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Prefácio

Porquê, e como, ler este livro
Todos os dias fazemos género, isto é, interpretamos e julgamos os 

comportamentos dos/as outros/as em função do seu sexo, fazemos 
comentários (e até anedotas) sobre os traços típicos de mulheres e 
homens, organizamos a nossa aparência com base nas normas da 
nossa sociedade sobre o que é um aspecto masculino e feminino, 
fazemos escolhas sobre cores, brinquedos, passatempos, livros, fil-
mes e tantas outras coisas em função daquilo que julgamos ser mais 
indicado para homens e mulheres, sentamo-nos nos transportes pú-
blicos (de pernas mais abertas ou fechadas, ocupando mais ou menos 
espaço), ou expressamos as nossas emoções, da forma «correcta» do 
ponto de vista de género. Fazer género é, para muitas/os de nós e 
muitas vezes, uma fonte de sensações positivas: é algo confortável 
e familiar, que nos dá a segurança de saber o que devemos fazer, 
o que esperar dos/as outros/as e como interagir com eles/as; que 
nos faz sentir atraentes e sensuais; que nos dá prazer, recursos ou 
oportunidades. Mas fazer género é também uma experiência de des-
conforto e até violência: faz-nos sentir dúvida, ansiedade, embaraço 
e medo (pensamos, «será que a minha conduta, aparência ou escolha 
está ‘correcta’? O que vão achar de mim se não estiver?»); impede- 
-nos de fazer coisas que queremos, participar em actividades que nos 
atraem, dizer o que nos vem à cabeça, confessar desejos e receios, 
amar as pessoas que escolhemos; provoca e permite a desigualdade, 
a discriminação, a segregação, o assédio; e, em muitos casos, serve 
de justificação para exercer violência dos mais variados tipos sobre 
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aquelas/es que não fazem género da forma que entendemos ser na-
tural, normal ou desejável.

Durante os últimos anos, as ciências sociais em Portugal e no 
estrangeiro têm produzido um extensíssimo e muito interessante 
corpo de investigação sobre estas (e outras) dimensões da produção 
social de diferenças e desigualdades entre mulheres e homens. Essa 
investigação tem gerado animados e complexos debates que trans-
formaram significativamente muitos dos conceitos e pressupostos 
de análise científica das sociedades contemporâneas, e que demons-
traram muito claramente que as masculinidades e as feminilidades 
que vemos e fazemos todos os dias não são tão naturais e simples 
como parecem. No entanto, e infelizmente, essa investigação nem 
sempre tem sido suficientemente divulgada para além das paredes 
das universidades, e partilhada e discutida com crianças, jovens e 
adultos que têm de negociar estes processos todos os dias. Como 
muitas/os outras/os investigadoras/es a trabalhar nesta área, parece- 
-me urgente e indispensável que essa partilha se alargue e essa dis-
cussão se intensifique, e que o conhecimento que produzimos sobre 
género seja lido, avaliado e comentado por quem não trabalha ou 
estuda em ciências sociais. 

Através deste estudo do modo como as/os jovens de uma turma 
de 8.º ano de uma escola em Lisboa negoceiam o género no seu 
dia-a-dia, pretendo contribuir para a expansão das conversas sobre 
género dentro e fora da academia, e para o estreitar de diálogos entre 
cientistas sociais e as pessoas que, apesar de especialistas em género – 
porque o fazem todos os dias – não conhecem a investigação sobre 
estes temas. Um dos maiores obstáculos a esses diálogos é o facto de 
as/os cientistas sociais utilizarem linguagem que nem sempre é fácil  
compreender para quem não tem formação nesta área ou contacto 
prévio com debates académicos. Esse foi um dos maiores desafios 
com que me confrontei na preparação desta obra. Um dos meus 
principais objectivos era escrever um livro que pudesse ser legível, 
útil e interessante para variados públicos, com distintas necessidades 
e níveis de familiaridade com os conceitos da Sociologia e dos Es-
tudos sobre as Mulheres, de Género e Feministas. Para isso, optei 
por usar diferentes estilos de linguagem em diferentes secções. Deste 
modo, as/os colegas das ciências sociais poderão encontrar aqui 
material para (re)pensar teorias e conceitos (particularmente o de 
«performatividade»), ao mesmo tempo que jovens, pais e professo-
ras/es poderão ler análises detalhadas dos episódios e conversas das 
raparigas e rapazes do 8.º X, análises que lhes permitirão reflectir 



Prefácio

17

sobre as suas próprias experiências na escola ou com adolescentes. 
Sugiro, como tal, distintos mapas de navegação nesta obra para cada 
um destes grupos:

a) As/os leitoras/es interessadas/os em saber mais sobre 
como se estruturam e vivenciam as relações entre 
adolescentes nas escolas portuguesas, e o papel central que 
o género (e a sexualidade) desempenham nessas relações, 
devem passar de imediato para o capítulo 5, que apresenta 
a escola e a turma com a qual conduzi este projecto de 
observação participante do quotidiano no recreio, e os 
capítulos 6 a 9, e o epílogo, que contêm descrições ricas e 
detalhadas daquilo que observei durante o período em que 
frequentei as aulas com o 8.º X. Se desejarem ler mais sobre 
os resultados de outras investigações similares, os capítulos 
3 e 10 poderão ser úteis.

Os/as leitores/as que procuram uma discussão do 
conceito de género e das teorias que sobre ele se têm 
debruçado, e/ou uma reflexão sobre o que significa, e
por que razão é importante, conceptualizar o género 
performativamente encontrarão esse material na introdução 
e capítulos 1, 2, 3 e 10. Estas secções fazem uma revisão 
crítica de debates teóricos (passados e presentes) sobre 
género e levantam um conjunto de questões importantes 
sobre os modos como se tem conceptualizado o género em 
Portugal, e sobre os pressupostos dualistas e essencialistas 
em que assentam alguns dos nossos modelos de análise 
sociológica das experiências de mulheres e homens, rapazes 
e raparigas.  

Diz-se que não é possível agradar a gregas e troianos, mas espero 
que este livro possa ir de encontro às questões e preocupações destes 
dois diferentes grupos, e suscitar novas interrogações e reflexões no 
seio de cada um deles. Espero também que as aventuras e desventuras 
das raparigas e rapazes do 8.º ano, um grupo absolutamente extraor-
dinário de jovens que me acolheu e se apropriou deste trabalho com 
enorme entusiasmo e ainda mais generosidade, sirva também para 
demonstrar que as/os jovens não são tão passivas/os e desatento/as 
como às vezes pensamos. Elas e eles sabem imenso sobre género, e 
nós temos muito a aprender se as/os ouvirmos, lhes fizermos per-
guntas e observarmos com atenção e respeito o seu dia-a-dia. 


