
ção/formação da sociedade moderna aliena o seu papel de ensinar o indivíduo a “nada fazer”,
o que, neste contexto, poderá significar tão somente que o “nada fazer” se refere a algo que
não tenha obrigatoriedade de horário, de local e que, sobretudo, não seja uma ro"na.

Por seu turno, Russel, em 2002, afirmou e cri"cou, de forma categórica, a concepção
estritamente u"litária da educação, ao afirmar também que esta ignora as necessidades reais
dos sujeitos, que os componentes culturais na formação do conhecimento se ocupam em
treinar os indivíduos com meros propósitos de qualificação profissional, esquecendo, desta
maneira, os pensamentos e desejos pessoais dos indivíduos, levandoos a ocuparem boa
parte de seu tempo livre com temas amplos, impessoais e sem sen"do.

Estas induções apontam no sen"do de poder haver uma certa incapacidade do sujeito
em conseguir encontrar um equilíbrio entre as obrigações impostas pela sociedade e as regras
que dela advêm e os seus desejos mais ín"mos e pessoais. Em consequência, a incapacidade
de lidar com o tempo e de o gerir sob o ponto de vista interno do EU, torna assim impossível
a prá"ca e o fomento do Ócio, podendo esta impossibilidade conduzir à alienação.

A literatura aponta para a necessidade de educar os sujeitos, não só para a percepção
dos meandros do trabalho, mas também para os mais diversos e possíveis "pos de ócio, sig
nificando ensinar como evitar a alienação que pode ser provocada pelo tempo vago, tão pe
rigoso quanto a alienação provocada pelo trabalho. (De Masi, 2000)

“O AGORA, é o único momento em que algo pode, efe"vamente, ser feito.” (Tolle, 2002)
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A !tulo de exemplo, referimos que, Shaw (1994) iden"ficou três possíveis abordagens
para analisar o ócio das mulheres: o ócio como aspecto limitado, o ócio como elemento limi
tador e o ócio como resistência. Sugere que o ócio não só é uma força limitadora e um espaço
limitado de acção, mas que também pode converterse num "po de resistência, uma luta ac"va
perante o poder ins"tucionalizado. Afirma, ainda, que se pode observar este fenoḿeno de ócio
como resistência nas mulheres que pra"cam desportos relacionados com a resistência %sica.

Apesar dos progressos na conceptualização do fenómeno do ócio, este é sem dúvida
um conceito que varia em função do género. O problema é que, apesar de cada vez se saber
mais sobre ócio, no que às mulheres diz respeito, não tem havido uma alteração social sig
nifica"va que permita falar num grande avanço prá"co. A vida de muitas mulheres não está
muito diferente e melhor do que no passado.

Há atualmente percepção de que as mulheres têm cada vez mais uma voz a"va na to
mada de decisão no que toca à ro"na do diaadia, o que não significa que se tornem mais
livres pois pode tão somente significar ter menos tempo para usufruírem de ócio. 

4. Questões de Género em Tempos de Ócio
A aparição de movimentos sociais, como os feminismos, e também novos valores sociais

como o ócio são a base de uma nova estrutura social. 
O feminismo não é só uma forma de pensar sobre o mundo mas também uma maneira

de agir, portanto, os desacordos sobre o seu significado são os desacordos sobre como pen
sam e atuam as pessoas.

A interação do tempo livre com outras dimensões da vida pessoal, social e económica
mostra quase sempre a desigualdade, uma desigualdade que se manifesta também não só
na quan"dade, mas também na qualidade do ócio das pessoas, assim como nas oportuni
dades e estratégias de desenvolvimento pessoal e humano.

Cremos que uma das manifestações dessa desigualdade tem como base as diferenças
existentes entre homens e mulheres. A grande maioria das mulheres do mundo contribui
a"vamente para o bemestar das outras pessoas que a rodeiam. Estas mulheres dispõem de
menos tempo livre que os homens e dedicam grande parte do se tempo aos momentos livres
dos outros. A sociedade, a família e o patriarcado contribuem firmemente para dificultar o
acesso das mulheres ao ócio. 

Na vida das mulheres, a dis"nção entre o que é obrigação, o trabalho e o ócio não é
clara; uma mesma a"vidade, como por exemplo cozinhar, pode ser ócio ou trabalho depen
dendo do seu contexto.

Deste modo, perante tal realidade, percebemos a complexidade que é estudar e avaliar
a fruição de tempo de ócio por parte das mulheres.

A sociedade atribui às mulheres o seu espaço como um espaço domés"co.  As que, a
pouco e pouco, já estão a alargar o seu espaço de actuação para a esfera pública são, no en
tanto, obrigadas a reivindicar o seu direito a ter o próprio espaço, ter tempo próprio e a
poder dedicálo ao ócio.

“As questões de género que hoje se nos colocam a par"r dos estudos de Género passam
pela inves"gação não só do poder, mas também dos sistemas do poder, que de alguma ma
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neira produzem homens e mulheres, tais como nós os conhecemos, em que o homem, ob
viamente, é reconhecido como uma figura dominante, e a mulher o outro do homem” (Bap
"sta, 2014)

Não há duvida que os movimentos feministas contribuíram para o processo de crí"ca,
correção, e integração e transformação gradual dos estudos de ócio. O género e outras va
riáveis como a poli"ca, a cultura e a classe social configuram, no âmbito da inves"gação, di
ferentes interpretações, nomeadamente a importância de se ter a liberdade como base
indiscu#vel na avaliação de um momento de ócio. 

5. Conclusões
Os pressupostos na inves"gação e na conceptualização do ócio das mulheres não podem

esquecer a influência externa advindas das directrizes e das opções polí"cas de uma deter
minada cultura.

Os princípios sociológicos vinculam o ócio à cultura e às organizações sociais, enquanto que
os inves"gadores que vêm da psicologia e da psicologia social vinculam o ócio às percepções
e a"tudes individuais (Inhgham, 1986).

Estamos, portanto, a falar de um conceito que não se pode veicular exclusivamente a
uma só área de estudo, isto é, parecenos evidente que a percepção do tempo de ócio e da
sua fruição depende de uma serie de factores internos e externos ao individuo e que este
não é estanque.

São necessárias múl"plas perspec"vas para desenvolver algumas teorias inclusivas que
não descuidem nenhuma dimensão das experiências de ócio em função do género.

No entanto, a experiência de ócio, que não é mais do que um direito universal, não
sendo exercitado, porque há ainda uma grande tendência para se olhar apenas numa pers
pec"va focada na produ"vidade, não é usufruído. Não restam dúvidas de que as mulheres
têm que o reivindicar. É que este direito tem passado muitas vezes despercebido, porque
gerir uma família implica necessariamente assumir um sem número de exigências, incluindo
as tarefas do diaadia, acrescidas, muitas vezes de acompanhantes e cuidadoras de filhos,
pais e outros familiares, que precisam de cuidados especiais.

A sociedade patriarcal consolidou a diferença dos papeis sociais uma vez que segundo
Murillo (1996) as capacidades que se consideravam necessárias para realizar as ac"vidades
da esfera domés"ca eram por exemplo: emo"vidade, afec"vidade, sensibilidade, ternura,
intuição, entrega, etc. Estas capacidades consideramse inerentes e de carácter natural nas
mulheres. Tanto o ócio como a liberdade são elementos que se desenvolvem de uma forma
opcional de controle e de autodeterminação (Shaw, 1994), permi"ndo ao ser humano me
lhorar a sua saúde, bemestar e qualidade de vida (Mannell and Kleiber, 1997).

Em suma, falar de ócio, numa perspec"va feminista, implica reformular posições que
permitam o acesso à igualdade de experiências, isto é, primeiramente com a tomada de
consciência dos desiquilíbrios que existem neste âmbito para, de seguida, possibilitar a cria
ção de espaços onde emerjam alterna"vas que nos aproximem de modelos mais igualitários.

GÉNERO, DIREITOS HUMANOS E ATIVISMOS $ ATAS DO V CONGRESSO INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS
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Neste caminho, convém não esquecer que a tomada de consciência é um primeiro passo
fundamental sobre a construção de um caminho, mas também é um primeiro passo na sua
concre!zação, sendo em si mesmo um acto de poder. (Jiménez, 1995).
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