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Mulheres, experiências esportivas e de
lazer (im)possíveis?
Ileana Wenetz, Maria Simone Vione Schwengber, Mariana
Zuaneti Martins e Eliane Regina Crestani Tortola

Introdução
No presente texto, a partir do referencial pós-estruturalista,

objetivamos problematizar o espaço de vulnerabilidade das mulheres
pela sobrecarga do trabalho doméstico, profissional e da
maternidade e seus impactos sobre as atividades de lazer em
tempos da pandemia de Covid-19. A sobrecarga e o dispêndio de
tempo-energia-força implicado no cuidado do lar doméstico (Zanello,
2018), exemplificados pelos dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2018), retratam que as mulheres
dedicam, em média, 20,9 h semanais nas atividades de cuidado,
enquanto a média dos homens não passa de 10,8 h semanais. Esse
quadro geral é atravessado por dispositivos de poder, acentuado
pelo fascismo que nos interpela diariamente, escancarando as
desigualdades que tiveram, na pandemia, como acontecimento
recente, uma oportunidade de maior evidenciamento. Essa
emergência, por meio do trabalho virtual, ou home office, da
escolarização das crianças ou do cuidado com familiares idosos,
modificou radicalmente a rotina, não somente das famílias, mas,
mais especificamente, das mulheres.

Nesse contexto, questionamo-nos: Quais são as vivências e
possibilidades de participação das mulheres na prática de atividades
esportivas, ou de lazer?; Como elas se vêm desenvolvendo?; O que
as mulheres narram de suas estratégias em tempos tão adversos?.
Escolhemos como corpus de análise materiais discursivos que



permeiam as diferentes mídias digitais e projetos de extensão de
instituições universitárias e/ou centros educativos que, por meio da
mediação digital, promoveram atividades neste período de
pandemia. Operamos com os estudos discursivos foucaultianos, que
nos permitem analisar os sujeitos situados no tempo presente e cuja
prática discursiva é atravessada por regimes de verdade positivados
na sociedade. Identificamos como as mulheres desenvolvem
atividades esportivas, ou de lazer, virtuais a partir de projetos com
que elas já mantinham vínculo, mas relatam dificuldades em manter a
prática regular dessas atividades em função das demandas do
espaço doméstico/privado.

Sobrecargas das mulheres na quarentena que rasgam
o corpo

Pensar as mulheres historicamente situadas é atentar para as
formas de controle e regulação de seus corpos, suas práticas, e
olhar para as regularidades e rupturas discursivas em torno do que
seja ser mulher hoje. Propomo-nos, inicialmente, tratar de alguns
fragmentos acerca do cotidiano das mulheres em um tempo marcado
por retrocessos que provocam o retorno a um passado de
objetivação (ou ‘coisificação’) em que as mulheres eram submetidas
ao sistema patriarcal, que insiste em sua manutenção. Em
agravamento, fomos recentemente assoladas por uma pandemia89,
o que nos faz trazer à discussão que a primeira função da educação
e, por consequência, da educação física, é ensinar a ver os corpos e
suas condições sociais de existência.

Em qualquer tempo, as mulheres se desdobram nos cuidados da
família, destacando-se, entre eles, o da alimentação. Geralmente
cabe à mulher a responsabilidade por essas demandas, além de
outras tarefas na gestão da casa. Como destaca Kehl (2008, p. 14),
o ‘lar’ é tributário da “[...] fabricação de um padrão de feminilidade,
cuja principal função foi o de promover o casamento, não geralmente
entre um homem e uma mulher, mas entre a mulher e o lar”. Assim,



muito mais do que para os homens, o lugar das mulheres no lar se
sustenta historicamente nas dimensões do cuidado.

No caso do Brasil, como aponta Da Matta (1986), é, sem dúvida, o
alimento em seus desdobramentos morais que acaba ajudando a
situar as mulheres no sentido, talvez mais tradicional, das formas de
cuidado. Enunciados populares como ‘as mulheres sabem preparar,
cozinhar, organizar a cozinha melhor do que homens’ são regulares e
apontam o quanto a preparação dos alimentos é uma atividade
trabalhosa, entre outras que lhe cabem como produzir, organizar,
consumir, limpar. Registramos a experiência de uma mesa: nela não
falta comida, mas sabemos que em milhares de lares brasileiros
faltou ou está faltando90.

As demandas por cuidado em tempos pandêmicos não param.
Outros, porém, se acrescentam como as precauções e a atenção
com a higiene, em particular com ambientes arejados, limpos, com a
destinação correta de lixos. Cuidados que colocam em dispersão o
enunciado popular de que “[...] as mulheres são mais caprichosas do
que homens” (Hooks, 2019, p. 20).

Além disso, e associado a essas demandas de produtividade
doméstica, há outro conjunto de experimentações implantadas. Para
muitas mulheres, a produtividade se associa às tarefas da casa e ao
trabalho virtual tanto delas quanto dos/as companheiros/as. Assim, o
ambiente de trabalho se deslocou para outro espaço de cuidado e de
produção: o escritório, a escola, a sala de aula e as vendas, que
passaram a acontecer dentro de casa. O lar não é mais o lugar do
ócio, mas do negócio, das vendas, das metas, do estudo, enfim, da
produção. E, assim, as atividades laborais acontecem dentro da
cozinha, da sala, do quarto, utilizando-se a mesa ou a cama como
plataforma de produção.

Também encontrou o caminho da casa a escolarização dos/as
filhos/as, acrescentando-se como mais uma tarefa de cuidado não
remunerado e atribuído, geralmente, às mulheres. As casas se
transformaram em unidades produtivas, onde quase tudo ocorre



misturado, ou seja, a nova escola, a sala de aula, a filial da empresa,
o novo escritório ou o estúdio, sob o slogan ‘reinvente-se’.

Desse modo, escutamos de muitas mulheres: “Estou tendo que me
dividir em mil”; “Estou cansada”. Esse pressuposto de cuidado
integra uma discursividade que respinga em quase todas as
mulheres-mães, atribuindo-se-lhes quase todos os deveres e
obrigações no cuidado do lar. Os lares brasileiros, de modo geral,
como destaca Bell Hooks (2019, p. 23), são “[...] patriarcais e
machistas [...]”, responsabilizando as mulheres pelo cuidado intenso.
A mesma autora (Hooks, 2019) reforça a importância de pensarmos
a casa, o lar como um espaço, descaracterizando a visão dominante
do ‘doce lar’, reproduzido pelo ideal humanístico-romântico,
amparado na experiência do homem ‘universal’. Isso porque o lar
também pode ser (e é) um lugar de produção da precarização da
vida de mulheres e crianças, sobretudo das meninas.

Problematizar o ‘lar’ é compreender como o espaço doméstico se
tornou uma ambiência ainda mais complexa no cotidiano da
pandemia. As tags #ÉemCasaQueTemosQueFicar, #FiqueEmCasa,
#FicarJuntos, nessa ambiência criada pelo isolamento social,
transformaram o lar em um ‘lugar-dentro-de-outro-lugar’. Nele, as
novas formas e funções de trabalho remoto ‘dividem espaço e
tempo” com o cuidado e as tarefas domésticas. Esse cotidiano
trouxe o espaço de fora para dentro de nossa casa e, junto com ele,
a suspensão das brincadeiras nos espaços públicos – o parque, a
praça –, a restrição ao movimento dentro da casa. Como resultado,
ao mesmo tempo em que trouxemos o ‘de fora’ para ‘dentro de
casa’, perdemos a ludicidade corporal, que advinha do convívio nos
espaços ‘de fora de casa’, onde vivíamos o lazer.

A Covid-19 intensificou o exercício do lar cotidiano de grande parte
das mulheres brasileiras, por se centralizar na denominada ‘economia
do cuidado’, desigualmente exercida no interior dos lares. Inspiradas
em Butler (2017, p. 12), reafirmamos que existem “[...] maneiras de
distribuir vulnerabilidades, formas diferenciadas de alocação que
tornam algumas populações mais sujeitas ao trabalho do cuidado que
em outros tempos [...]”. Logo, embora todo ser humano seja



vulnerável, há diferença entre as vulnerabilidades. Há hierarquias
discursivamente construídas, o que faz com que alguns/mas valham
mais que outros/as (Butler, 2017). Ao entendermos as estruturas
contextuais como jogos de posicionamento e de força, tornamo-nos
capazes de entender as assimetrias de gênero.

Butler (2017) enfatiza a noção de precariedade da vida humana
que implica, de modo decisivo, a vulnerabilidade – ou a fragilidade –
da vida do/a outro/a, neste caso, das mulheres. A pandemia da
Covid-19 tem gênero. Daí a pergunta: Como essas mulheres estão
sendo afetadas? Zanello (2018), em sua pesquisa sobre saúde e
gênero, destaca que as mulheres brasileiras, em sua grande maioria,
se tornam cuidadoras natas dos/as outros/as e pouco ou quase nada
de si mesmas.

No que se refere às práticas corporais, segundo a ONU Women
(2020), assumir as tarefas de cuidados dos/as outros/as interferiu no
tempo disponível para a prática esportiva. Como resultado, mesmo
quando findar o momento mais severo de isolamento, é possível que
esse período com menor participação afete seu retorno às práticas
corporais, uma vez que a responsabilização feminina pelas tarefas
domésticas pode permanecer como legado. Além disso, a crise
econômica também tende a ser um fator que afetará a
disponibilidade da participação esportiva feminina, já que, no Brasil, a
possibilidade de acesso às práticas corporais é diretamente
relacionada à renda (Relatório..., 2017). Como consequência, a
perda de renda pode diminuir as condições sociais do acesso a tais
práticas.

Diante disso, questionamos: Quais são as vivências de cuidado e
possibilidades de participação das mulheres na prática de atividades
esportivas ou de lazer?; Como elas vêm ou não vêm realizando?; O
que elas nos narram dessas práticas?.

Aspectos metodológicos
Para nos aprofundar no corpus de análise, escolhemos materiais

discursivos de mulheres participantes de projetos de extensão de



lazer, ou esportivos, que já tinham vínculo no período anterior ao da
pandemia e que, durante a quarentena, seguiram suas participações
do modo virtual. Trazemos os exemplos de duas instituições, o da
UFES91 e o da UFPEL,92 de diferentes regiões do Brasil, com
projetos de extensão que continuaram suas atividades virtuais a
partir de lives no Instagram e vídeos postados no YouTube. Esse
contexto cibercultural passou a viabilizar, para uma parcela da
população, conexões em rede e, em poucos dias, “[...] as indústrias
dos corpos ativos, com seus/suas muitos/as profissionais, recursos e
técnicas, invadiram as casas e os corpos por meio das telas” (Couto;
Couto; Cruz, 2020, p. 208).

É nesse sentido que o projeto de extensão ‘Empodere-se!’93

desenvolveu lives intituladas O que as mulheres têm a dizer. Por meio
desse projeto, elas foram convidadas para conversar acerca de suas
práticas corporais e de seu cotidiano, em tempos de ostensiva
demarcação patriarcal. Essa ação buscou dar espaço de fala à
mulher, abordando questões acerca das relações de poder
estruturais, produtoras de desigualdade e de opressão que implicam,
para elas, carregar o ônus mais pesado tanto físic quanto emocional,
sobrevivendo por meio de conexões em redes de apoio mútuo como
forma de resistência.

As mulheres convidadas foram escolhidas em decorrência das
atividades que desenvolvem. Algumas são docentes universitárias;
outras, ligadas a academias e a centros esportivos. Mães atletas,
que passaram a desenvolver suas atividades de forma remota: lutas,
futebol, ginástica, treino de força, yoga, fisiculturismo. A cada
semana, uma mulher era convidada para relatar sua experiência
frente aos mais diversos temas: maternidade, ciência, esporte, lutas,
saúde, racismo, treino de força, transexualidade, fisiculturismo, entre
outros.

Cada uma delas exercia, além das atividades laborais, as tarefas
no ambiente doméstico/familiar. Os enunciados dispersos nas lives
transmitidas no Instagram fazem emergir as problemáticas cotidianas
de mulheres que ocupam diversas posições-sujeito. Para Foucault
(2008), não importa saber quem produziu determinada enunciação,



mas que posição o sujeito ocupa naquele discurso. Por essa razão,
diferentes posições são demarcadas no discurso das mulheres
participantes, sejam elas mães, atletas, professoras, cientistas,
negras, brancas, LGBTQIA+, estudantes etc.

No caso da Ufes, a experiência partilhada é do projeto de extensão
‘Futsal Feminino Universitário’, cujo objetivo é promover a prática de
lazer dessa modalidade esportiva para mulheres das comunidades
interna e externa da universidade, por meio de atividades que
buscam a aprendizagem e o aprimoramento da prática, sempre
tendo como base o jogo. Ou seja, são treinos consistentes em
pequenos jogos, adaptando as situações à experiência das alunas
participantes. O projeto adquiriu visibilidade durante a Copa do
Mundo de 2019, recebendo muitas novas alunas a cada semestre,
inclusive no início de 2020, interrompido pela suspensão das
atividades presenciais na universidade, em força da referida
pandemia.

As mulheres que integram o projeto são jovens, de 17 a 30 anos, a
maioria delas estudante da Ufes. Via de regra, as participantes não
são trabalhadoras (embora algumas, por terem uma jornada
reduzida, ou por serem estagiárias, consigam frequentar); são
solteiras e/ou sem filhos. A maioria é branca e reside com os pais ou
em repúblicas. Isso conforma um público de classe média, que não é
intensamente afetado pela execução de tarefas domésticas ou pela
crise econômica que a Covid-19 causou. Esse corte geracional e de
classe ajuda a entender a razão pela qual tais mulheres
permaneceram confinadas e tiveram possibilidade de participar de
forma remota. A seguir, expomos as diferentes possibilidades
construídas pelos dois projetos, considerando essas mulheres de
distintas gerações, características e demandas que participavam das
práticas mencionadas.

Destacamos que esses projetos se encaminham para diferentes
debates, por suas características, pois o projeto ‘Empodere-se’ se
direciona a um debate de experiências formativas e de
empoderamento, enquanto que o projeto ‘Futsal feminino



universitário’ se direciona a uma problematização das tecnologias da
vida nas estudantes.

Conexões em rede: mulheres docentes/estudantes e
suas práticas corporais

Considerando o contexto de uma sociedade machista, sexista e
racista que invisibiliza e interdita mulheres, a proficuidade da
extensão universitária é apontada por diversos/as autores/as, a
exemplo de Marques (2020), Kramer et al. (2020) e Serrão (2020),
como uma emergente necessidade de avaliarmos os
sentidos/significados que cada grupo social confere às suas
experiências cotidianas, de modo a nos colocarmos frente aos
percalços que se avizinham em relação às restrições impostas.

No caso das mulheres do projeto da UFPel, observamos que nas
múltiplas esferas ocorrem dificuldades, violências e experiências de
desigualdade relacionadas a gênero. Para Oliveira (2020), a violência
patriarcal se exacerbou, especialmente se considerarmos o
isolamento social provocado pela pandemia. Logo, como meio
facilitador, é mister disponibilizarmos espaços de fala a quem existe
e resiste nos variados âmbitos sociais, no intuito de refletirmos
acerca do empoderamento feminino “[...] como um processo de
individuação, pelo qual as mulheres ganham um sentido mais claro de
si mesmas, e seu potencial” (Cornwall, 2018, p. 23). Dar voz às
mulheres e às suas demandas, aos seus anseios e às suas
perspectivas acerca do mundo, do seu corpo, de suas relações
afetivas, sociais e profissionais é urgente. É nesse sentido que
concordamos com Bolzani (2017), que destaca o papel da
universidade como um espaço privilegiado, pela discussão e reflexão
de ideias em busca de uma sociedade mais justa e igualitária.

O projeto desenvolveu-se a partir de uma ‘experiência formativa’,
atrelada a uma racionalidade prática, haja vista que envolve a
transformação do sujeito, ou seja, uma “[...] ação, experiência,
deliberação, decisão [...]”, que pressupõe estranhamento, ruptura e
resistência (Hermann, 2013, p. 103). O recurso cibernético



oportunizou um ambiente com um regime de autorização discursiva
que, por meio de uma estratégia feminista, se alinha como ruptura,
acionada pelo dispositivo de resistência à opressão e ao machismo
estrutural. O momento que estamos vivendo apresenta, segundo
Baracuhy e Pereira (2013, p. 324), “[...] a maior atenção dedicada
ao corpo e as práticas relacionadas a ele apenas reforçam e
solidificam seu controle e dominação”. Daí entendermos que o
discurso tem status de acontecimento (Foucault, 2008), que dá
condição de existência aos enunciados e práticas machistas em
tempos de cerceamento da liberdade dos sujeitos. Assim, os
enunciados dispersos no processo de desenvolvimento de ações
extensionistas são empreendidos como formas de conectarmos
sujeitos em suas diferentes posições nesse tempo suspenso em que
vivemos.

Ao estabelecer relações dialógicas, abrindo espaço de escuta e
compreensão das necessidades sociais que emergem no contexto
vigente, algo que a extensão universitária favorece, por ser um
dispositivo de conexão entre comunidade e universidade, convocamô-
la “[...] para o aprofundamento de seu papel como instituição
comprometida com a transformação social” (Paula, 2013, p. 6).
Segundo Foucault (1985), o dispositivo funciona como um conjunto,
uma rede heterogênea que engloba discursos, instituições, o dito e o
não dito. Acrescentemos a isso o conceito de discurso, segundo o
qual, “[...] não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os
sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o
poder do qual queremos nos apoderar” (Foucault, 2011, p. 10).
Nesse contexto, os discursos são um conjunto de enunciados
produzidos e repetidos ao longo do tempo, a exemplo do discurso
acerca das mulheres que atravessa o tempo e detém o poder de
criar verdades sobre o que é permitido ou é interditado.

O poder do discurso machista é sustentado em rede por
instituições como a igreja, a família, a mídia, a educação, entre
tantos outros que produzem verdades, fazendo circular discursos
dispersos em diversas materialidades, a exemplo das redes sociais,
da literatura, da música, das artes, da dança, para citarmos apenas



algumas. O projeto ‘Empodere-se!’, portanto, se apresentou como
um dispositivo que aciona discursos de resistência, tendo em vista
que oportunizou às mulheres um lugar de fala para se pronunciarem
acerca de temáticas que, regularmente, são autorizadas apenas aos
homens.

Durante as lives foi possível observarmos enunciados que
evidenciam a sobrecarga imposta às mulheres, hoje, como uma
realidade biopolítica, em que seus corpos, confinados no contexto
privado, são submetidos aos mesmos regimes de verdade que
insistem na manutenção de uma ordem discursiva positivada, em que
à mulher são reservados os cuidados com a casa e a família. Suas
práticas corporais, quando possibilitadas, funcionam como práticas
de resistência, uma vez que elas perseguem formas de
empoderamento.

Os discursos das mulheres que participaram do projeto mostram
que a prática corporal, mesmo em casa, funciona como forma de
empoderamento da mulher, a exemplo dos enunciados: ‘As mulheres
que lutam se sentem pertencentes a um lugar’ e ‘A ginástica ajuda as
mulheres a conhecerem o seu corpo’. Trata-se de um discurso cuja
posição-sujeito é ocupada por mulheres que não são mães, que já
realizam práticas como lutas e ginástica e passaram a desenvolver
suas atividades em casa. O sentido de pertencimento aponta para a
necessidade de ocuparem posições notadamente masculinas, e
conhecer o corpo denota a importância do cuidado de si como forma
de empoderamento feminino.

Entretanto, mulheres que são mães apresentam dificuldades em
desenvolver as atividades, como aparece em enunciados como ‘Há
sobrecarga para as mulheres, que, além de estarem em home
office, continuam cuidando da casa, dos filhos’; ‘Eu tenho muita
dificuldade de treinar em casa’; ‘Treinar em casa me mantém
condicionada, mas é muito chato’; ‘A gente está sempre funcionando
24 horas por dia’; ‘As mulheres mães estão fazendo ginástica junto
com seus filhos em casa, agora na pandemia’. A posição-sujeito
‘mãe’ implica demandas diárias que reforçam a necessidade das
mulheres de “[...] lutar cotidianamente para terem garantido o direito



sobre seus próprios corpos e esta luta se dá também no lar e nas
relações familiares” (Oliveira, 2020, p. 163).

Apesar das dificuldades deste momento, as mulheres encontram
nas práticas corporais um tempo-espaço de cuidado de si, como é
possível observarmos nos enunciados: ‘Durante a pandemia, optei
por preconizar minha saúde mental e o yoga pode trazer uma paz,
uma esperança necessária para o dia a dia’. Entretanto, precisamos
cuidar para que essas atividades não as tornem “[...] instrumentos
para melhorar o ‘capital humano’ das crianças e o bem-estar da
família” (Cornwall, 2018, p. 13).

Para isso, faz-se necessário acionarmos dispositivos de
resistência. Algumas falas presentes nos relatos das participantes do
projeto apontam nessa direção, a exemplo do enunciado ‘O grande
encaminhamento é ampliar a rede de apoio entre mulheres’. Esse
discurso indica um olhar para o coletivo ‘mulheres’, como forma de
reinscrever “[...] uma preocupação em mudar as relações de poder
estruturais que produzem desigualdade e opressão” (Cornwall, 2018,
p. 27). Um caminho possível se dá por meio do estranhamento aos
discursos que colocam a mulher como a super-heroína do lar e em
reverter essa estratégia de poder estrutural que insiste em nos
aprisionar no contexto privado.

O projeto de extensão oportunizou um espaço para esse
estranhamento. As ações extensionistas podem provocar esse
ambiente de ruptura dos discursos hegemônicos, provocando uma
contraconduta para as imposições sociais ao sujeito mulher na
sociedade contemporânea. Criar um ambiente de autorização
discursiva positivo e empoderador se oferece como uma emergência
neste momento em que as relações estão cada vez mais
distanciadas, mas que encontra nas redes sociais uma aproximação
possível e um espaço de luta. Para continuarmos nosso exercício de
reflexão, trazemos, com mais detalhes, o exemplo do projeto de
extensão da Ufes.



‘Tecnologias da vida’ para auxiliar a construir as
práticas de lazer de mulheres com os futebóis no
‘novo normal’

A seguir, descrevemos, a partir do projeto de extensão ‘Futsal
Feminino Universitário’, como algumas mulheres lidaram com o
cenário da pandemia, como sentiram as restrições impostas pelo
isolamento social e como vieram, ou não, realizando práticas e os
sentidos que atribuíram aos ‘futebóis’ (não) praticados no ‘novo
normal’.

É importante destacarmos que, no que se refere ao futebol de
mulheres, o impacto da pandemia pode ser ainda mais cruel com
essa modalidade esportiva, que estava impulsionando seu
crescimento, em nível mundial, em especial após a Copa do Mundo
(2019). Ainda, pelas normas de segurança recomendadas, as
primeiras regulamentações sugeriam que apenas atividades
individuais fossem realizadas, sobretudo de forma isolada em
espaços abertos e arejados (Staying…, 2020).

Por outro lado, uma série de lives e aplicativos começaram a
ganhar espaço nas redes sociais, promovendo a prática de
exercícios dentro de casa, muito direcionados às mulheres. Isso fez
com que muitas delas fossem substituindo a prática de esportes
coletivos por outras, negociando as interdições com o necessário
cuidado de si.

O projeto caminhou nessa direção. Para não perdermos o contato
com as participantes, começamos a disponibilizar vídeos de
atividades que consistiam em exercícios de capacidades
coordenativas com bola. Alternavam-se entre essas e algumas
atividades cardiovasculares, ou de fortalecimento, buscando manter
algum nível de condicionamento físico para quando as atividades
fossem retomadas94. Isso fez com que algumas meninas não
perdessem o contato com a bola, conforme uma integrante
destacou: “A bola sempre estava do meu lado. Quando dava uma
exaustão grande, eu parava e ia brincar com a bola, embaixadinha,
batendo bola contra a parede, treinando dribles e tal” (P1, 24 anos).



As atividades eram disponibilizadas por meio do Instagram da
Grupa95, que, na pandemia, transformou-se no canal privilegiado de
comunicação. Destacamos que o Instagram se confirmou não
apenas como uma tecnologia digital, mas como uma cultura,
constituído por formas de comunicação que ordenam simbolicamente
as relações. Além disso, o Instagram também apareceu como uma
prática social, como um artefato cultural que integra a vida
contemporânea (Ardèvol; Gómez-Cruz, 2012).

A integração permitida, embora não se traduza na partilha conjunta
do momento da realização dos treinos, foi deslocada para o
processo de produção dos vídeos. Isso porque outras mulheres se
inseriram para contribuir, filmando as atividades propostas em suas
casas para que as professoras do projeto as pudessem editar e usar
nos vídeos das aulas seguintes. Por exemplo, quando uma árbitra
local apresentou os treinos de mobilidade do projeto, muitos
comentários responderam ao vídeo com ‘Que moral que a Grupa
tem!’. Nesse sentido, apesar de os treinos serem realizados de
forma dispersa, sua produção demonstrou os vínculos e as relações
que foram se constituindo a partir de sua existência. Por essa via,
percebemos como o digital é uma prática social, que ocorre ao
conectar pessoas e ao construir vínculos que ultrapassam o que
aparece nas timelines.

Com o passar dos meses, o impacto do desgaste advindo do
trabalho remoto, a extensão prolongada da quarentena e o cansaço
com o uso das redes sociais contribuíram para que a participação
das meninas diminuísse. Isso demonstra também um estranhamento
com as práticas desenvolvidas nos meios digitais, agravadas pelo
descuido que poderia ser visto quando as redes sociais expressavam
o que acontecia fora delas: “Quando a gente olha nas redes sociais,
parece que não tem mais Covid-19; tá todo mundo jogando. As
redes começaram a ser tóxicas para mim” (P1, 24 anos).

Essa situação surgiu no momento em que elas passaram a retratar
o que acontecia fora de sua mediação, ou seja, quando víamos no
Instagram o que acontecia na praia, sem que pudéssemos frequentá-
la. Isso demonstra que, mesmo em situações de aumento exagerado



da mediação das telas, elas ainda representam recortes onlife, para
usarmos a metáfora que ilustra a não distinção entre online e off-line
(Ardèvol; Gómez-Cruz, 2012). A situação atual inaugurou, para
muitas, um momento em que as outras clivagens das nossas
relações ficaram encolhidas. Se a produção teórica sobre o digital se
preocupava em reforçar como ele é parte da nossa vida (Ardèvol;
Gómez-Cruz, 2012), durante a pandemia a lacuna foi pensar como a
gente pode reconstruir vínculos para além das telas, em situação de
isolamento.

Com esse problema, a estratégia do projeto foi aproximar as
meninas a partir de conversas virtuais, por meio das quais o diálogo
poderia se estreitar. A ideia era incorporarmos as “[...] tecnologias
da vida” (Cruz; Harindranath, 2020) para a forma como recriávamos
uma “comunidade” no projeto. A noção de tecnologias da vida se
refere à forma pela qual aplicativos promovem e sustentam relações
entre as pessoas. São efetivos por seu uso cotidiano e pela
perenidade de sua presença em nosso dia a dia, quando os usos são
também delimitados pela forma como as pessoas se apropriam
deles (Cruz; Harindranath, 2020).

Nas reuniões virtuais, as alunas comentavam que estavam se
sentindo sozinhas. Sentiam incômodo ao verem, em julho, que as
pessoas estavam retornando à normalidade, frequentando
academias, praias, bares e até disputando campeonatos. Elas diziam
que haviam desanimado, porque aquilo não as motivava, não criava
vínculo ou alguma sensação de pertencimento e felicidade com a sua
realização. Portanto, a ausência das colegas de treino e dos
relacionamentos permitidos pela prática do futsal serviu como
barreira em seu engajamento em outras atividades.

Para contornarmos tais sentimentos, a estratégia foi criarmos um
desafio com uma premiação, que utilizou como base a assiduidade
aos treinos via Google Classroom. Com isso, foi possível
percebermos um olhar ‘decolonizador’ para tais plataformas, ao não
assumir seus usos a partir do que foi programado por seu criador
(Cruz; Harindranath, 2020). Como a ideia era criar uma comunidade,



era fundamental usarmos um conhecimento comum que permitisse se
comunicar.

Paralelamente, algumas mulheres declararam ter começado a
desenvolver atividades que contribuíam para amenizar a sensação
promovida pela ausência de treinos de futsal, como ‘altinha’ e
‘futevôlei’. Segundo elas, tais atividades contribuíam para amenizar a
“[...] falta das meninas, de estar ali, socializando, [...] de jogar” (P3,
20 anos), ajudando “[...] a substituir a ausência de treino” (P4, 24
anos). Ou seja, elas negociaram com a interdição sanitária para a
prática em ambientes fechados e onde o distanciamento seria mais
complicado, como em quadras e no jogo formal, priorizando as
práticas ao ar livre, como a ‘altinha’, atividade jogada em roda, com
uma pequena distância entre cada participante, com a troca de
passes de futebol com a bola não rasteira e de forma cooperativa.
Além disso, a prática de ‘futevôlei’, ao permitir um esporte de
oposição sem contato com outra pessoa, também foi uma alternativa
que simulou práticas mais próximas ao futsal. Desse modo, essas
mulheres se agenciaram diante dos discursos culturais que
afirmavam a prática do futebol como algo antitético com o cuidado
de si.

Tal agenciamento se deu em função da pluralidade de futebóis
presentes e praticados no Brasil (Damo, 2018). A noção de futebóis
também contribui para não hierarquizar a prática e para ampliar a
definição do esporte, demonstrando que a modalidade esportiva é
popular em razão de suas plurais apropriações. A partir dela, foi
possível a essas mulheres combinar o cuidado de si com as medidas
de distanciamento com a prática do futebol.

A mediação digital foi ressignificada como uma ferramenta, a
despeito do cansaço e do desgaste provocado pela hiperexposição
que vivemos nas telas, pelo apoio, pela escuta e pela promoção de
um ambiente seguro no qual as jovens pudessem agenciar sua
prática esportiva com as medidas de cuidado de si. Por fim, cabe
não generalizarmos tais interdições, identidades e agenciamentos.
Classe, raça e gênero cumprem o papel fundamental não apenas na
conformação de acesso aos cuidados especializados de saúde, às



possibilidades do cuidado de si, mas também na reconstrução das
práticas de lazer nesse novo normal.

Conclusão
Procuramos, neste texto, considerar diferentes aspectos sobre a

desigualdade de gênero no Brasil, assim como tensionar a
naturalização da tripla jornada das mulheres. Com a pandemia da
Covid-19, as demandas sobre as mulheres se multiplicaram em
relação ao cuidado e à alimentação dos/as filhos/as e/ou famílias.
Além disso, os problemas da escolarização e o trabalho, fosse delas
e/ou dos/as parceiros/as, transladou-se para o espaço doméstico.

Procuramos, por meio das tecnologias digitais e de projetos de
extensão que continuaram de maneira virtual, conversar com essas
mulheres sobre como aconteciam suas práticas esportivas e/ou de
lazer. Nesse contexto, embora de projetos com objetivos, públicos e
de Estados diferentes, identificamos que a pandemia afetou as
mulheres em múltiplos sentidos, com um atravessamento de gênero
e geração. Destacamos, em seus enunciados, as possibilidades de
sentimentos, resistências, resiliências e estratégias para lidarmos
com a pandemia.

Percebemos que temos nos grupos um grande diferenciador, pois,
no primeiro projeto, parece que temos mães e trabalhadoras; já no
segundo grupo, mulheres mais jovens e sem filhos/as. Esse
marcador geracional permite identificarmos algumas diferenças. As
mulheres do primeiro grupo destacam muito a demanda colocada
pela sociedade em geral sobre as mulheres, enunciada como ‘A
desumanização das mulheres aparece nos altos índices de
feminicídio’; ‘Espaço de inferiorização e subalternação em relação
aos homens’; ‘A sobrecarga para as mulheres, que, além de estarem
em home office, continuam cuidando da casa, dos filhos’; ‘As
universidades brasileiras não estão preparadas para receber mães-
docentes, mães-pesquisadoras’. Essas declarações denotam a
dinâmica de um atravessamento de gênero, diariamente cobrado às
mulheres durante a pandemia. As ditas cobranças aparecem em



suas práticas esportivas e nas do lazer, como quando elas afirmam:
‘Falar a palavra mulheres [ao invés de futebol feminino] tem um
sentido político, de conferir a elas o protagonismo dessa história’; ‘As
mulheres mães estão fazendo ginástica junto com seus filhos em
casa, agora na pandemia’; ‘As mulheres precisam ter mais espaço
de lazer’.

No segundo grupo, encontramos mulheres sem filhos/as, mas que
destacam um ponto em comum com as mulheres do projeto citado,
que é a dificuldade de treinar em casa, ou o peso do isolamento,
chegando a um argumento em comum entre os enunciados, que é o
da importância de estarem juntas, de se socializarem, que é a
possibilidade de encontrarem as amigas e parceiras para realizarem
suas práticas de lazer ou esportivas. Assim se interpretam
expressões como ‘Eu tenho muita dificuldade de treinar em casa’;
‘Senti muita falta das meninas, de estar ali, socializando, mas
também senti muita falta de jogar’; ‘Fazer atividade física em casa
me desmotivou, porque o que me motivava era estar com as meninas
no treino; estar em contato com a comissão técnica’.

Também gostaríamos de destacar a possibilidade de resiliência e
de estratégia que as mulheres vão elaborando diariamente, o que
aponta para uma possibilidade de agência e resistências a essas
demandas sociais. As falas do coletivo destacam a importância de
falar, ouvir, conversar, ajudar umas às outras em rede de apoio,
dizendo, sobretudo, ‘É importante abrir espaço para que mulheres
possam falar e sejam ouvidas’ ou ‘O grande encaminhamento é
ampliar a rede de apoio entre mulheres’. Mulheres vivenciaram
também e, apesar da pandemia, o espaço da fala, o de serem
ouvidas, o de produzirem lives e vídeos, o da parceria do treino
virtual e o das conversas digitais. Vivenciaram a possibilidade de se
enxergar no youtube e, de alguma maneira, de se sentirem
acompanhadas.
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