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Introdução
Nas sociedades ocidentais contemporâneas, a masculinidade e a 

feminilidade são frequentemente entendidas e representadas como 
categorias naturais, separadas por certas diferenças biológicas enrai-
zadas, duráveis e universais, que produzem desiguais capacidades e 
aptidões e, como tal, justificam até certo ponto uma divisão sexual 
de papéis sociais. Na segunda metade do século xx, as ciências sociais 
assumiram explicitamente o projecto de problematizar esta concep-
tualização, recorrendo ao conceito de género para desconstruir o 
determinismo biológico em que ela assenta e as assimetrias de poder 
que legitima. Investigadoras/es nas mais diversas disciplinas dedica-
ram-se a analisar a construção social de diferenças e desigualdades 
entre indivíduos do sexo feminino e masculino e os processos através 
dos quais essas diferenças e desigualdades são naturalizadas, isto é, 
conceptualizadas enquanto reflexo e resultado da existência de uma 
«natureza masculina» que se distingue da «natureza feminina». A ex-
ploração sistemática e alargada destes processos veio demonstrar que 
são multidimensionais e particularmente complexos. Tornou também 
claro que analisar estes processos a partir de perspectivas que não 
reconhecem e enfatizam essa complexidade dá origem a uma imagem 
enviesada e potencialmente enganadora das suas dinâmicas e efeitos. 

De facto, os instrumentos teóricos, conceptuais e metodológicos 
usados na prática científica não são totalmente polivalentes e não 
permitem «ver» todos os aspectos de um fenómeno em estudo; 
como argumentam Almeida e Pinto (1995), as respostas que obte-
mos dependem das perguntas que colocamos. Estudar fenómenos é 
construí-los de um modo particular, que nunca é o único possível. 
Como tal, é fundamental problematizar esses processos de constru-
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ção e reconhecer as suas exclusões, isto é, identificar o que fica «de 
fora», o que não é perguntado e, por conseguinte, não é observado ou 
analisado. O objectivo aqui não é obter um conhecimento absoluto 
e global sobre um determinado fenómeno, tarefa aliás impossível; 
trata-se antes de reconhecer que estas exclusões têm profundos e 
decisivos efeitos a nível dos resultados obtidos e da definição das 
direcções futuras de pesquisa. Importa, então, discutir as formas 
como as ciências sociais constroem o género enquanto objecto de 
estudo, isto é, como observam, descrevem e teorizam os processos 
de (re)produção1 social de diferenciações materiais e simbólicas que 
têm por base as categorias «masculino» e «feminino». Estes são 
debates cruciais, na medida em que permitem e promovem a ava-
liação contínua dos instrumentos de produção de conhecimento 
que utilizamos, os lugares a que (não) nos levam e os caminhos 
que (não) nos permitem explorar. 

No final da década de 1980 e início dos anos 90, várias/os autoras/
es vieram argumentar, no contexto destes debates, que os modelos 
teóricos de problematização de género mais generalizados na altura se 
baseavam em (e, por sua vez, reproduziam) uma visão excessivamente  
estática, rígida, determinista e polarizada da masculinidade e da 
feminilidade. Estes modelos focavam-se nos processos através dos 
quais mulheres e homens são socializadas/os para assumir papéis e 
desenvolver competências e interesses considerados adequados ao 
seu sexo. Como tal, exageravam as diferenças entre mulheres e ho-
mens, ocultavam a heterogeneidade de cada uma destas categorias e 
reforçavam, assim, a lógica binária que sustenta o pensamento domi-
nante sobre mulheres e homens (Carrigan et al. 1987; Connell 1987, 
1995; Kessler et al. 1985). Autoras/es como Judith Butler (1990, 
1993) e Candace West e Don Zimmerman (1987) alertaram para a 
necessidade e urgência de tornar visível a diversidade de masculini-
dades e feminilidades e de reconhecer a sua fluidez e o seu carácter 
situacional e performativo, propondo uma teorização da feminilidade 
e da masculinidade não como algo que se é ou tem, mas que se vai 

1  Recorro a esta grafia – por exemplo, em (re)produção, (re)configuração ou 
(re)significação – como estratégia para realçar o carácter dinâmico destes processos 
e tornar explícito e central o facto de que estes são compostos simultaneamente 
por tendências de continuidade e mudança. Estas não são entendidas aqui como 
tendências opostas e mutuamente exclusivas, mas sim como dinâmicas articuladas 
e indissociáveis, que se alimentam e sustentam uma à outra. Para uma análise apro-
fundada do modo como mudança e continuidade se articulam nos discursos sobre 
género em Portugal, ver Pereira (2010). 
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fazendo na interacção. Estes debates produziram transformações 
significativas nos paradigmas de teorização da produção de diferen-
ciação de género, colocando as questões performativas no centro da 
agenda de pesquisa e discussão. Em outras áreas e disciplinas de in-
vestigação social, verificaram-se dinâmicas de mudança semelhantes, 
num processo que Burke (2005) e Denzin (2003) designaram como 
um performative turn das ciências sociais.

Esse performative turn não teve o mesmo impacto ou aconteceu 
da mesma forma e ao mesmo tempo em todas as disciplinas, áreas 
de estudo e países.2 Em Portugal, por exemplo, só recentemente 
se começou a produzir reflexão e debate mais sistemáticos sobre 
género numa perspectiva performativa. Embora esta seja uma área 
claramente em expansão no nosso país, como demonstra a recente 
publicação de um número especial da revista científica ex aequo de-
dicado precisamente a estas temáticas (Oliveira e Nogueira 2009), 
não dispomos ainda de um corpo alargado e aprofundado de análise 
empírica (recorrendo à etnografia ou a outros métodos qualitativos3) 
de processos de negociação de masculinidades e feminilidades (Perei-
ra 2009). Isto significa que são ainda limitados os nossos conheci-
mentos sobre os diferentes modos como as pessoas «fazem» género 
na sua interacção quotidiana nos mais variados espaços (sociais e 
geográficos) no contexto português. 

O objectivo deste livro é contribuir para aprofundar e alargar 
esses conhecimentos, analisando a negociação do género no dia-a-dia 
das/os jovens de uma turma de 8.º ano de uma escola de 3.º ciclo 
situada em Lisboa. Interessa-me compreender de que modos, em 
que contextos e com que objectivos é que as/os jovens marcam e 
desmarcam, acentuam e minimizam, reforçam e contestam diferenças 
assentes nas categorias «masculino» e «feminino» – o que inclui não 
só diferenças entre rapazes e raparigas, mas também diferenças entre 
pessoas do mesmo sexo (por exemplo, entre rapazes considerados 
«mais masculinos» ou «menos masculinos»). Situando estes proces-
sos de produção de diferenciação nas redes de relações (de amizade,  

2 Como demonstram os textos de Burke (2005) e Moore (2005), que descrevem 
e discutem o performative turn na História e na Antropologia, respectivamente.

3 A exploração empírica do carácter performativo do género tem sido conduzida, 
principalmente, através de etnografias, com observação participante prolongada em 
contextos de interacção específicos e delimitados. No entanto, alguns estudos que 
assumem explicitamente uma perspectiva performativa recorrem a outros métodos, 
como por exemplo entrevistas individuais (Dryden 1999), entrevistas de grupo 
(Frosh et al. 2002; Rocha e Ferreira 2002) e investigação-acção (Berge e Ve 2000). 
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de conflito, de poder e de desigualdade) entre pares na escola, ana-
lisarei as masculinidades e as feminilidades das/os jovens não como 
produtos estáveis e acabados de socializações «genderizadas» e «gen-
derizadoras», mas performances que as/os jovens (re)configuram de 
forma variável e que são um elemento central da sua negociação de 
relações na escola. Não negando, de forma alguma, a importância 
e a influência dos processos de socialização na formação de traços, 
interesses, capacidades e subjectividades «genderizadas» (Neto et al. 
2000; Vieira 2004), perspectivo estes/as jovens como sujeitos activos 
e criativos de uma negociação do género que é diária, contínua e nem 
sempre igual, e na qual investem significativamente.

Recorrerei à descrição das interacções que observei enquanto 
frequentei a escola com as/os 23 raparigas e rapazes da turma 
como ponto de partida para explorar a dimensão performativa 
do género e para reflectir sobre as potencialidades e as limitações 
de uma abordagem sociológica que coloque essa dimensão no 
centro da análise. Segundo McLaren, «os modelos analíticos iso-
lam, ou remetem para segundo plano, partes do mundo social, e 
invariavelmente distorcem a realidade ao enfatizar certos aspectos 
dessa realidade em detrimento de outros» (1999, 14-15).4 Focar a 
análise na dimensão performativa permite tornar mais visíveis certos 
aspectos do género, mas tende a sobrevalorizar a importância desta 
dimensão e colocar em segundo plano outras pertinentes como, por 
exemplo, os sistemas simbólicos mais vastos que dão sentidos (as-
simétricos) às categorias «masculino» e «feminino» (Amâncio 1992, 
1993, 1994; Bourdieu 1999) ou os constrangimentos institucionais 
à negociação do género (Acker 1990; Burke 2005). Ao priorizar, a 
nível analítico, a performatividade e a contextualidade das masculi-
nidades e das feminilidades produz-se uma representação enviesada 
do género: o género não é só e sempre performance e não pode ser 
reduzido a esta dimensão de análise. Como tal, não defendo aqui 
que as abordagens performativas são a panaceia que permite resolver 
todos os problemas, responder a todas as questões e iluminar todas 
as zonas escuras do estudo de género, nem proponho o abandono 
das várias outras formas de teorização do género e sua substituição 
imediata por uma conceptualização performativa. O que pretendo, 
pelo contrário, é demonstrar que uma abordagem performativa per-
mite problematizar questões cruciais que não podem ser formuladas 

4 Todas as citações de textos em língua estrangeira foram traduzidas por mim.
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ou exploradas a partir de outras perspectivas e que é, portanto, um 
pertinente e interessante ponto de partida para analisar criticamente 
os recursos teóricos, metodológicos e discursivos que utilizamos para 
pensar e escrever sobre género nas ciências sociais em Portugal (quer 
o abordemos como objecto de estudo central, quer como dimensão 
de análise de outros objectos). 

Essa ideia de ponto de partida é um aspecto-chave deste trabalho. 
A reflexão teórica e empírica que aqui apresento é, fundamental-
mente, um exercício de exploração e experimentação. Tem como 
objectivo levantar interrogações mais do que apresentar respostas, e 
suscitar problemas mais do que formular soluções – em suma, iden-
tificar caminhos para questionamento e debate mais do que propor 
pontos de chegada. Recorro à análise da dimensão performativa do  
género não como um fim em si mesmo, mas como meio e instru-
mento para visibilizar o carácter dinâmico, negociável e contextual 
da construção das masculinidades e das feminilidades, identificar 
fragilidades e inconsistências dos actuais discursos científicos sobre 
género e problematizar as categorias e os pressupostos nem sempre 
explícitos em que assentam. Este esforço de problematização de cate-
gorias parece-me de fundamental importância. Como argumenta Pae- 
chter, 

nas nossas conversas diárias e na nossa escrita, resvalamos constan-
temente entre diferentes utilizações e significados de palavras como 
masculinidade, feminilidade, masculino, feminino. Em parte isto é 
consciente; sabemos que estes são termos escorregadios e que até certo 
ponto temos de viver com isso. Noutros momentos, parece-me que 
ficamos simplesmente seduzidas/os com o que nos parece ser o carác-
ter «evidente» de um termo […], de tal forma que não reparamos nos 
problemas que esse termo coloca [2006a, 254].  

A ideia de ponto de partida é também usada aqui num outro sen-
tido. As questões com que nos confrontamos numa reflexão sobre 
a produção de conhecimento científico sobre género – como, por 
exemplo, a dificuldade em romper com as matrizes de pensamento 
(cultural e historicamente específicas) que estruturam a nossa visão 
do mundo; a tendência para analisar os objectos em termos dua- 
listas e a dificuldade de problematizar de forma integrada a sua 
multidimensionalidade; os desafios de teorização da relação entre 
estruturas sociais e agência individual e da relação entre dinâmicas de 
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produção e reprodução da realidade social; o papel da ciência como 
agente activo da (re)produção social dos fenómenos que estuda – 
não são questões específicas do estudo do género. São, sim, eixos de 
reflexão e debate que estruturam e atravessam toda a teoria social. 
Discutir as potencialidades e limitações de perspectivas de análise 
do género não permite apenas formular conclusões sobre o estudo 
do género – pode também ser um ponto de partida para uma re-
flexão crítica mais ampla sobre as nossas perspectivas de análise do  
social. 

Considero, então, que é possível e pertinente usar o género como 
campo de exploração dos eixos de reflexão e debate que referi acima. 
Além de permitir conhecer as várias dimensões de um conjunto de 
fenómenos sociais específicos, a reflexão sobre género pode ser (e 
tem sido) um instrumento de problematização das categorias e mo-
delos de interpretação científica do social – como salientam Miguel 
Vale de Almeida et al. os «estudos sobre o género [...] conduzem à 
crítica de alguns dos paradigmas das ciências sociais» (1996, 129).  
O género não é, certamente, o único campo possível a partir do qual 
podemos proceder a essa problematização. Mas pela sua transversa-
lidade, pela sua importância na configuração de estruturas sociais, 
dinâmicas de interacção, experiências individuais e identidades, pelo 
seu papel crucial na definição de relações de poder e de desigualdade, 
é um campo particularmente desafiante e com significativo potencial 
heurístico. 

Em resumo, proponho-me neste livro explorar a dimensão per-
formativa do género num contexto empírico particular para assim 
suscitar questões sobre o modo como nas ciências sociais se constrói 
o género enquanto objecto de estudo, e também enquanto fenómeno 
social – uma questão que me parece ser crucial embora nem sempre 
abertamente discutida. Segundo Gherardi, «[o] conhecimento gerado 
pela categoria ‘género’ sobre género é um dos mais claros exemplos 
do carácter reflexivo do conhecimento – isto é, do modo como o 
processo social de produção de conhecimento transforma os sujei-
tos e também as condições sociais em que o fenómeno estudado é 
produzido» (1995, 1, itálico no original). Na medida em que produz 
discursos sobre diferenças e semelhanças entre mulheres e homens, 
a investigação científica (tanto em ciências sociais, como físico- 
-naturais) intervém na regulação dos significados e normas de géne-
ro. Por outro lado, as relações entre investigadores/as e participantes 
são cenários de negociação de masculinidades e de feminilidades, em 
que também a/o investigador/a faz género de modos específicos.
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Isto significa que existe a possibilidade e o risco de a nossa prática 
científica contribuir de forma mais ou menos directa para reforçar 
estereótipos de género, legitimar desigualdades ou reproduzir os 
dualismos que nos propomos problematizar. Como argumenta Lí-
gia Amâncio, «cientistas e instituições científicas têm contribuído 
para a perpetuação das representações de género, em particular a 
representação das mulheres como categoria sexuada» (2005, 65). 
Tratando-se de efeitos frequentemente indesejados, imprevistos e 
até inconscientes,5 importa visibilizá-los e debatê-los – tarefa colec-
tiva que segundo Alvesson e Sköldberg (2000) deve envolver toda 
a comunidade científica (e não apenas quem estuda género) e para 
a qual espero contribuir com esta obra. Partindo das observações 
e conclusões do estudo etnográfico que realizei, pretendo tornar 
claro que não é só nos recreios de uma escola que se constroem 
e negoceiam quotidianamente diferenças e semelhanças de género: 
os nossos estudos e textos, sejam eles explicitamente sobre género  
ou não, são também agentes e espaços dessa construção – e é fun-
damental que sejam encarados e discutidos enquanto tal.

Para contextualizar esta reflexão, é importante caracterizar al-
gumas das linhas de debate que, apelando ao questionamento de 
conceitos ou à problematização de pressupostos tácitos, têm (re)
configurado ao longo das últimas décadas a investigação sobre gé-
nero – é esse o objecto do primeiro capítulo. No capítulo seguinte, 
analisarei o que significa e implica estudar o género numa perspectiva 
performativa e identificarei as principais potencialidades e limitações 
desta abordagem. Passarei, então, a uma revisão da investigação que 
tem abordado as relações quotidianas entre jovens na escola como 
espaço de construção de diferenciações e desigualdades de género. 
Em seguida, apresentarei as interrogações e as preocupações que 
orientaram este projecto de investigação, e depois caracterizarei o 
contexto em que decorreu o trabalho de campo e as técnicas de 
produção e recolha de dados utilizadas. Nos capítulos que se seguem 
analisarei como é que os rapazes e as raparigas que participaram neste 
estudo fazem género nas suas interacções na escola. 

5 Mas nem sempre – em certas situações este contributo da ciência para a le-
gitimação de desigualdades foi consciente. É, aliás, longa e recheada a história da 
utilização dos métodos e discursos científicos de diversas disciplinas como instru-
mentos de demonstração da diferença entre os sexos e da «natural» superioridade 
de um deles em relação ao outro (Amâncio 1994, 1997; Friedan 1965; Jacobus  
et al. 1990; Laqueur 1990).


