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Neste artigo, pretende-se demonstrar que, apesar das críticas à teoria de
Willis sobre a cultura da classe trabalhadora e sobre a reprodução sociocul-
tural das desigualdades da classe trabalhadora, no seu livro Learning to
Labour, os temas do seu estudo continuam a representar um marco simbó-
lico importante no estudo das identidades de género e das classes sociais e
no desenvolvimento das metodologias de pesquisa crítica associadas à polí-
tica transformativa, apresentando além do mais uma análise da identidade
mais teoricamente documentada e situada do que a que existe actualmente.

Palavras-chave: cultura, classe trabalhadora, identidades de género, identi-
dades masculinas, justiça social

Introdução

A publicação de Learning to Labour de Paul Willis em 1977 representou um
marco no estudo das identidades sociais e da justiça social na educação. A tese
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seminal de Willis acerca da razão por que os rapazes da classe trabalhadora
obtêm empregos da classe trabalhadora, quando publicada pela primeira vez,
foi descrita, na contracapa, como «um livro intransigente que de certo provo-
cará controvérsia considerável». Vinte cinco anos mais tarde, o livro é ainda um
dos textos mais citados na sociologia da educação. De uma forma extraordiná-
ria, o texto de Willis relaciona «o problema» da educação da classe trabalhadora,
que tem moldado os discursos da política social-democrata desde 1944, com as
preocupações contemporâneas sobre identidades, cultura e mudança social.
Quero argumentar que reler Willis tem um outro significado, para além dos inte-
resses imediatos do livro. As várias leituras do livro, algumas das quais refiro
neste capítulo, exemplificam complexas mudanças teóricas e metodológicas no
estudo das identidades e da justiça social. Pretendo demonstrar que, apesar das
numerosas e rigorosas críticas à teoria de Willis sobre a cultura da classe traba-
lhadora e sobre a reprodução sociocultural das desigualdades da classe trabalha-
dora, os temas do seu estudo ainda representam um marco simbólico importante
no estudo das identidades de género e das classes sociais e no desenvolvimento
das metodologias de pesquisa crítica associadas à política transformativa. Pode
também argumentar-se que o livro representa uma análise da identidade mais
teoricamente documentada e situada do que a que existe actualmente. Conse-
quentemente, reler o texto oferece a possibilidade de reflectir criticamente acerca
do nosso projecto teórico actual sobre as identidades sociais, a justiça social e a
educação. Inicio esta discussão ilustrando três leituras bastante diferentes do
livro, antes de explorar como as identidades masculinas da classe estão agora a
ser pesquisadas e relacionadas com questões de justiça social.

Interligando identidade, agência e estrutura

A pesquisa de Willis foi realizada com um grupo de 12 rapazes da classe tra-
balhadora, que frequentaram a escola de Hammerton, na enorme aglomeração
de distritos urbanos industriais nos condados centrais de Inglaterra. A cidade
era então maioritariamente constituída por pessoas da classe trabalhadora com
apenas 8% classificados como classe média profissional. A população era de
cerca de 60.000 de habitantes com uma das taxas de actividade mais elevadas
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no país. As mulheres eram especialmente activas na força trabalhadora (aproxi-
madamente 79%), a maioria das quais envolvidas na produção de bens de
metal, trabalhando as restantes nas indústrias de alimentação, bebidas, tabaco,
na engenharia mecânica, na indústria de automóveis, cerâmica, vidro, e na dis-
tribuição. A taxa de desemprego, no início dos anos setenta, nesta área, era 
apenas de 1% abaixo da média nacional. Como Willis anotou, Hammerton era
«um género de cidade industrial arquétipo. Tem todas as marcas industriais
clássicas, bem como as do monopólio do capitalismo moderno, e ambas em
conjunção com um proletariado, que é, precisamente, o mais antigo do mundo»
(Willis, 1997: 6).

Os «rufias» de Hammerton, estudados por Willis, tinham desenvolvido, e for-
temente, a sua própria cultura «antiescola» – uma cultura que tinham desenvol-
vido, de modo criativo, a partir dos materiais, dos recursos e das ideias que
lhes ocorriam. A sua práxis – o desenvolvimento, a transformação e a reprodu-
ção criativa dos aspectos da cultura maioritária – conduziu-os, paradoxal e criti-
camente a determinados tipos de trabalho. O efeito foi «a entrega manual da sua
capacidade de trabalho» às estruturas do capitalismo ocidental. Esta entrega,
«um acordo com o futuro» como Willis o descreveu, pegou no destino da classe
trabalhadora e reformou-o com finalidades novas. Parte desse processo envol-
veu o que chamou de «a penetração parcial» das «condições realmente determi-
nantes de existência da classe trabalhadora» (Willis, 1977: 3) que desmentiam as
versões oficiais facultadas pela escola e pela sociedade.

A tragédia e a contradição é que estas formas «de penetração» são limitadas,
distorcidas e voltaram-se contra si mesmas, frequentemente, de forma invo-
luntária, através de processos complexos, variando desde processos ideológi-
cos gerais e aqueles internos à escola, e às agências de orientação até à
influência extensa de formas de dominação masculina patriarcal e de
sexismo no seio da própria classe trabalhadora (ibid.).

Usando os seus dados, Willis ofereceu uma explicação sobre o insucesso
do sistema educativo para melhorar as oportunidades destes «rufias». O cerne da
sua análise era o papel do poder de trabalho e, na segunda parte do livro, Willis
explorou o relacionamento do sistema patriarcal (e, em grau menor, o racismo)
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com o capitalismo. O significado do trabalho e do poder de trabalho, para estes
«jovens não académicos e desafectados», foi compreendido no contexto destas
outras divisões sociais. Assim, Willis demonstrou, empiricamente, como o
padrão cultural do insucesso escolar das crianças da classe trabalhadora
manual era diferente dos outros padrões de classe média e de classe trabalha-
dora encontrados nas escolas – tinha a sua própria lógica, as suas experiências,
os seus relacionamentos, as suas escolhas e decisões. Nesta análise, pôs-se em
conjunto, de forma pouco habitual, as possibilidades estruturais e subjectivas, a
fim de descrever as experiências e a identificação de um grupo particular da
juventude.

Learning to Labour, consequentemente, apelava às preocupações de justiça
social que, então, estavam focalizadas nas experiências educacionais masculi-
nas de classe trabalhadora, e oferecia uma análise das identidades de classe que
ecoava os discursos sociológicos correntes1. Do ponto de vista de uma pers-
pectiva de justiça social, a análise foi ao cerne dos ideais meritócráticos demo-
crático-liberais da escola que, no acordo pós-guerra, ofereciam às escolas um
reportório duplo contraditório (CCCS, 1981) – a procura do crescimento econó-
mico associada ao desejo de incentivar maior igualdade social e coesão. Este
duplo reportório, colocado no centro dos esforços da reforma do Partido
Trabalhista, juntou discursos vocacionais e liberais dentro da escola. O raciona-
lismo económico articulou a promoção de capacidades e competências indivi-
duais à detecção de recursos de talento da classe trabalhadora e à promoção
de uma sociedade mais educada. Em contraste, a pesquisa de Willis expôs a
injustiça e as formas de «repressão institucional» (Willis, 2000: 38) associadas
com tal reportório para os rapazes de classe trabalhadora manual. O credencia-
lismo, perceberam os rapazes, não levaria nem ao «desmantelamento da socie-
dade de classes» (ibid.: 38) nem poderia melhorar as possibilidades da classe
trabalhadora manual. De acordo com Willis:
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Impedidos de prosseguir desenvolvimentos alternativos das suas capacidades
ou cursos subversivos de crescimento, o sistema das credenciais escraviza os
poderes dos [«rufias»] e procura prendê-los ao sopé do desenvolvimento
humano... Do ponto de vista colectivo, vivido na cultura dos «rufias», a pro-
liferação de qualificações é simplesmente uma inflação inútil da moeda do
credencialismo, e se avançarmos por ela, uma oferta fraudulenta à maioria
do que, de facto, somente pode significar algo para poucos (ibid.: 38-39).

Contudo, as consequências de revelar tal «repressão institucional» não eram
necessariamente negativas. Curiosamente, a descrição de Willis das transições
dos jovens de classe trabalhadora para o trabalho manual confirmou aos pro-
fessores que não só eles não poderiam ser tidos como directamente responsá-
veis pelo insucesso da classe trabalhadora, mas que, ao ouvir as vozes colecti-
vas dos «rufias», os/as professores/as poderiam começar a confrontar a reali-
dade das vidas dos rapazes e a intervir em seu interesse, de formas transforma-
doras. Distanciando-se do funcionalismo mais determinista da teoria da repro-
dução social/cultural, Willis posicionou-se dentro do que viu como a prática
educacional radical sustentada nesse tempo pelo Centro de Estudos Culturais
Contemporâneos (Centre for Contemporary Cultural Studies) na Universidade
de Birmingham. Reflectindo no seu trabalho, escreveu:

Se não tivermos nada a dizer sobre o que fazer na manhã de segunda-feira,
tudo será cedido a uma tautologia estruturalista, imobilizadora, reducio-
nista, purista: nada pode ser feito até que as estruturas básicas da sociedade
sejam mudadas, mas as estruturas impedem-nos de fazer quaisquer
mudanças... Libertar-se da desordem dos assuntos dos problemas do dia-a-
-dia é negar a natureza activa, contestada, da reprodução social e cultural:
é condenar pessoas verdadeiras ao status de zombis passivos, e, de facto,
cancelar o futuro por defeito... É um insucesso teórico e político (Willis, 1997:
186 cit. in Skeggs, 1992: 182).

Willis acreditava firmemente que, ao usar métodos etnográficos para explo-
rar em profundidade as formas da criatividade humana ou «arte», e as suas con-
sequências sociais, surgiria a possibilidade de radicalizar a prática dos professo-
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res e de confrontar as injustiças associadas ao capitalismo, nos aspectos econó-
micos e sociais. No seu livro mais recente, The Ethnographic Imagination
(Willis, 2000), descreve de que forma o estudo de «penetrações sociais», tais
como aquelas dos «rufias», é um meio de alargar e de aprofundar o «sempre
contingente e reflexivo corpo de conhecimento sobre a humanidade», acerca
«de como os seres humanos usam os recursos para produzir sentido em con-
texto». «As práticas culturais de fazer sentido são intrinsecamente automotiva-
das como aspectos de construir identidade e de autoconstrução: ao construir-
mos os nossos mundos culturais, fazemo-nos a nós próprios» (Willis, 2000: xiv).
Em Learning to Labour, 

o estudo etnográfico da cultura teve, consequentemente, um papel geral a
desempenhar, no sentido de denunciar a injustiça, e de contribuir, manter e
estender normas de justiça social e de decência humana. Há aqui especifi-
camente conexões internas para uma perspectiva em sintonia com as pene-
trações vividas de agentes sociais, isto é, perceber o que as práticas in situ
«dizem» sobre a justiça social (Willis, 2000: 120).

De acordo com Willis, têm que se acolher as vozes daqueles que poderiam,
de outra forma, ficar silenciosos, no espírito de «respeitar, recordar, iluminar e
aprender das formas de produção de sentido sensual, em relações subordina-
das e de autoprodução, mesmo podendo ser distorcidas e confinadas pelas suas
condições pouco propícias» (ibid.: 120). O/A etnógrafo/a, aos olhos de Willis,
poderá dar àqueles o poder potencial, através da política de «nomear», poderão
«revelar a invisibilidade do trabalho simbólico, e assim oferecer oportunidades
para o redireccionamento ou limitação das consequências reprodutivas de
penetrações vividas»2 (ibid.: 121). Outras formas de nomeação poderiam, pois,
ser postas em circulação nos discursos públicos, assim «interrompendo ou
negando o tranquilo funcionamento da regulação do governo de peritos e a
legitimação da desigualdade» (ibid.: 121). Referindo-se aos mundos contempo-
râneos, tais estudos etnográficos poderão desenvolver maior conhecimento teó-
rico do impacto «das estruturas, das relações sociais e da mudança social
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«escondida» que geram novos tipos de desejos e novos tipos de sobrevivência e
assim, novos tipos de identidade expressos em novos tipos de colectividade e
em novos tipos de política» (ibid.: 121).

Tais ideais, no entanto, não seriam provavelmente conseguidos nem de
forma fácil nem de forma linear. Certamente, ao descrever, em detalhe tão vivo,
as formas como os «rufias» de classe trabalhadora trabalhavam em e com cir-
cunstâncias materiais e as suas «possibilidades objectivas», Learning to Labour
sugeriu que os esforços igualitários da escola poderiam ser desviados e mesmo
negados através da auto-reprodução da subordinação da classe trabalhadora. O
prazer que os rapazes tiravam de ridicularizar, de se divertir e de gozar (Willis,
2000: 38), «a sua saída atribulada (em vez de transição da) escola» (ibid.: 41), a
sua selecção aleatória dos empregos e sua «dignidade resistente» (ibid.: 39)
apontam para formas de os preparar para a lógica do trabalho sob o capitalismo
– «uma reprodução intencional e conservadora» da estrutura social. Não sur-
preendentemente, os educadores críticos modernos e, mais tarde, os pós-
-modernos receberam o livro no Reino Unido e no estrangeiro com ambivalên-
cia política.

No entanto, o poder do texto de Willis reside na riqueza do seu relato da
sobrevivência dos «rufias» e no potencial da sua análise da desigualdade social.
O seu legado sociológico, nos campos da educação e dos estudos culturais juve-
nis, pode ser encontrado numa abordagem contínua da criatividade extraordi-
nária de vários grupos da juventude em resposta ao seu posicionamento. De
facto, a análise da criatividade na construção da identidade, nas identificações e
nas alianças tornou-se, agora, discutivelmente, o principal foco de estudos
sociológicos da justiça social. Ao mesmo tempo, a relevância de Learning to
Labour tem sido extremamente afectada por leituras pós-estruturalistas de uma
agenda «modernista» e política empenhadas (Skeggs, 1992).

Agendas metodológicas para a justiça social

Em retrospectiva, é fácil ver por que é que Learning to Labour era visto
como um ponto de viragem metodológico e teórico, preparando o caminho,
não só para etnografias críticas, mas também para posteriores leituras pós-estru-
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turalistas de identidade. A obra foi descrita como um marco chave no desenvol-
vimento da epistemologia científica social, integrando uma análise sem prece-
dentes da estrutura e da agência humana. Os métodos etnográficos críticos
empregados por Willis foram, consequentemente, interpretados como uma rup-
tura epistemológica significativa com as estruturas do positivismo e da teoria
racional – embora estes discutivelmente já tivessem sido desafiados pelos estu-
dos da vida escolar de Hargreaves (1967) e de Lacey (1970). Como Wexler
(2000) comentou recentemente, a análise de Willis da reprodução da desigual-
dade afastou-se dos estudos mais «neutros», «ateóricos» dos rapazes, «adicio-
nando qualidade empírica a uma introdução teórica mais geral da teoria crítica
à educação» (2000: 98).

A agenda política de Willis no entanto foi desafiada por um número de crí-
ticas metodológicas. Na sua recensão crítica a Learning to Labour, Beverley
Skeggs teceu comentários sobre a extensão a que o projecto político de Willis,
em nome da justiça social, tinha comprometido a pessoa leitora a uma visão
celebradora altamente romantizada dos «rufias» de classe trabalhadora. Aponta
para a natureza «sedutora» do texto – notando a sua utilização de dispositivos
retóricos, tais como o uso de «nós», o incentivo para desenvolver uma resposta
pessoal aos assuntos antes de discutir a teoria sociológica acerca da sua situa-
ção (a divisão entre as primeiras e segundas partes do livro), o uso de inciden-
tes dramáticos que «seriam dignos de uma telenovela», o acesso imaginário a
um mundo estranho, o apelo ao compromisso político de Willis com a sua cele-
bração de agência sobre a estrutura e dominação, o optimismo e a simpatia que
gera para com «os rufias». No entanto, as consequências conduziram «a um recon-
firmação», para os socialistas da classe média, «do potencial revolucionário da
classe trabalhadora – se, ao menos, não fossem tão sexistas e racistas» (1992: 188).

As releituras pós-estruturalistas e pós-modernas do estudo foram mais 
além e questionaram até que ponto o livro marcou não só uma viragem polí-
tica, mas também metodológica. As feministas pós-estruturalistas e pós-moder-
nas, em particular, sublinharam as várias formas em que o projecto de Willis
tinha deixado por resolver questões centrais sobre, por exemplo, o papel da
teoria, especialmente em relação a assuntos da agência, identidade e praxis.
Nesta leitura, Willis estava preso às narrativas da teoria crítica dos anos setenta.
Usando um padrão pós-moderno, Patti Lather (1991), por exemplo, criticou

16



Willis pelo seu uso a priori da teoria neomarxista. Argumentou que não faz
sentido dizer que a perspectiva de Willis, como investigador, foi alterada pelos
dados. O papel da teoria foi, consequentemente, apresentado como «não-dia-
léctico, unidireccional, uma imposição que não permite padrões diferentes e
explicações alternativas» (ibid.: 67). A atitude metodológica de tal teoria mar-
xista crítica era privilegiar sobretudo a exterioridade, criando uma análise unitá-
ria dos «rufias» e deixando paradoxalmente a pessoa investigadora numa posi-
ção política neutra, distanciada do seu tema.

Ironicamente, Willis foi censurado por, no seu estudo, não desenvolver
mais diálogo ou práxis com os rapazes. Gore sustenta que, embora Willis
apontasse «os aspectos produtivos do poder», tinha concluído com «a elucida-
ção das estruturas opressivas que mantinham os rapazes na sua posição na
classe» (Gore, 1993: 96). O seu conceito «de penetração parcial» – a capacidade
das pessoas em romper com as contradições culturais de forma incompleta,
não conduzindo à crítica da ideologia – era em si mesmo incompleto, pois não
oferecia perspectivas para possibilidades de intervenção. Assim, embora «a lin-
guagem da possibilidade» tivesse o seu início em tal texto, a mudança de uma
consciência de constrangimentos estruturais para um trabalho transformador
não tinha sido feita. Fortes tensões ainda existiam entre «o foco discursivo na
crítica e a possibilidade» (Gore, 1993: 96).

Assim, embora Willis tivesse identificado a área de resistência à autoridade
como um correctivo importante à correspondência excessivamente determinista,
foi visto como mantendo uma abordagem quase-positivista ou de realismo
científico em relação à pesquisa. Sem problematizar o processo da pesquisa em
si, os perigos da objectivação e do relacionamento distanciado entre o sujeito e
o objecto (Lather, 1991), Willis tinha aparentemente reproduzido «formas dissi-
muladas de positivismo» ou «de uma abordagem científico-realista em relação à
pesquisa» que tinha levado, por fim, a sustentar «uma contemplação essencial-
mente masculina da subordinação e do domínio social como a prática do
conhecimento» (Wexler, 2000: 98).

As consequências de tais leituras de Learning to Labour foram substanciais.
Por um lado, a teoria de Willis da resistência de classe através das formas cultu-
rais da juventude tomaram conta da imaginação sociológica e política (Brown,
1988) – a sua ênfase na construção da identidade tornou-se o paradigma de
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pesquisa sociológica dominante. Por outro lado, como consequência de tais crí-
ticas, o livro de Willis tornou-se conhecido por representar um texto moder-
nista por excelência pela nova geração de cientistas sociais treinados no pensa-
mento do pós-iluminismo. A consequência, como anota Beverley Skeggs, foi a
de que a integridade política e teórica da análise de Willis «se perdeu em muito
dos trocadilhos do discurso pós-moderno» (1992: 193).

A masculinidade como oposição à classe

Um leitura diferente, mais positiva, de Learning to Labour foi apresentada
por investigadores/as preocupados/as com os processos da formação da identi-
dade de género. No contexto particular do desenvolvimento de uma sociologia
da masculinidade, o livro de Willis representa uma ruptura total com as teorias
passadas da socialização de género. Willis mostrou efectivamente como a cons-
trução da identidade – a produção e a construção das identidades de género –
podia ser pesquisada. Desde a publicação de Learning to Labour, como Connell
(1995) discute, poucos duvidaram que a construção social das masculinidades
constitui um processo sistemático socialmente negociado. Nem têm sido capazes
de negar a ligação complexa entre a estrutura social e a cultura. Paradoxal-
mente, neste contexto, Learning to Labour não preparou o caminho apenas
para etnógrafos críticos, mas também para leituras pós-estruturalistas da identi-
dade de género e de trabalho sobre identidade de género.

Como Connell (1995) comentou, a contribuição de Willis foi a de colocar o
estudo de género bem dentro da análise das culturas de classe trabalhadora na
educação, na articulação entre a escola, a economia e a cultura da oficina, no
contexto do estudo das culturas antiescola. Significativamente, o livro focou
não apenas a especificidade da classe, mas também «um estudo da masculini-
dade em prática». Para Connell, o estudo de Willis e o texto seminal de Tolson
(1977) The Limits of Masculinity foram os primeiros do seu tipo. Ambos suge-
riam que a escola era o local onde múltiplas masculinidades eram geradas, fre-
quentemente em oposição à autoridade da escola e às estruturas do currículo.
Desde então, muitos estudos têm explorado a gama de posições habitadas por
rapazes, dentro e fora das escolas (por exemplo, Brown, 1988; Mac an Ghaill,
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1994; Sewell, 1997; 1998). Assim, embora a dicotomia formal de «rufias» (lads) e
de «orifícios» (ear’oles) tivesse sido imediatamente desafiada pela etnografia de
Brown (1987) sobre rapazes «vulgares» de classe trabalhadora – aqueles que
desejavam «continuar» e «sair» dos seus destinos –, o seu estudo, juntamente
com muitos outros que o seguiram, focaliza o mundo relacional dos rapazes.
Os rapazes são apresentados a dar forma activa tanto a relações de género
como a relações de classe social, e a construir a sua masculinidade dentro de
relações fluidas de género, de etnicidade, de classe, de idade e de sexualidade.
De forma excepcional, já nos anos setenta, Willis juntou o estudo das relações
de classe, de género e de raça de uma forma complexa e sofisticada.

Willis também mostrou as formas como as diferentes masculinidades e,
mais especificamente, formas de masculinidade hegemónica (heterossexual/
branca) foram criadas, reguladas e reproduzidas dentro da mesma escola. De
acordo com Connell, Willis demonstrou eficazmente

as relações entre os diferentes tipos de masculinidade: relações de parentesco,
de dominação e subordinação. Estas relações são construídas através de prá-
ticas que excluem e incluem, que intimidam, exploram, e assim por diante.
Há uma política de género dentro da masculinidade (Connell, 1995: 37).

Depois do trabalho de Willis, os estudos da escola incidiram em padrões de
masculinidades hegemónicas, em vez de focalizarem a socialização. Diferen-
ciações culturais, em vez de apenas a diferenciação económica, como anota
Connell, tornaram-se centrais ao estudo da formação da identidade da classe
trabalhadora.

Adiantado para o seu tempo, Learning to Labour explorou as consequên-
cias contraditórias e negativas do género e, em menor grau, étnicas, nas identi-
dades dos rapazes brancos de classe trabalhadora. Willis ofereceu perspectivas
centrais de como a masculinidade/sexualidade se poderia transformar na chave
da resistência da classe social em relação a sistemas injustos. Willis (2000: 37)
descreveu o seu trabalho como «explorações criativas e de rearticulação dos
códigos sociais dominantes recebidos e da reprodução: classe trabalhadora/
classe média, preto/branco, masculino/feminino. Os conceitos binários podem
ser colocados uns contra os outros e posicionados misógina ou ironicamente
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para revelar termos terceiros». O dualismo do masculino e feminino que auto-
ras pós-estruturalistas contemporâneas, como Bronwyn Davies (1989), vêem
como central para o suporte discursivo das identidades na sociedade moderna
foi explorado pela análise de Willis. Em Learning to Labour, considerou como
tais dualismos funcionam para os rufias da classe trabalhadora, presos dentro
das estruturas objectivas do capitalismo. A sua análise da cultura dos «rufias»
demonstrou que formas de resistência de classe social (antiescola) são basea-
das na celebração de identidades sexuais tradicionais que fundamentalmente
confirmam o ciclo de reprodução da classe social (MacDonald, 1981: 153). É
esta perspectiva que ainda não foi desafiada. A sua pesquisa mostrou que os
rapazes estavam a adoptar, a adaptar e a retrabalhar o dualismo de género em
vez de serem socializados numa ou noutra categoria. «O trabalho de identi-
dade» dos «rufias» envolveu-os criticamente na inversão da divisão mental/
manual associada às economias capitalistas, e na combinação do trabalho físico
árduo com o que nós agora chamaríamos «a superioridade narrativa da masculi-
nidade».

A forma como tal dualismo funcionou no contexto da escola foi configu-
rado pelas realidades da escola para a juventude masculina de classe trabalha-
dora. Willis viu que «os rufias» perceberam qual era o preço do conformismo
relativo à agenda educacional do estado para as classes trabalhadoras. O con-
formismo envolveria o conluio das classes trabalhadoras na sua própria supres-
são educacional. Como Willis (1977: 128) argumentou, o «rufia» trabalhador
«deve começar por superar a sua desvantagem intrínseca de possuir a cultura
de classe errada e os descodificadores educacionais errados». O sucesso, no
entanto, significaria a castração da juventude de classe trabalhadora. Estes «rufias»
ingleses comemoraram a sua masculinidade contra as normas dos alunos
dóceis, conformistas e aplicados. Ao rotular tais alunos como efeminados e
«lorpas», os «rufias» afirmam a sua masculinidade beligerante e física numa cul-
tura antiescola. Confirmam assim o respeito pela sua identidade masculina,
derivada da sua família e dos seus pares e vêem a sua realização em trabalhos
manuais físicos duros. Um aspecto crítico de Learning to Labour é, portanto, o
debate do que Willis chamou a «valorização-cruzada» de, por um lado, o traba-
lho manual com «a superioridade social da masculinidade», por outro (p. 148).
Willis descreve o trabalho da identidade dos «rufias» num relato que tem muitas
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ressonâncias com discussões pós-estruturalistas contemporâneas das identifica-
ções, das não identificações e dos posicionamentos dos sujeitos (por exemplo,
Skeggs, 1997). Comenta que nem todas as divisões são vistas como opressivas.
«Para “os rufias”, uma divisão em que se tomam por favorecidos (sexualmente)
cobre, torna-se parte de, e finalmente, muda parcialmente a valência de uma
divisão em que são desfavorecidos (poder mental/manual)» (ibid.: 148).

De acordo com Willis, «os rufias» invertem a hierarquia mental-manual ao
transpô-la para o dualismo de género e para a hierarquia macho-fêmea. Com
efeito, o modo de produção e a opressão de classe são reproduzidos, em parte,
através da equivalência estabelecida entre a divisão mental/manual do trabalho
e entre a masculinidade e a feminilidade. Isto também facilitou o caminho para
a reprodução do poder do trabalho manual masculino na fábrica:

A inversão importante, contudo, não é conseguida dentro da lógica apro-
priada da produção capitalista. Nem é produzido na articulação concreta
da localização das classes sociais de duas estruturas que, no capitalismo, só
podem ser separadas em abstracto e cujas formas agora se tornaram parte
dele. Estas são o patriarcado e a distinção entre o trabalho mental e manual.
A forma da articulação é a da valorização cruzada e a da associação dos
dois termos-chave nos dois conjuntos de estruturas. A polarização das duas
estruturas torna-se cruzada. O trabalho manual é associado à superiori-
dade social da masculinidade e o trabalho mental à inferioridade social da
feminilidade. O trabalho manual, em particular, está impregnado com um
tom masculino e uma natureza que o rende positivamente expressivo mais
do que seu foco intrínseco no trabalho (ibid.: 148).

A análise de Willis do esforço do elemento masculino de classe trabalha-
dora, no contexto de uma classe dominante, ecoa bem com a de Bourdieu
(1977), que argumentou, nesse tempo, que os homens de classe trabalhadora
têm muito a perder com o sucesso educacional em tal cultura3. Protegendo-se
da mobilidade social e também da emasculação, os homens de classe trabalha-
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dora encontram formas de expressar a sua sexualidade. Bourdieu argumentou
que as determinações biológicas (macho/fêmea) e de género (masculino/femi-
nino) «exercem a sua influência em práticas e imagens linguísticas (ou sexuais),
através da estrutura de oposições homólogas que organizam as imagens dos
sexos e das classes» (Bourdieu, 1977 cit. in MacDonald, 1981; Arnot, 2002). Ao
adquirir formas linguísticas e culturais dominantes, o que está em causa não é
apenas a acusação de deslealdade de classe, mas também a negação ou o
repúdio da sexualidade masculina definida em termos da virilidade, beligerân-
cia e assertividade. Aceitar a cultura burguesa (a forma de falar, auto-apresenta-
ção através do gesto, do vestuário e assim por diante) implica também uma
relação particular com o próprio corpo – daí, os nomes diferentes para as partes
do corpo (a feminilidade e a delicadeza de la bouche em relação à aspereza e
à violência de la gueule) no discurso burguês e no da classe trabalhadora. Ao
inverterem a classificação entre culturas de classe, argumentou Bourdieu, os
homens de classe trabalhadora enaltecem a sua sexualidade e a sua cultura física
(manual), ao pontuar a sua linguagem com palavras «grosseiras» e «rudes» e «his-
tórias grosseiras e picantes» – um tema que também emerge fortemente em
Learning to Labour e, interessantemente, na pesquisa pós-estruturalista contem-
porânea sobre o comportamento jovial dos rapazes nas escolas actuais.

Em formas que ecoam bem com interesses contemporâneos sobre identida-
des sociais localizadas, Willis argumenta que as interligações que descobriu
entre o género e a classe eram específicas a posicionamentos particulares de
juventude. Numa entrevista, demonstra a sua consciência sobre a formação de
identidades múltiplas e de múltiplas articulações de categorizações binárias.
Comenta assim:

Não argumentei que uma certa masculinidade da classe trabalhadora liga-
ria para sempre o manualismo e a masculinidade, mas que estes eram siste-
mas binários diferentes com as suas próprias histórias, e que em outras
situações, poderão ter articulações diferentes de género, de categorias
patriarcais e capitalistas. Há uma instabilidade real na forma como os siste-
mas de género e os sistemas capitalistas ou as relações capitalistas se articu-
lam entre si (Willis cit. in Mills & Gibb, 2001: 400).
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Relações de género, identidades e a vida familiar

Enquanto a perspectiva clássica de Willis expôs «a brutalidade das relações
produtivas capitalistas» (McRobbie, 1980: 41), a sua agenda de justiça social não
foi bem sucedida ao confrontar a brutalidade do poder masculino sobre as
mulheres e também a opressão branca sobre os grupos negros no contexto da
classe trabalhadora. Assim, enquanto lançava uma agenda nova em torno dos
conceitos de masculinidade, Willis negligenciou a exploração de dados empíri-
cos que demonstravam precisamente a interacção complexa entre a masculini-
dade e a feminilidade e as suas duras consequências para as mulheres de classe
trabalhadora. Angela McRobbie, por exemplo, prestou homenagem à criativi-
dade extraordinária dos estudos de Willis e de Hebdige (1979) acerca dos ado-
lescentes, já que ambos mostram como estes jovens seleccionam

materiais já codificados das suas paisagens diárias (e embora isto não seja
dito, das suas fantasias) e as moldam em formas desejáveis, em práticas
sociais e em posturas estilizadas. Ambos os relatos se servem da ideia de que
o controlo e a criatividade são exercidos no contexto das posições subordi-
nadas de classe e que, como consequência desta subordinação, os gestos
culturais frequentemente aparecem em formas parciais, contraditórias e
mesmo amputadas (McRobbie, 1980: 40).

Mas, ao mesmo tempo, também viu que, através da linguagem da sexuali-
dade adolescente, Willis tinha ilustrado, mas não analisado suficientemente, as
formas como a classe e as relações patriarcais trabalham juntas, «por vezes com
uma brutalidade surpreendente e, em outras, na harmonia falsa do romance,
do amor e do casamento» (McRobbie, 1980: 38). McRobbie argumentou, como
outras téoricas da cultura da época, que Willis não conseguiu debater-se com
este papel poderoso da sexualidade em culturas de classe trabalhadora mascu-
linas. Comentou que:

... «os rufias» podem dar-se bem – e curtir – uns com os outros nas ruas,
sozinhos, mas não comiam, dormiam nem faziam amor lá. A consciência e
prazer dos seus pares frequentemente parecem depender do menosprezo
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colectivo pelas mulheres e na exploração sexual das raparigas (McRobbie,
1980: 40).

Tal como um dos «rufias» diz da sua namorada:

Adora fazer a porcaria dos trabalhos domésticos. As calças que eu trouxe
ontem, levei-as lá para cima ontem à noite e ela subiu-mas. É óptima rapa-
riga e eu quero casar quanto antes (ibid.: 38).

O que McRobbie achou impressionante era a forma como «a linguagem da
masculinidade agressiva é inequivocamente degradante para as mulheres atra-
vés da qual «os rufias» se opõem às estruturas opressivas que habitam» (ibid.:
38). Willis foi censurado pela sua incapacidade de comentar criticamente sobre,
por exemplo, a forma como a autoridade de uma professora era minada ao ser
rotulada de «uma cona»; a forma como os «rufias» mimavam a masturbação de
um pénis gigante para se divertirem; a sua litania de obscenidades sexuais, e a
forma como expressavam publicamente a sua aversão pela menstruação
(«panos de compota») em todas as oportunidades. A violência do tipo de ima-
gens, a crueldade do padrão sexual duplo dos «rufias», as imagens do poder
sexual e a dominação tornaram-se o último recurso defensivo dos «rufias». Ao
dignificar estes «rufias» racistas, sexistas e homofóbicos, McRobbie e, mais tarde,
Skeggs (1992) argumentaram que o projecto de Willis tinha sido incapaz de
perceber a articulação do poder e da dominação masculinos.

As críticas feministas apontaram também para a impressão obtida em
Learning to Labour de que o trabalho manual masculino dependia unicamente
da reprodução cultural do machismo de pai para filho4, do orgulho masculino
no trabalho manual e do desprezo pela escrita. Willis tinha sido incapaz de
integrar estes aspectos da cultura de classe trabalhadora numa análise da famí-
lia de classe trabalhadora. Como a maioria dos teóricos da época, a família
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ficava para além da esfera de análise. Era representada, de alguma forma, como
«uma esfera mais atenuada onde pais, filhos e namorados esperam ser, e são,
emocionalmente beneficiados» (McRobbie, 1980: 41). As experiências confiden-
ciais (relações com pais, irmãos e namoradas) por trás da dura imagem exterior
dos «rufias», e a sua imersão na cultura da classe trabalhadora para além da
esfera pública, foram largamente ignoradas. Como McRobbie apontou, a cultura
de classe trabalhadora «acontece tanto à volta da mesa do pequeno-almoço e
no quarto, como na escola e no local de trabalho» (ibid.: 44).

Este debate ainda ecoa na escrita actual sobre a masculinidade. Recente-
mente, Willis (cit. in Mills & Gibb, 2001) reconheceu a força desta crítica femi-
nista sobre a redução de relações patriarcais à classe, a subestimação da impor-
tância das relações em casa e domésticas, a reprodução sem sentido crítico ou
a celebração «de convenções, de formas e de preconceitos sexistas». No
entanto, vinte e cinco anos após esta análise de Learning to Labour, a dinâmica
interna da vida familiar ainda não é vista por teóricos sociais e culturais como
sendo tão significativa quanto a mudança económica na construção das identi-
dades de juventude, embora haja maior reconhecimento de que as famílias
devem ser centrais relativamente aos interesses sociais da justiça. Quanto mais
a família estiver em foco, mais provável que as identidades de género não
serão apenas situadas no contexto da divisão de trabalho, mas também dentro
de outros dois eixos do poder do género identificados por Connell (1987) – o
de relações de poder e o que denominou de cathexis (seres emocionais/sexuais
e laços afectivos). Como iremos ver, estes últimos dois eixos estão a começar a
emergir em relatos de identidades de género (em particular nos estudos da
masculinidade), embora a conexão à justiça social não seja feita frequente-
mente de forma explícita.

A noção mais sexuada de cultura de classe trabalhadora, em que Angela
McRobbie tão poderosamente incidiu, só agora é tema de grande parte da pes-
quisa contemporânea de justiça social em torno de identidades e educação.
Christine Heward (1996), por exemplo, desafia o trabalho erudito contemporâ-
neo acerca da masculinidade, que tende ainda a relacionar a masculinidade
com «entendimentos normativos particulares de relações da família». Estes
modelos normativos tendem a tomar o tema das relações pai-filho como críti-
cas ao desenvolvimento da identidade de género masculino e as relações de
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mãe-filha como críticas à identidade de género feminino. Argumenta que a psi-
canálise freudiana e a teoria de papéis de sexo parsoniana têm legitimado esta
visão da divisão de trabalho sexual na família. Como consequência, há ainda
pouca análise de como as masculinidades são negociadas, experimentadas e
trabalhadas em relação a noções mais holísticas da dinâmica do poder psicos-
social do género na vida familiar.

Tal como Heward indicou, a identificação de um rapaz com o seu pai
(mesmo que o pai estivesse ausente a maior parte das vezes) era vista como
central na construção da masculinidade, compreendida no contexto «do mundo
do trabalho e do poder». Willis, tal como Tolson (1977), tinha construído a sua
teoria dos «rufias», usando a posição do pai na cultura do mercado laboral e da
cultura de classe como «um diferenciador importante na construção das mascu-
linidades» (Heward, 1996: 36). Usando sete biografias masculinas, Heward
demonstra como «a ambivalência e a alienação que caracterizam as relações
pai-filho» estão enraizadas na «escala vasta das articulações complexas do
poder, da emoção e da sexualidade dentro das famílias». Cada exemplo biográ-
fico ilustra como a dinâmica entre mães e pais e as negociações do filho dessas
dinâmicas são problemáticas, contestadas e imprevisíveis. Assim, as experiên-
cias de jovens da vida familiar são profundamente talhadas por ambos os pais.
Heward argumenta: «a importância das mães no processo da formação da iden-
tidade deverá ser reconhecida, em vez de posta de parte, como antimodelos
que executaram a sua função inicial de sustento» (Heward, 1996: 48).

As relações do self com a estrutura, nesta análise, tornam-se bastante mais
complexas do que apenas a transmissão do género e de geração das culturas
de trabalho da classe trabalhadora. Os regimes de género e as relações do
poder, particularmente na família e no local de trabalho, estão a ser transforma-
dos, também pelas mulheres, «que se afastam de elementos masculinos heteros-
sexuais exploradores». As relações íntimas são transformadas, os regimes de
cuidados das crianças mudaram e os padrões de emprego femininos e masculi-
nos e as culturas do emprego e do trabalho alteraram-se. Como argumenta
Heward, «as mulheres e as relações entre homens e mulheres são uma fonte
potente de mudança nas relações íntimas» (1996: 48) – assim parece essencial,
hoje em dia, que, para compreender «os rufias» actuais, temos de olhar para o
terceiro elemento de Connell: o da vida emocional e explorar «relações de
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género intra e inter familiares dentro dos contextos estruturais». «Isto permitiria
uma larga variedade de resultados a serem considerados e a tornar as mães
como parte integrante, em vez de periférica, do processo de construção de
masculinidades» (Heward, 1996: 48).

A outra pesquisa recente de rapazes da classe trabalhadora em escolas
secundárias inglesas destacou a centralização das mães nas vidas dos rapazes.
Por exemplo, na sua análise da prática contemporânea da masculinidade nas
escolas, Nayak e Kehily (2000) destacam o papel contraditório das mães no
humor dos rapazes de classe trabalhadora. Tal como as conclusões de Willis,
«divertimento» para estes rapazes representa um dos meios através das quais as
posições diferentes de dominação e de subordinação entre os rapazes são esta-
belecidas e reguladas, permitindo que alguns rapazes exerçam poder sobre os
outros. O humor é usado como «um recurso não oficial» na cultura da virili-
dade. Nos termos de Willis, tal humor tinha significado como preparação para
os estilos e os rituais da cultura masculina da oficina, ou como forma de resis-
tência cultural de classe. Contudo, tal humor tem-se transformado hoje no meio
pelo qual a heterossexualidade branca de classe trabalhadora é afirmada.
Nayak e Kehily acham que «os sustos, as anedotas, as histórias engraçadas, as
mentiras espontâneas e a imitação se tornaram as formas despercebidas de
comunicação, validando ou rejeitando as formas masculinas de comporta-
mento» (ibid.: 111).

Numa comunidade de classe trabalhadora do West Midland (não disseme-
lhante àquela pesquisada por Willis), que está agora a sentir as consequências
do fim da industrialização, nomeadamente, o desmantelamento das indústrias
de automóvel e de metal, Nayak e Kehily acharam que tais formas dominantes
de heterossexualidade se transformaram numa forma de lidar com os processos
locais e globais de mudança à sua comunidade. Os jovens «não estavam a
aprender a trabalhar». Uma risota hoje é «tão dedicada a uma contracultura do
humor como “os rufias” no estudo de Willis, mas é menos acerca de obter o
poder e mais acerca de se sentir com direito a ele».

Defendemos que o humor industrial pesado se pode tornar num meio de
recuperar a masculinidade numa economia pós-industrial. Os valores
incorporados nas diabruras, anedotas e histórias engraçadas dos rapazes,
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agem, então, como códigos simbólicos que os jovens podem aprender a «ser
masculinos», na ausência do trabalho manual seguro [ênfase da autora] (Nayak
& Kehily, 2000: 112).

Onde o estudo de Willis observou o significado de classe nesse tipo de
humor, Nayak e Kehily vêem asneiras, fósforos fundidos, insultos ritualizados e
histórias engraçadas/picantes como a corrente a trabalhar por trás da masculini-
dade heterossexual inglesa. Significativamente, tal comportamento reforçou
egos hiper masculinos ao explorar os tabus sexuais mais profundos sobre o
relacionamento dos filhos com as suas mães. Os insultos ritualizados jogavam
com a ideia das suas mães serem como escórias, putas e prostitutas. Por exem-
plo: «a tua mãe foi violada tantas vezes que põe um cadeado na rata»; «a tua
mãe tem tantos buracos nas cuecas que se pode jogar Connect Four» (cit. in
Nayak & Kehily, 2000: 114). Estes comentários, altamente pessoais, eram uma
fonte de grande aflição para alguns rapazes, alguns dos quais reduzidos a lágri-
mas em público. No entanto, ao mobilizar discursos sexistas de poder, tais
como insultos sobre as mães dos outros, os rapazes conseguiam posições supe-
riores no grupo. Até podiam conluiar-se com as anedotas dos professores
homens sobre as suas mães como «escórias».

Embora seja largamente reconhecido que as mudanças na economia e no
financiamento educacional levaram ao aumento da dependência económica
dos jovens das suas famílias, os significados do domínio da casa e das relações
internas entre pais e filhos/as ainda estão largamente a ser ignorados em estu-
dos sociológicos críticos da transição para o trabalho e idade adulta (Brannen
et al., 1994). O estudo recente de Ball, Maguire e Macrae (2000) da juventude
masculina e feminina acima dos 16 anos, em economias urbanas novas,
contudo, é notável pelas suas conclusões dos estudos de caso individuais, que
revelam o quão importante foi a influência das famílias oferecendo e gerando
recursos para a formação da identidade. Mesmo quando há conflito, a «família
permanece… uma fonte chave de pertença para todos com excepção de uma
minoria de jovens» (ibid.: 144). Os pais interpretam o mundo e estimulam atitu-
des e disposições que são avaliações «de possibilidades e de impossibilidades»
dentro das circunstâncias objectivamente inscritas. Ball, Maguire e Macrae argu-
mentam que tais atitudes fazem parte do que Bourdieu (1990: 57 cit. in Ball et
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al., 2000: 144) chamou «uma matriz de percepções». «A maioria dos/as jovens
opera dentro de um campo moldado de referência» (Foskett & Hesketh, 1996),
«livre ou rigoroso, estabelecido pelos seus pais» (Ball et al., 2000: 144).

Embora hoje possa parecer que as famílias de classe trabalhadora deixam
as suas crianças decidir (por exemplo, a escolha da escola, a ocupação e as opor-
tunidades de treino especialmente em economias globalizadas), sentem-se, no
entanto, preocupadas. E, de acordo com Ball, Maguire e Macrae, «as mães estão
na frente de tudo isto». Reconhecidamente, os factores de classe e económicos
poderão afectar a capacidade das mães de «desviarem o seu envolvimento
emocional com o fim de gerar lucros escolares para as suas crianças». Como
os/as autores/as indicam,

a coreografia da tomada de decisão dentro das famílias é complicada.
Diferentes pais definiram a sua participação e a autonomia das suas crian-
ças de formas diversas. Mesmo dentro de uma posição minimalista, muitos
pais tinham uma visão clara do que eram decisões inaceitáveis e do que era
«melhor» para as suas crianças (Ball et al., 2000: 144).

Estes estudos de caso biográficos da juventude masculina da classe traba-
lhadora sugerem que mantém uma dependência considerável das suas mães.
Não se deve esquecer que, particularmente na ausência dos pais-homens, as
mães podem ser a única fonte de estabilidade e de controlo. Em Goliath:
Britain’s Dangerous Places, Campbell (1993) documentou vividamente como,
durante as explosões violentas em cidades britânicas no fim do Verão de 1991,
as mães de classe trabalhadora sustentaram a viabilidade da casa acima da agi-
tação masculina, do policiamento severo e da violência. As mães eram o
recurso sobre o qual as comunidades de classe trabalhadora dependiam para
manter uma aparência de ordem, dentro de circunstâncias económicas e mate-
riais a desmoronar. Nestas circunstâncias, a pesquisa social da justiça já não
pode deixar de tomar em consideração as realidades do género.

De forma consequente, a pesquisa sociológica contemporânea levou o reco-
nhecimento de Willis da cultura da família da classe trabalhadora mais longe e
questionou a associação poderosa entre pais e filhos como a única influência
na construção da identidade masculina da classe trabalhadora. Claramente os
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pais têm um papel principal nas representações da masculinidade de classe tra-
balhadora, mas a construção da heterossexualidade masculina é levada a cabo
dentro dos relacionamentos emocionais dos pais e dos outros membros da
família. A pesquisa recente do pós-estruturalismo sobre a masculinidade desen-
volveu, consequentemente, ainda mais as perspectivas que Willis introduziu no
estudo das identidades de género, embora não necessariamente dentro do
mesmo discurso de justiça social.

«Rufias» contemporâneos num discurso de performance

O estudo etnográfico de Willis sobre a resposta da juventude de classe tra-
balhadora à escola e ao seu posicionamento social e económico expôs as con-
tradições sociais das ilusões da meritocracia do pós-guerra. Sob uma perspec-
tiva política, Learning to Labour oferece uma plataforma original a partir da
qual se pode considerar a natureza e a extensão das desigualdades sociocultu-
rais e económicas contemporâneas. Segundo Willis, podemos agora perguntar:
a escola, com todo o seu desempenho e culturas uniformes, inclui hoje esta
juventude de classe trabalhadora, em vez de a excluir? A individualização da
realização educacional terá conduzido à transformação de tais jovens – prepa-
rados previamente na resistência – para os seus destinos como trabalho manual
não especializado?

Parece, pois, que o livro tem maior, não menor, relevância no clima actual
da escola no Reino Unido, quando os processos de exclusão social se tornaram
ainda mais agudos do que nos tempos mais brandos de trabalho a tempo
inteiro e de filosofias sociais democráticas. Actualmente, os jovens de classes
trabalhadoras (aqueles que são frequentes vezes considerados «status zero» ou
«abaixo de cão» (Wilkinson & Mulgan, 1995) têm ainda menos investimento no
futuro económico, ainda menos perspectivas de fazer a transição para o traba-
lho contínuo do tipo descrito por Willis nos anos setenta. Paradoxalmente, com
a pressão acentuada nos jovens actuais, através de um sistema educativo com-
petitivo, estreitamente regulado e divisivo, orientado pelo desempenho (perfor-
mance-driven), a pesquisa no Reino Unido sugere que os «rufias» actuais pare-
cem ser empurrados para culturas alternativas ainda mais extremas, parecendo
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haver uma propagação de um comportamento de rufias (embora não de cul-
tura de classe trabalhadora) entre outros grupos de rapazes.

A teoria da reprodução da classe de Willis foi desafiada, como ele mesmo
reconheceu (Willis, 1979; Willis et al., 1988)5, pela perda do trabalho masculino
na indústria fabril no Reino Unido. Em 1989, o sector industrial constituía 
apenas 25 por cento dos empregos no país, enquanto o sector de serviços era
responsável por quase 70 por cento do emprego. Tal reestruturação económica
e a contracção da indústria no Reino Unido tiveram o maior impacto naqueles
rapazes cujos pais trabalharam numa fábrica ou noutros trabalhos industriais. A
perda dos empregos dos pais iria reduzir as expectativas dos jovens de encon-
trar «trabalho real» (Haywood & Mac an Ghaill, 1996; 2001). O colapso do mer-
cado de trabalho para jovens, a substituição do trabalho fabril pelas novas tec-
nologias e a expansão das indústrias de serviços afectaram fundamentalmente
as oportunidades de emprego destes jovens depois da escola. Os «rufias» de
Willis já não podiam contar com as transições convencionais da escola para o
trabalho através do aprendizado tradicional e dos contactos familiares.

Os estudos mais recentes sobre masculinidades de classe trabalhadora (Mac
an Ghaill, 1994; Sewell, 1997; 1998) sugerem que as reformas da escola, desde
o fim dos anos oitenta até meados dos anos noventa, exacerbaram mais do que
reduziram a resistência à escola. Ao colocar a ênfase crescentemente no
desempenho (performance) e na competição dentro e entre as escolas, e fazer
emergir as diferentes posições pela conformidade com uma cultura de escola,
que era orientada em termos de classe, era mais provável que as escolas 
fossem vistas sobretudo como instituições hostis, especialmente desde que as
funções de classificação e selecção das escolas se tornaram mais visíveis. Esse
novo ethos da escola tinha pouca semelhança com as realidades da disfunção
económica e do colapso da comunidade. Como Haywood e Mac an Ghaill
(1996; 2001) argumentam, nas áreas em que a juventude de classe trabalhadora
já é marginalizada, vigiada e excluída da vida produtiva da sociedade, a recons-
trução da escolarização, de acordo com os princípios do mercado, era mais
provável que provocasse confrontos entre os jovens negros e brancos de classe
trabalhadora e os seus professores. Foram estes confrontos que criaram e susti-
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veram masculinidades contra-hegemónicas no seio desta juventude tanto anti-
académica como antiescola.

A pesquisa etnográfica de Mac an Ghaill (1994) na escola unificada de
Parnell, numa área industrial da cidade predominantemente de classe trabalha-
dora, também nos Midlands, confirmou a presença de um grupo a que chamou
«os rufias machos», que celebravam uma versão poderosa do machismo hete-
rossexual não muito diferente daquela dos «rufias» no estudo de Willis. Como
Haywood e Mac an Ghaill argumentaram, a desindustrialização deu origem a
«uma crise nas formas de masculinidade da classe trabalhadora branca». As res-
postas dos «rufias machos» ao novo ethos da escola envolveram recursos alter-
nativos para comemorar o poder de género. O poder de género, baseado no
que Mac an Ghaill chamou uma hipermasculinidade, não era tanto o meca-
nismo através do qual poderiam celebrar o trabalho manual, mas antes o
recurso principal da sua identidade (Mac an Ghaill, 1994: 71). Mesmo inver-
tendo os valores do sistema da escola, mesmo retendo os valores de género
altamente tradicionais, «os rufias» actuais preferem agora celebrar os «3 Fs» –
lutar [fight], futebol e foder (cf. também o relato de Connell, 1989, de homens
brancos desempregados de classe trabalhadora na Austrália e o estudo de
Canaan, 1996, da juventude predominantemente branca de classe trabalhadora
nos Midlands). Em suma, estes «rufias» lidaram com as múltiplas incertezas da
sua posição ao promover um conceito exagerado de masculinidade heterosse-
xual. Ao comportarem-se «de forma desbragada», recuperaram o controlo das
suas vidas.

Os actuais «rufias» brancos e negros parecem assim encontrar formas de
celebrar a virilidade sem confiarem numa identidade de trabalho. As ligações
geracionais entre o trabalho físico árduo masculino e a masculinidade de classe
trabalhadora, descritos por Willis, não são sempre possíveis, embora, como
argumentou Mac an Ghaill, os «rufias» brancos de classe trabalhadora na escola
de Parnell ainda estivessem ligados a formas anteriores de masculinidade, cen-
tradas em torno do trabalho manual tradicional pago. Em contraste, os «rufias
machos», de origem africana/das Caraíbas e asiática, na escola de Parnell, pare-
ciam assumir um compromisso menor com o trabalho local, estavam mais habi-
tuados ao desemprego e à insegurança económica. Na análise de Mac an
Ghaill, a diferença principal entre os «rufias» dos anos setenta e os «rufias» dos
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anos noventa parecia traduzir-se em termos dos objectivos/significado da sua
cultura contra-escola.

De acordo com Sewell (1997; 1998), a heterossexualidade masculina também
teve um papel principal nas respostas de um grupo de rapazes de origem afri-
cana/Caraíbas, nas escolas. A fim de ser bem sucedida, a juventude negra
ambiciosa teve que assumir uma forma «de esvaziamento da marca de raça»,
perder a sua comunidade e identidade étnicas para evitar a atitude negativa
dos seus professores. A reacção a este «esvaziar da marca de raça» foi a contra-
promoção de uma identidade negra nova, que tomou a forma do que bell
hooks (1993) chamou de «masculinidade falocêntrica» entre aqueles que encon-
travam o conforto da exclusão no hedonismo e num machismo negro anti-
escola. Contudo, estes «rufias» de origem africana/Caraíbas, que estavam em
«retracção ou em rebelião», não eram necessariamente menos positivos sobre a
aprendizagem do que as raparigas. No entanto, os/as docentes, neste estudo de
caso, estavam obcecados/as com os perigos da sexualidade masculina negra.

Por isso, o que se tornou a questão central na actual pesquisa sobre ques-
tões de justiça social é a norma da heterossexualidade masculina. Actualmente,
uma posição teórica, preferida pela maioria de investigadores/as sobre a mas-
culinidade, é a do pós-estruturalismo, que oferece perspectivas sobre «um
determinado jogo de verdade» (Martino, 1999: 240). De uma tal perspectiva
foucaultiana, os/as investigadores/as podem pensar sobre as várias formas a
que os rapazes são submetidos/introduzidos «no jogo de verdade», onde apren-
dem o que é ser «homem» (ibid.: 240). Neste contexto, a masculinidade trans-
forma-se numa variedade de práticas, uma forma de performatividade que pode
mudar em locais, ocasiões, momentos e em sítios diferentes. Não há nenhuma
teoria a priori do sujeito. Pelo contrário, o foco está nas formas como os rapa-
zes se constituem como sujeitos masculinos. A ênfase está nas técnicas culturais
dos rapazes, «as técnicas polimorfas do poder» (Foucault, 1978 cit. in Martino,
1999: 240) que experimentam e algumas vezes possuem. De uma perspectiva
foucaultiana, a análise afastou-se dos significados de classe da masculinidade
de classe trabalhadora para os vários estatutos dados à masculinidade numa
cultura particular de escola, uma análise de como os desejos dos adolescentes
são canalizados e ligados, e de como surge a hierarquia das masculinidades
valorizadas e subordinadas (Martino, 1999: 242).
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O interesse crescente por este aspecto do poder masculino conduziu a uma
multiplicidade de projectos sobre a heterossexualidade masculina branca e
negra entre a juventude de classe trabalhadora na escola. O argumento agora
proposto é que esta forma hegemónica dominante de masculinidade tem sido
incentivada pelas escolas, promovida extensivamente pelos meios de comuni-
cação (Men Behaving Badly, Loaded) e assumida agora por uma variedade de
rapazes diferentes. Mostrando estilos de comportamento e modos de identifica-
ção que imitam a cultura dos «rufias» dos anos setenta, todos os outros tipos de
rapazes estão a explorar formas agressivas semelhantes da masculinidade hete-
rossexual e racista. Os políticos, desde os anos noventa, declaram publica-
mente o vandalismo (laddism) como sendo a causa do insucesso educacional
da classe trabalhadora masculina e a razão para os alegados resultados decep-
cionantes de todos os rapazes (Reed, 1999; Francis, 1999). O que foi visto, na
análise de Willis, como sendo uma resposta cultural de classe às condições da
existência material das classes trabalhadoras e da natureza da educação dentro
do capitalismo está agora a ser representado como uma característica da pró-
pria masculinidade, independentemente da classe social.

As pesquisas recentes de O'Donnell e Sharpe (2002) e Frosh, Phoenix e
Pattman (2001) sugerem que o vandalismo (laddism) se transformou na forma
hegemónica da masculinidade que afecta uma variedade de rapazes, posiciona-
dos diferentemente no sistema de escola. Para alguns, a explicação desta exten-
são, das classes trabalhadoras a outros grupos sociais, incluindo crianças da
classe media, encontra-se (paradoxalmente) na remasculinização da educa-
ção, com as suas culturas novas de competição, de padrões, de desempenho e
de exclusões (Mac an Ghaill, 1999). Jackson (2002), por exemplo, argumenta
que a adopção do comportamento de «rufia» é muito mais forte devido às
mudanças no sistema educativo e que estão a gerar uma crescente insegurança
e pressão. Enquanto os rapazes parecem estar a usar discursos sexistas e hete-
rossexistas para moldar a sua masculinidade vis-à-vis a feminilidade, esta
autora argumenta que, de uma perspectiva sociopsicológica, o laddism é 
também uma forma de lidar com o medo do insucesso académico, numa cul-
tura dominada pelo desempenho. Os rapazes de classe média poderão apro-
priar-se da cultura dos «rufias» de Willis pelas vantagens em adoptar os estilos
de distanciação e de indiferença dos rapazes brancos de classe trabalhadora
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num ambiente competitivo tão acentuado. Algumas das estratégias que Becky
Francis (1999) encontrou nos rapazes agora associados ao laddism envolvem:
procrastinação; retirada intencional do esforço e rejeição do trabalho acadé-
mico; aparência da realização sem esforço; e comportamento perturbador. A
presença desta cultura orientada pelo desempenho (performance) competitivo
gera ansiedade, especialmente entre os rapazes cuja identidade de género é
baseada em conseguir poder, estatuto e superioridade.

Haywood e Mac an Ghaill (2001) argumentam que a mudança de um estado
providência «macio» para economias de mercado mais duras tem conduzido à
reestruturação do ensinar que, por sua vez, acentua hierarquias de domínio e
de subordinação. Sugerem que o sistema reestruturado de autoridade, de vigi-
lância intensificada, de códigos disciplinares, de currículo e avaliação, de tec-
nologias de estratificação, de processos de atribuição e de selecção do conheci-
mento têm resultado numa variedade de novas masculinidades hierarquica-
mente ordenadas. Os discursos novos do empreendedorismo e do novo autori-
tarismo masculino estão a ser substituídos por formas modernas de «conheci-
mento burocrático técnico». Neste contexto, há menos sociabilidade entre
docente e educando/a, e as crianças «são agora conceptualizadas como reci-
pientes de um conhecimento de valor adicionado». O jogo das masculinidades
na escola, neste contexto contemporâneo, representa, consequentemente, uma
dinâmica complexa que parece ter um potencial menor de oposição, e assim
menor potencial transformador e político. Embora, como Reay (2002) recente-
mente argumentou, haja poucas provas para sugerir que as tradicionais mascu-
linidades de classe trabalhadora e as culturas do desempenho (performance)
podem ser reconciliadas politicamente nas escolas. Para que isso possa aconte-
cer, aqueles que promovem o sucesso educacional masculino de classe traba-
lhadora precisariam de confrontar a centralidade da masculinidade como uma
identidade forjada nos padrões tradicionais profundos de socialização.

Conclusões

O debate acerca da vida familiar, da cathexis e também do vandalismo nas
escolas, até certo ponto, afastou-se do relato de Willis dos rapazes da classe tra-
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balhadora que se preparam para entrar em empregos de classe trabalhadora na
sua localidade. O conceito de «rufias» tem sido alargado através dos meios de
comunicação, da política e até nos mundos populares dos rapazes para repre-
sentar «todos os rapazes». Como consequência, é difícil recuperar o essencial do
compromisso crítico contido nos estudos culturais de classe dos anos setenta.
O projecto transformador, desenvolvido através da crítica da social-democracia,
não é claramente reflectido dentro das análises críticas da economia globali-
zada e das culturas de escola, baseadas na escolha e na performance, na actual
década. A relação da produção de sentido da gente jovem e dos discursos ofi-
ciais de educação, entre a crítica e a possibilidade, não é claramente expresso –
frequentemente é implícito.

Paradoxalmente, embora o texto seminal de Willis se tenha transformado
num marco simbólico de metodologias e de narrativas modernistas, desenca-
deou, ao mesmo tempo, através da riqueza da sua descrição e perspectiva teó-
rica, o desenvolvimento da perspectiva pós-estruturalista dos estudos das mas-
culinidades. Como demonstrei, muitos dos temas do trabalho contemporâneo
pós-estruturalista sobre as masculinidades estavam originalmente representados
em Learning to Labour – sobretudo, o funcionamento através de classificações
sociais e do dualismo, a natureza da produção de sentido e da construção da
identidade, os mundos relacionais situados da formação da identidade, as com-
plexas articulações cruzadas com a classe, a raça, a sexualidade e o género. A
ruptura epistemológica não foi, por isso, necessariamente tão forte como tem
sido representada. Ao mesmo tempo, argumento que algumas das contribui-
ções fortes da análise de Willis são precisamente as fraquezas de perspectivas
contemporâneas de género.

A pesquisa contemporânea sobre masculinidades poderá sugerir que a aná-
lise de Willis é menos relevante na sociedade actual mais fluida. O argumento
seria o de que uma análise monocausal do poder, como o modelo da reprodu-
ção social com as suas preocupações com sujeitos racionais, relações previsí-
veis de poder e o «romance» da criatividade masculina de classe trabalhadora
perante a degradação, não poderia lidar adequadamente com a complexidade
da experiência dos rapazes contemporâneos. Poderá tal teoria realmente
enquadrar as respostas dos rapazes à economia globalizada reestruturada? A
pesquisa pós-estruturalista sobre masculinidades na escola, baseada em discur-
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sos públicos em torno da masculinidade e em narrativas e biografias mascu-
linas, sugere que necessitamos de uma análise mais densa, mais complexa e 
também da psicologia social dos jogos de poder nas escolas, nas famílias e nas
comunidades. Como vimos, desde a publicação de Learning to Labour, houve
o que tem sido chamado «uma viragem biográfica» (biographical turn, Coffey,
2001) entre investigadores/as interessados/as em identidades sociais. Há agora
um interesse maior na forma como a auto-identidade de um indivíduo é cons-
truída e negociada através de processos sociais complexos (ibid.: 53). Maior
atenção está a ser dada à criação de biografias «de escolha», longe de biografias
normativas. Como Stanley e Morgan argumentaram, os dados biográficos (em
vez de dados etnográficos) agora desafiam

distinções convencionais fortes entre a estrutura e a acção, e, conjuntamente,
o individual e o colectivo, como apresentando uma visão da vida social sobre-
dicotomizada. Significa rejeitar qualquer noção de que «uma vida» pode ser
compreendida como uma representação de uma única vida no isolamento
de redes de biografias entrelaçadas. Apesar da suposição generalizada de
que a autobiografia trata de uma única vida, na prática, é muito rara uma
autobiografia que não esteja repleta de biografias condensadas de entes
queridos na vida de um sujeito (Stanley & Morgan cit. in Coffey, 2000: 54).

Esta nova fase que Stanley e Morgan chamam «o biografar da estrutura
social e estruturalização da biografia» pode, no entanto, conduzir também à
romantização do indivíduo, do pessoal e das suas histórias. Embora as escolas
sejam vistas agora como os locais chave para «a construção, a produção e a
reprodução activa das biografias e das identidades», apenas alguns estudos 
tornam claro que «as narrativas pessoais, as vidas individuais e as experiências
são localizadas dentro de contextos situados, políticos e locais da educação e
das escolas» (Coffey, 2000: 57). Realmente, como os principais analistas da mas-
culinidade como Mac an Ghaill (1999) admitem, a abordagem pós-estrutura-
lista, embora imensamente valiosa, não pode facilmente ler o significado das
formas colectivas que a masculinidade assume dentro das novas economias.

As perspectivas de Willis devem estar no centro do nosso pensamento sobre
uma sociedade em que as qualificações são ainda mais importantes do que antes
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e a exclusão social das classes trabalhadoras é ainda mais severa. A etnografia
crítica de Willis nunca foi apenas uma etnografia, nem apenas um exemplo da
teoria de reprodução sociocultural. O seu trabalho leva-nos a reflectir no
quanto a sociedade se transformou desde os anos setenta, no quanto nós,
como cientistas sociais, desenvolvemos a nossa análise do significado da educa-
ção para grupos diferentes da juventude, e quanto nós ganhamos e perdemos
metodologicamente. Mas contido também dentro de Learning to Labour encon-
tra-se o que Bernstein (1996) chamou «uma teoria generativa» sobre a relação
entre a educação e a economia – as questões de pesquisa que levantou pode-
riam ser confrontadas e reconfrontadas vez após vez. Gostaria de concluir
citando Learning to Labour. No contexto actual, as seguintes três observações
sobre a relação entre as identidades e o «impulso» da justiça social são especial-
mente significativas.

A masculinidade não deve ser... analisada de forma linear. Tem muitas
dimensões e vertentes. Numa perspectiva, constitui um machismo meio-cego,
regressivo, que traz violência autodestrutiva, a agressão e a divisão nas
relações dentro da classe trabalhadora. Numa outra, revelando o que se
encontra menos explícito, a masculinidade exprime impulsos que podem ser
progressivos (Willis, 1997: 152).

Atrás da expressão da masculinidade reside uma afirmação do poder do tra-
balho manual e, atrás desta, (embora mediado e distorcido) um sentido da sin-
gularidade da mercadoria força de trabalho e da forma como o trabalho geral
abstracto une e liga todos os tipos de trabalho concreto.

O desdém masculino pela qualificação, apesar de todo o seu preconceito,
carrega ainda um tipo de «visão» sobre a natureza divisiva da certificação,
e a forma como o trabalho mental e o tecnicismo são mobilizados ideologi-
camente, sobretudo para manter as relações da classe, em vez de seleccio-
nar o mais eficiente ou aumentar a eficiência produtiva (ibid.).
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