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Neste artigo, revêem-se as principais correntes em torno de concepções de
cidadania, para seguidamente poder interrogar a polifonia existente nestas
concepções e significações diversas. Procura-se focar e reflectir em particu-
lar nas propostas feministas, na sua crítica fundada em torno de ideal uni-
versal de cidadania, evidenciando o entrosamento que os debates suscitados
põem à educação, nomeadamente a escolar.
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1. Um conceito polifónico – mas também heurístico?

O conceito de cidadania tem-se constituído num fórum mobilizador na edu-
cação, nas ciências sociais, no discurso político e na legitimação de políticas,
nomeadamente educativas. Surge como um conceito sedutor, pelo efeito de
atracção e pelo estímulo que parece exercer sobre variados sectores.

Saliente-se a sua visibilidade em debates actuais, também no campo educa-
tivo, para mencionar a participação democrática no enfrentamento e possível
resolução de problemas, a expansão de direitos, preocupações com justiça
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social e com pertença a uma comunidade, a importância do estado de bem
estar, os custos desse mesmo estado, as obrigações daí resultantes. Como
Stewart (2001: 185) assinala, «a cidadania tem estado no centro de uma relação
dialéctica entre dominação e empowerment».

Questões tão diversas como a dos direitos das pessoas migrantes ou a dos
direitos reprodutivos, por exemplo, apontam para sentidos atribuídos a cidada-
nia. Mas também é possível ouvir pessoas reclamarem-se de cidadania no sen-
tido da necessidade de interiorização de regras sociais de uma comunidade, de
um estado político, num sentido extremamente normativo, disciplinador e até
com configurações nacionalistas.

Desta forma, várias perspectivas sobre cidadania podem ser encontradas,
evidenciando como o conceito, e formulações expandidas em torno dele, se
relacionam de forma estreita com concepções de estado, de classe social, de
género, de diversidade étnica e «racial», de comunidade, de indivíduo, de poder,
de igualdade, de diferença, de exclusão, etc. Como Heater (1990: 163) sublinha:

Desde a história dos seus primeiros tempos, o conceito já continha um con-
junto de sentidos relacionados com um estatuto legal ou social, um meio de
identidade política, o enfoque em lealdade, um requisito de deveres, uma
expectativa de direitos e uma medida de bom comportamento.

As visões mais conservadoras – as neoliberais e neoconservadoras incluídas
– quase só se concentram sobre a necessidade de controlo do Estado sobre for-
necimento de benefícios, pondo em evidência a crise fiscal pela expansão de
políticas sociais; falam, também, de crise moral da família; da passividade pro-
movida junto das populações pobres por receberem ajuda estatal (Torres, 1998;
2001). Perspectivas de sectores, que visam alargar os sentidos de comunidade e
de inclusão, procuram acentuar os direitos e tornar visíveis as variadas exclu-
sões que o Estado e suas políticas vão produzindo.

Desta forma, ainda que enunciado de forma breve, refere-se a polifonia 
da cidadania, as vozes diversas, que convocam o referencial de cidadania e
que o fazem de forma diferenciada, contrastante entre si por vezes, outras
estendendo-se por distinções subtis. Mas um segundo sentido também se pro-
cura em torno de polifonia: o sentido em que não se limitará a enunciar uma
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voz específica, mas considera a diversidade como uma pedra base na sua for-
mulação.

Através destas configurações, pode perceber-se que constitui também um
conceito heurístico pela possibilidade de gerar e situar a uma nova luz as ques-
tões da igualdade, justiça social e da inclusão, todas elas de grande centrali-
dade para a educação, como se pretende focar.

Este ensaio pretende, pois, 1) revisitar perspectivas sobre cidadania, 2) expli-
citar a sua polifonia e as significações diversas, 3) reflectir em particular nas pro-
postas feministas, na sua crítica fundada em torno de ideal universal de cidada-
nia, e 4) evidenciar o entrosamento que os debates suscitados põem à educa-
ção, nomeadamente a escolar.

Quereria assinalar que, até pelo que se revela no título deste trabalho, aqui
há também uma intencionalidade de reconhecimento das contribuições das
perspectivas feministas, permitindo compreender «o feminismo como um movi-
mento social em si mesmo», mas também o trabalho de produção das/os teóri-
cas/os que nestas perspectivas se posicionam, e assim o reconhecimento aca-
démico da produção de saberes para desconstruir noções, conceitos estabeleci-
dos, para questionar as suas próprias produções, para serem ouvidas, reconhe-
cidas e portanto entrarem no diálogo/debate que se estabelece no campo da
produção de conhecimento e na construção da vida social. E para que se possa
contribuir para formas de maior igualdade, aqui retomando as palavras de
Carole Pateman, num texto recente:

Os problemas que confrontam as mulheres não são ainda hoje vistos como
problemas da democracia. Há uma tendência para etiquetar qualquer
tópico relacionado com mulheres de «questões de mulheres» e de o tratar por
isso como matéria para uma secção especializada, um interesse que reivin-
dica privilégios (1999: 6).

Queria ainda salientar que este revisitar, dentro das perspectivas feministas,
é prosseguido assumindo a diversidade como valor, e não a procura de apre-
sentar um discurso como dominante e verdadeiro. Por isso se procura prosse-
guir este trabalho, assumindo que:

85



a pós-modernidade, como símbolo da deslocação e de não centralidade,
pode funcionar fecundamente, dando visibilidade a todos os lugares do
espaço e pela força da descentração, retirar ao poder, sob todas as formas, o
lugar do discurso dominante e verdadeiro (Henriques, 2003: 12).

Na perspectiva aqui adoptada, esta parece ser um efeito de assinalar, de
alguma forma contribuindo para a polémica com/dos discursos feministas (cf.
Voet, 1998; Siim, 2000, entre outras).

2. Cidadania e sua centralidade na educação

Falar de cidadania é aqui encarado como central na educação, nas suas 
formas escolares e não escolares. Nestas formas, encontram-se preocupações
centrais de cidadania relativas a conhecimentos mais desenvolvidos, como na
visão iluminista, mas também as de aprofundar formas de fazer e de pensar as
realidades humanas, para que a reflexividade se constitua como um processo
seu constituinte. A ligação entre educação escolar e cidadania pode ser explici-
tada como, quando Stoer acentua que

o contrato social estabelecido entre o Estado e o capitalismo industrial
durante o século XIX garantiu, constitucionalmente, através da escola obri-
gatória, laica e gratuita, o direito (de acesso) à educação [escolar] a todos os
cidadãos (2001: 256).

Nesta linha de argumentação, indo para além do direito de acesso à educa-
ção, T. H. Marshall salienta, em 1950, a importância da educação escolar na
expansão da cidadania social, como um direito que permite a expansão do ser
humano nas suas potencialidades, como um pré-requisito da liberdade civil,
como uma forma de integração mais próxima, por fornecer mais oportunidades
e maior igualdade no contexto do estado-nação.

Pode ser de relevo trazer para este momento a acentuação que Carole
Pateman põe no período entre 1840 e 1970, período em que, segundo a sua
perspectiva, as teorias de contrato estão mais activas, em que os seus efeitos

86



mais fortemente se fizeram sentir – período durante o qual as instituições que
defendem os «valores da família» se consolidaram e onde se desenvolveu, sub-
sumido no contrato social, um contrato sexual, como afirma. Assim, este último
enforma as políticas e a substância dos direitos construídos.

No contexto de processos de globalização, baseados em formas de compe-
titividade e de uma lógica omnipresente de mercado, mas também na interven-
ção de movimentos sociais que lutam pelo reconhecimento das suas perspecti-
vas, culturais, políticas ou sociais, torna-se necessário um novo contrato social
(Stoer, 2001). Cidadania e educação estão intrinsecamente ligadas como via
para tornar visíveis a exclusão social em processos de educação que frequentes
vezes não conseguem dialogar com as diferenças culturais. O aprofundamento
da democracia, da cidadania, através da consolidação dos direitos políticos,
económicos e sociais e da concretização dos direitos culturais está no centro da
educação (cf. Estêvão, 2004).

Nesta perspectiva, é central o argumento de que os processos e enfoques
educativos não podem ficar reduzidos a uma preocupação «despolitizada», com
a transmissão de conhecimentos, a definição dos meios mais eficientes para a
aquisição de bens cognitivos, considerados úteis para a integração social (Stoer,
Cortesão & Correia, 2001). Teorias de cidadania e de democracia podem procu-
rar explorar os espaços no contexto de formas de regulação específicas, na
procura de formas de educação e de vivências emancipatórias, nas linhas
enunciadas por Touraine em «Iguais e Diferentes – Poderemos Viver Juntos?»
(1998), por Sousa Santos em «Reinventar a Democracia» (1998), por Iris Young
em «Justice and the Politics of Difference» (1990) e em «Inclusion and Demo-
cracy» (2000), etc., evidenciando assim o carácter heurístico que o conceito, a
sua evocação, o trabalho de análise e a reflexividade podem construir em torno
e a partir dele.

3. Cidadania como «uma narrativa moderna masculina»

A perspectiva que elabora uma revisão crítica de cidadania, como uma «nar-
rativa moderna masculina» (Arnot, 1997), acentua a exclusão e invisibilização
das mulheres como grupo de género, as representações delas construídas
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como não-cidadãs – ao mesmo tempo que está sabedora, e também apoia
outros grupos «minoritários», de menor poder, oprimidos, desfavorecidos.

3.1. O legado das perspectivas clássicas

Nas perspectivas clássicas que, em muitos estudos, são identificadas como
reveladoras de posicionamentos diferentes, de pressupostos teóricos e episte-
mológicos diversos, identifiquem-se «o indivíduo e os seus direitos» – a visão
liberal, em que é acentuada a liberdade do indivíduo perante os constrangi-
mentos do Estado; «um bem comum que tem de ser construído esque-
cendo as diferenças» – a visão do republicanismo cívico, na sua acentua-
ção forte na comunidade política, acima dos interesses individuais; «um Estado
que deve velar por iguais direitos» – a visão socialista/social-democrata,
preocupada com a concretização de uma igualdade social. Um lugar específico
na análise é reservado à perspectiva de T. H. Marshall.

As perspectivas liberais – o indivíduo e seus direitos

As preocupações enunciadas pela liberdade e autonomia de indivíduos e os
seus direitos, sobretudo civis, e a liberdade de constrangimentos do Estado são
referenciadas no passado sobretudo a autores como Thomas Hobbes e John
Locke. A acentuação com a liberdade e autonomia dos indivíduos e seus direi-
tos entende-se mais em Locke pela defesa não só do consentimento popular
para a legitimação do governo, mas também de um poder que se deve exercer
atendendo às necessidades e aspirações das pessoas cidadãs – o papel do
Estado e do poder é proteger as suas vidas e liberdades (Heater, 1990). Está
pressuposto na formação de uma sociedade civil, nos seus direitos, a capacidade
de qualquer um formar acordos ou estabelecer qualquer tipo de relações, assu-
mindo ainda que o indivíduo é dono de si mesmo e não é pertença de
nenhum senhor. Como acentuam Fraser e Gordon, esta concepção constituiu
«tanto na teoria como no direito contratual uma verdadeira revolução no plano
da ontologia social» (Fraser & Gordon, 1995: 35).
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Nas perspectivas liberais, os «homens» nascem livres e iguais, não tomando
em consideração como as diferenças de condições sociais e económicas se
relacionam com cidadania (Phillips, 1993). Nos debates da época sobre a forma
de expressão desse consentimento através do direito de voto, a questão que se
punha é quem deveria ter esse direito: a proposta de Locke é a de ligar o direito
de voto à posse de propriedade, limitando assim a participação aos que tinham
propriedade, conhecido por lockean accomodation (cf. Bowles & Gintis, 1986:
42ss; Heater, 1990; 2000). Durante o século XIX, as restrições ao direito de voto
começaram a ser postas em causa, e operários e outros trabalhadores-homens
passaram crescentemente a ser reconhecidos nesses direitos. Mas não as
mulheres, que, durante significativa parte do século XX, se continuou a supor
serem subsumidas perante os homens das suas famílias.

As perspectivas liberais, na sua forma mais extrema – no sentido de que 
os indivíduos existem antes da sociedade, e que as sociedades não existem 
como tal –, podem não estar tão presentes nos tempos actuais, mas estão fre-
quentemente presentes no pensamento contemporâneo, nas formas empobre-
cidas a que dão suporte do que conta como política e consentimento, sobre-
tudo na forma que o sufrágio universal oferece como medida de escolha 
popular (Philips, 1991). E uma das distinções em que se tem sustentado – 
a divisão entre público e privado –, representando essa divisão a subordi-
nação política das mulheres, pode ser encontrada em processos sociais 
variados.

As perspectivas do republicanismo cívico: a construção do «bem comum»

Estas são perspectivas que se podem reconhecer nas de Jean-Jacques
Rousseau, no sentido da preocupação pela construção de um bem comum, na
criação de uma comunidade política, no estabelecer de laços comuns entre
cidadãos, na noção de que ser cidadão implica transcender interesses particula-
res de indivíduo ou do seu grupo mais próximo e na acentuação da participa-
ção na construção da comunidade política.

Hanna Arendt é aqui também uma referência muito particular, com a 
acentuação que põe no espaço público e que tem de ser defendido num

89



espaço de liberdade e não dependente das pressões e interesses particulares.
Com a intensidade moderna pelo consumo, a comunidade política corre o 
risco de desaparecer, e são os interesses individuais que ganham sobre os de
cidadão.

Visivelmente em relação à teoria individualista do contrato de um Hobbes 
e de um Locke, a perspectiva do republicanismo cívico desenvolve pers-
pectivas bem diferentes, nomeadamente em relação ao papel do Estado, 
como acentua Iris Young (1990b). Enquanto naquela, o Estado deve assegu-
rar que os indivíduos possam ter a liberdade de perseguir os fins indivi-
duais, competindo apenas ao Estado regular os conflitos entre eles, no repu-
blicanismo cívico, liberdade e autonomia estão localizadas nas activida-
des públicas de cidadania, pois os cidadãos, pela sua participação, impri-
mem configuração ao Estado em termos do que acordam que é um bem
comum (ibid.).

Young argumenta, no entanto, que, no republicanismo cívico, não vamos
encontrar uma reflexão suficientemente desenvolvida que permita que grupos
não sejam excluídos da cidadania alargada. Nos republicanos cívicos do século
XIX e da viragem deste século existe claramente a concepção de que os que
não adoptam o ponto de vista geral não podem ser incluídos. Inclusão é 
analisada na base de uma experiência comum que, como mostraram as femi-
nistas, significa enquadrar-se sob a capa de uma experiência masculina, ou
pelos estudos de educação multicultural, em torno da whiteness. A estas ques-
tões voltaremos mais adiante, quando abordarmos as questões de cidadania 
e diferença.

3.2. A «herança» de Marshall

No século XX, uma das contribuições mais marcantes para pensar a cidada-
nia é a de T. H. Marshall que incidiu, no seu muito referenciado artigo de 1950,
«Citizenship and Social Class», nas articulações entre o Estado-providência,
como fundamental para o exercício da cidadania, e o sistema de classes sociais.
Não deixou também de denunciar que a cidadania pode tornar-se ela mesma
fonte de desigualdade social legitimada. Cidadania no sentido do estatuto de
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que gozam aqueles que são membros plenos de uma comunidade e que, nessa
condição, são iguais com respeito a direitos e deveres.

Ao examinar a vida política em Inglaterra, nos últimos 250 anos, Marshall
aponta para três fases na emergência e expressão de direitos: os direitos civis
no século XVIII; os direitos políticos no século XIX; os direitos sociais no
século XX. Sublinha a importância destes últimos, pois pressupõem a garantia
de um padrão de vida decente. Vivendo-se em sociedades hierárquicas, podem
trazer uma situação melhor para os grupos sociais mais desprotegidos; contri-
buem para «amaciar e mitigar» as tensões no contexto de relações muito desi-
guais entre classes sociais. Daí a necessidade de um pacto social que permita o
fortalecimento de uma cidadania democrática no Estado-providência. Salienta,
no entanto, que são direitos mais complexos, mais controversos e que as 
tensões podem tornar-se tão fortes que difícil será manter o compromisso entre
as diferentes forças por um tempo muito longo.

O contributo de Marshall tem sido lido a uma luz crítica do que pode cons-
tituir a sua «herança». A sua ênfase no direito ao emprego ou no direito do
cidadão a defender o seu país convive com a exclusão das mulheres da cidada-
nia ou a sua definição como «cidadãos de segunda classe», condenadas a vive-
rem «uma cidadania parcial». A sua teorização sobre cidadania tem sido consi-
derada como funcionando apenas numa direcção, pela preocupação exclusiva
com a integração social e condições materiais e culturais da classe operária –
masculina –, deixando na sombra a subalternidade da condição de vivência de
cidadania das mulheres, na sua diversidade (Pateman, 1993), dos grupos étni-
cos não brancos, etc. Para além disto, a sua concepção da sucessão de direitos
civis, políticos e sociais é inadequada para o caso das mulheres no Ocidente,
pois, na generalidade dos casos, foi a partir dos direitos políticos que consegui-
ram obter os outros direitos (Walby, 1994).

Fraser e Gordon consideram como ainda «mais discutível […] o optimismo
de Marshall relativamente à facilidade com que se pode edificar a cidadania
social sobre um alicerce lançado sob a forma de cidadania civil» (Fraser &
Gordon, 1995: 33), pois os fundamentos desta última são relações de troca,
contratuais, entre indivíduos ditos livres e independentes – quando entre
eles existem desigualdades salientes. Também a assunção da dicotomia 
entre dependência/independência é um dos fundamentos da cidadania civil,
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enquanto os da cidadania social são a solidariedade e a interdependên-
cia (ibid.).

3.3. A invisibilidade das mulheres – as mulheres como não-cidadãs

Qualquer uma das perspectivas revistas acima foi construída na base de
pressupostos que legitimaram a exclusão das mulheres no espaço social que
começa a ser construído quando surge a figura masculina do cidadão, no
século XVIII, nomeadamente a exclusão feminina dos direitos civis e políticos,
enunciados e atribuídos aos homens. Como fazem notar várias filósofas e antro-
pólogas em Portugal, esta exclusão tem na sua base a produção de construções
simbólicas em que se define uma «natureza feminina» no terreno do corpo e
dos afectos, em oposição à racionalidade, à razão, atribuída ao mundo mascu-
lino (Ribeiro Ferreira, 2001; Joaquim, 2001; Henriques, 2002; 2001). E como
acentua Lígia Amâncio (2001: 31):

A pretensa universalidade do discurso das luzes traduz-se, todavia, em par-
ticularismo, ao associar a razão ao masculino e o feminino à natureza no
âmbito do dualismo natureza-cultura, criado pela ideia do contrato social.

Desta forma se sublinha que

a razão toda poderosa… numa lógica totalizadora, calculista e segrega-
dora, classificou e explorou, excluindo dos quadros canónicos e do direito
de cidadania epistémica, tudo o que não se adequava à sua força unifica-
dora (Henriques, 2002: 181).

Assim, «em relação às mulheres, a filosofia democrática liberal foi a que
teve de ser transcendida para que as mulheres pudessem tornar-se cidadãs»
(Arnot & Dillabough, 2000: 4). Às correntes feministas coube salientar que as
perspectivas enunciadas anteriormente constituíam uma narrativa moderna
masculina, uma narrativa parcial, baseada em ângulos de visão que insistente-
mente excluíram as mulheres, entre outras categorias de seres humanos defini-

92



dos como «outros», não só por se basearem em modelos sociais que visivelmente
se inspiram em formas de existência de vidas masculinas, como também expli-
citarem, por vezes, a sua exclusão de forma iniludível.

Para sintetizarmos em relação à interrogação posta sobre polifonia, ainda
que encontremos nestas três tradições acentuações diversas – no indivíduo, na
comunidade, na classe social –, podemos possivelmente considerar que a poli-
fonia, como diversidade, apenas emerge parcialmente na de T. H. Marshall, na
forma como confrontou as desigualdades de riqueza e poder económico na sua
teorização.

4. Em direcção a uma reconstrução – teorias feministas de cidadania

O debate em torno de cidadania tem tornado visíveis que há processos
peculiares e específicos que distinguem a cidadania das mulheres em relação à
dos pares masculinos. Desta forma, falar da cidadania das mulheres é, para
autoras feministas de teoria política, falar de formas de exclusão, como Anne
Philips ou, como Carole Pateman, abordar o carácter paradoxal deste pro-
cesso, que é feito de exclusão e de inclusão diferenciadas e subordinadas
e não de um único processo de exclusão. Para outras ainda, como Ruth Lister,
é simultaneamente um desafio e uma oportunidade, na medida em que nos
torna mais conscientes das exclusões que a própria noção construída de cida-
dania encerra, podendo criar dinâmicas para reclamar direitos mais inclusi-
vos. Serão assim focadas várias perspectivas: «o carácter paradoxal da inclu-
são das mulheres» (Carole Pateman), as «perspectivas maternalistas» (Sara
Ruddick) e uma «cidadania diferenciada» (Ruth Lister).

Esta revisitação não pode deixar de se articular também com os debates em
torno de reconhecimento, redistribuição e participação, protagonizados,
entre outras, por Iris M. Young e Nancy Fraser, pois que se trata de debater as
«políticas da diferença», desconstruindo o carácter pretensamente universal de
cidadania – que oculta a opressão de mulheres e de outros grupos marginaliza-
dos –, ao mesmo tempo que se acentua a necessidade de manter vivas as preo-
cupações por políticas de redistribuição económica, de igualdade social e em
que participação e representação são reproblematizadas.
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No campo da Sociologia da Educação, as autoras feministas, como Jo-Anne
Dillabough, Madeleine Arnot, Tuula Gordon e Kathleen Lynch, entre outras/os,
formulam as suas preocupações e análises em torno de cidadania e a educa-
ção escolar, procurando articular dois campos de teorização – o da teoria polí-
tica e o das teorias de educação. 

4.1. Cidadania e diferença

Na perspectiva que aqui nos guia, a articulação entre os dois campos – o
da teoria política e o das teorias de educação – é central, como já anterior-
mente se afirmou, como forma de aprofundar a face mais política nas análises
sobre cidadania e educação e de focar as práticas de um estado e seus agentes,
frequentemente pressupondo um «ideal de cidadania universal», e produzindo a
ocultação das diferenças, como acentuam Arnot e Dillabough (2000).

A revisitação que aqui se propõe incide em contribuições feministas assina-
láveis sobre diferenças, referenciáveis a debates centrais nas correntes contem-
porâneas em torno de cidadanias e desigualdades. T. H. Marshall incidiu sobre
as desigualdades económicas. As correntes feministas focaram – no que Anne
Philips (1993) denominou da «viragem para cultura» (turn to culture) – as desi-
gualdades de poder, que se traduziram em termos de opressão, dominação,
sublinhando as hierarquias de género, enquanto estas e outras correntes assina-
lavam as hierarquias em relação a grupos minoritários.

• «O carácter paradoxal da inclusão das mulheres» – Carole Pateman

Concentrando-nos agora sobre as perspectivas anunciadas anteriormente
que elaboram uma visão crítica sobre a forma como o projecto de moderni-
dade exclui as mulheres de direitos atribuídos aos pares masculinos, anote-se
como Carole Pateman foca o contrato social das teorias liberais que se basea-
ram, como atrás se referiu, na separação e distinção entre as esferas do público
e do privado, naquela substanciando-se um sentido de cidadania. Aliado a
estas, encontra-se subsumido aquilo que a autora denominou de contrato
sexual, que atribui aos homens o controlo das mulheres, através do casamento
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e do domínio sobre o lar. O casamento e maternidade ficam postos fora do
contrato social de acesso a direitos civis e políticos, no pressuposto da subordi-
nação das mulheres aos elementos masculinos (cf. Arnot, 2003).

Mas Pateman também sublinha que a exclusão das mulheres de uma cida-
dania é mais complexa do que outras análises têm salientado. Como afirma:

O estatuto político das mulheres baseia-se num paradoxo forte: as mulheres
foram excluídas e incluídas na base das mesmas capacidades e atributos
(Pateman, 1992: 19).

Aparentemente, na base da diferença sexual, as mulheres foram percepcio-
nadas como não tendo as características requeridas para participarem na vida
política, tendo assim sido excluídas do exercício de uma cidadania, entendida
como exercício de actividades na «esfera pública». Simultaneamente, foram incluí-
das como subordinadas, como o «sexo diferente», na esfera doméstica, com deve-
res a cumprir para com a Nação (cf. Arnot & Dillabough, 2000; Arnot et al., 2000).

A maternidade é assim analisada na sua relação com a cidadania das mulhe-
res. O facto de as mulheres serem os seres únicos que podem dar à luz e ama-
mentar constitui uma marca da «diferença» por excelência, até porque foram
estas capacidades naturais, pela construção simbólica que delas se fez, que ser-
viram de legitimação para as excluir de uma cidadania política.

Contudo, a maternidade também tem sido construída com um estatuto polí-
tico, sobretudo pela construção do dever das mulheres em relação ao Estado
em termos de maternidade, e frequentes vezes considerado equivalente ao tra-
balho masculino de soldados e trabalhadores. Pateman argumenta assim que a
teoria de uma maternidade republicana do século XVIII fornece uma ilustração
da multiplicidade de significados sobre maternidade como estatuto político. Os
discursos sobre as mães republicanas, de quem se esperava que criassem filhos
corporizando virtudes republicanas, configuraram o que se entendia que seria
o contributo das mulheres para um estatuto político, mas que não se traduzia
numa linguagem de direitos. Por isso, sublinha que o que está em jogo não é a
diferença sexual, mas a subordinação das mulheres. Torna-se vital a construção
de «uma cidadania genuinamente democrática», em que a diferença deixe de
ser «a diferença entre liberdade e subordinação» (1992: 28).
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• «Perspectivas maternalistas» – Sara Ruddick

Várias autoras têm elaborado sobre a especificidade da maternidade no seu
efeito de produção de «pensamento maternal» (maternal thought). Sara Ruddick
(1980; 1995) vê a preocupação da mãe com a preservação e crescimento da
criança como um «amor atento», e que transformado pela consciência feminista,
poderá ser incluído numa cultura capaz de reconhecê-lo com valor intelectual
e moral e contribuir para produzir uma teoria de justiça social:

precisamos de trabalhar para trazer um pensamento maternal transformado
para o domínio público, para tornar a preservação e crescimento de todas as
crianças o trabalho da consciência e da legislação públicas […] Todas as femi-
nistas precisam de aderir para articular um teoria de justiça social enformada
e incorporando o pensamento maternal. Para além disso, a generalização do
amor atento a todas as crianças necessita da política (Ruddick, 1980: 361).

Anne Philips (1993) tece considerações a esta perspectiva, em linha com a
versão feminista do republicanismo cívico de Mary Dietz como particularmente
relevante: a relação amorosa e protectora da mãe com a criança é assinalada
como qualitativamente diferente da relação igualitária que deve operar entre
cidadãos, pois que só movendo-se para além da intimidade das relações fami-
liares as pessoas aprendem o que é a cidadania. Quando se olha para a cidada-
nia do lado da maternagem, constrói-se uma perspectiva de forma errada, na
medida em que não se desenvolve uma visão de como as relações políticas
condicionam as vidas humanas:

Ser uma boa mãe não é ter em si mesmo as capacidades requeridas para a
cidadania. As (boas) mães podem também ser (boas) cidadãs, mas o facto
de serem (boas) mães não faz delas (boas) cidadãs (Dietz cit. in Philips,
1993: 83).

• «Cidadania diferenciada» – Iris Young e Ruth Lister

Depois de rever estas duas perspectivas, que mantêm entre si um diálogo
em torno da diferença sexual, da subordinação, e de valorização das mulheres
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pelo carácter único que constituem, ligado à «natureza», centremo-nos agora
nas críticas elaboradas nos anos 1990 a um ideal de cidadania universal, aten-
dendo às argumentações de Iris Young e Ruth Lister em torno de uma cidada-
nia diferenciada.

Acentue-se que, ao confrontar os sentidos de cidadania, as perspectivas
feministas assinalam pressupostos que existem nas próprias bases de cidadania
e são causadores da exclusão das mulheres. Uma das análises críticas sistemáti-
cas e elaboradas é a de Iris Young sobre o ideal de cidadania universal. A
autora sublinha o sentido mais comum atribuído a cidadania – o de universali-
dade, por se entender que o estatuto de cidadania transcende os particularis-
mos de qualquer natureza e dá a todos/as, quaisquer que sejam as desigualda-
des de riqueza, de poder, ou de outra espécie, «o mesmo estatuto como pares
na vida cívica» (1990b: 115). Mas Young salienta ainda que, além desse signifi-
cado, cidadania engloba simultaneamente outros significados que são: o viver
em conjunto, partilhando espaços e bens, assumindo uma responsabilização
conjunta por isso mesmo; a aplicação a todos/as das mesmas leis e regras, na
base de todos os seres são tratados da mesma forma – assim igualdade é con-
cebida como sameness.

Na sua perspectiva, existe uma forte tensão entre cidadania entendida como
universalidade e inclusão de todos/as e os outros dois sentidos, da valorização
da homogeneidade sobre diferenças, e o de tratamento igual. A possibilidade
de se gerarem exclusões de grupos que são considerados como não seguindo
regras de universalidade é uma das questões que a autora pretende confrontar;
o outro é a tendência a uma homogeneização de cidadãos/as.

Não deixa de anotar como, apesar de toda a luta por uma cidadania que a
todos os seres se aplica, vários grupos se sentem a viver uma cidadania de
subalternidade, «como cidadãos/as de segunda classe», em grande parte, pela
inexistente margem de intervenção a que deveriam ter acesso para a distribui-
ção dos recursos, pela forma como o estado falha na redistribuição de recursos
e também por uma homogeneização que não os têm em conta.

Um dos pilares desta cidadania universal é também a insistência na impar-
cialidade que Young considera como um mito, já que os grupos sociais têm
culturas, experiências e percepções históricas diferentes, e consequentemente
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interpretações diferentes. A procura de que se adopte uma perspectiva geral,
quando existem relações de poder e privilégio, necessariamente leva a que se
adoptem as perspectivas e interesses dos que têm mais poder, e que outros
grupos sejam silenciados, ocultando-se as relações hierárquicas de poder e pro-
curando reduzir as diferenças a uma unidade, a um universal homogéneo
(Young, 1990a).

A sua preocupação reside na importância que as experiências possam ter
para uma produção de voz em termos de uma acção de intervenção para uma
possível mudança social, implicando medidas de política diferente, confron-
tando a opressão e a desvantagem e focando «o carácter positivo das diferenças
de grupo, dos afectos e das formas de passar o tempo» (1990a: 97).

Nos passos que Young prossegue, desvia-se de perspectivas feministas que
se reclamaram de defender todas as mulheres, como se de um grupo homogé-
neo se tratasse, como se todas partilhassem de posições e situações sociais
comuns, esquecendo a opressão entre mulheres, e a desigualdade. E esque-
cendo também que, ao afirmar essa homogeneidade, as próprias feministas
inviabilizam as mulheres em situações de maior exclusão:

o tempo não é para construir um sentido de «experiência partilhada», mas
de iluminar a especificidade da experiência das mulheres e a relação de
privilégio e opressão entre mulheres, e examinar as implicações destas para
questões especificas institucionais tais como politica de emprego, direitos
reprodutivos, violência sexual, relações internacionais, etc. (1990b: 8).

Esta crítica do ideal de cidadania universal, elaborado por Iris Young,
encontra em Ruth Lister uma interlocutora em sintonia, partilhando assim a
importância de descontruir pressupostos universais em torno de cidadania que
geram exclusões. Na sua concepção, Ruth Lister pretende desafiar padrões
assumidos, defendendo uma re-genderização da cidadania, distinguindo entre
três tipos de imagens normativas: cidadão/ã de género neutro (gender-neutral),
cidadão/ã de género diferenciado (gender-differentiated) e cidadão/ã de
género plural (gender pluralist, cf. Lister, 2002).

No primeiro, não há diferença de género a ser tomada em consideração para
a atribuição e exercício de direitos, pois mulheres e homens não se distinguem;
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no segundo, a prática e o conceito de cidadania devem ser transformados de
modo a incorporar as experiências das mulheres, sem que com isso se cons-
truam formas de segregação; na terceira, pretende-se a organização das formas
políticas em torno de redes e de grupos de diferença, não sustentando assim
pressupostos de um falso universalismo, mas ao mesmo tempo mobilizando
formas de solidariedade na sua construção que confrontem a pulverização e
fragmentação do espaço político em grupos sem ligação entre si.

Para a sua concepção de cidadania é central quebrar a divisão público-pri-
vado, através de medidas e mecanismos que alterem a divisão sexual do traba-
lho e criem as condições em que mulheres e homens possam combinar traba-
lho remunerado com responsabilidades de cuidar; ao mesmo tempo, apoiam-se
noções mais cosmopolitas de cidadania, para que vários grupos com menor
poder possam ter uma participação, sem invisibilizar as mulheres como grupo
de género. Neste sentido fala da sua proposta de uma cidadania política «amiga
das mulheres», de uma cidadania social em que a interdependência possa ser o
motor da construção de cidadania, e não a dicotomia dependência/indepen-
dência, em que o cuidar seja considerado como uma actividade e qualidade
central na vida pública e igualmente legitimadora da comunidade política e se
possa falar de um universalismo diferenciado (Lister, 1997; 2002). Trata-se de
uma participação que deve ter em conta a pluralidade de espaços em que
mulheres participam como cidadãs, na base da noção habermasiana de uma
«ética de comunicação», não para a construção do «interesse geral» ou de um
«bem comum», mas para a expressão e desenvolvimento de perspectivas e de
novas posições que possam articular-se, num processo de rooting («enraiza-
mento») e shifting («mudança de posição») (Lister apoiando-se em Yuval-Davis,
1997), em que participantes têm as suas próprias identidades mas estão dispo-
níveis para cruzar em diálogo com as de outros grupos (Lister, 1997).

4.2. Reconhecimento, redistribuição e participação

Como se pode anotar, na revisitação agora enunciada, invocam-se vozes
diferentes, sentidos diversos em torno de cidadania, tornando-se notório que 
a acentuação está no que foi referido por Anne Philips como «a viragem para 
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a cultura». Esta maior acentuação nas questões do poder, sobretudo tradu-
zido pelas noções de dominação, opressão, marginalização, etc., suscitou 
questões críticas que, nas controvérsias contemporâneas, tem sido nomeado
como o debate entre reconhecimento e redistribuição, aqui configurado nos
posicionamentos e debates entre Iris Young e Nancy Fraser (cf. também
Philips, 1999).

Iris Young e uma «política da diferença»

Retorna-se agora às contribuições de Iris Young, focando as suas maiores
preocupações: a opressão de mulheres e de outros grupos marginalizados, a
fundação de uma agência política de um grupo com acção consciente, a busca
de uma formulação antiessencialista que sustente as suas perspectivas, uma
política da diferença que permita reconhecer, ouvir as vozes submetidas e
construir uma nova polis numa aliança de arco-íris, e de justiça.

A sua contribuição pode ser entendida na forma como se distancia de um
«feminismo humanista», onde situa a abordagem de Simone de Beauvoir, em
que a feminilidade é percepcionada como constituindo formas de constrangi-
mento para o desenvolvimento e libertação das mulheres. Nesta perspectiva,
existe o pressuposto de um ideal de humanidade universal, em que as diferen-
ças de género poderão ser ultrapassadas para se atingir um modelo de humani-
dade neutra de género.

Também revê criticamente o «feminismo ginocêntrico», em que se desafia o
ideal humanista dessa neutralidade, na base da especificidade das experiências
femininas, a resistência à exclusão e à exploração por um poder masculino domi-
nante. Há uma noção mais nítida de que os processos de socialização trazem
formas de diferenciação de género, e algumas delas querem ser celebradas e não
anuladas. Encontra, nas experiências das mulheres e nos seus corpos, formas
de afirmação mais positiva, em que se podem basear formas de intervenção e
afirmação social. A feminilidade não é um problema, e a capacidade de nur-
ture, o sentido de cooperação social, a experiência específica de muitas mulhe-
res em desempenho de funções difíceis têm estado geralmente invisíveis (cf.
Young, 1990b: 79ss).
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Contudo, ao procurar sublinhar valores e feições tradicionalmente atribuí-
das às mulheres, esta corrente feminista corre o risco de: 1) enfraquecer a
noção de que as mulheres são oprimidas, pois se afirma que há melhores valo-
res associados à feminilidade; 2) aparecer a sublinhar valores estereotipados,
num período de backlash em relação ao feminismo; 3) cair numa perspectiva
essencialista em relação à feminilidade.

A autora refere várias vezes, nas suas obras, que não pretende construir uma
nova teoria de justiça, mas a sua obra «Justice and the Politics of Difference»
(1990a) é muito citada como uma referência incontornável quando é abordada
(cf. Estevão, 2004). Para conceptualizar injustiça é central, na sua abordagem,
explicitar o que entende por opressão que refere a:

processos institucionais sistemáticos que impedem as pessoas de aprender e
usar capacidades de uma forma que as satisfaz e as expande em contextos
socialmente reconhecidos ou processos sociais institucionalizados que inibem
a capacidade das pessoas de fruir e comunicar com outros ou de expressar
os seus sentimentos e perspectivas de vida social em contextos em que outros
podem ouvir (1990a: 38).

Iris Young procura definir opressão considerando cinco «faces»: «explora-
ção», «marginalização», «sem poder», «imperialismo cultural» e «violência» que,
como afirma mais tarde, tem como preocupação central ultrapassar binarismos
comuns na teoria social. Uma explanação detalhada das cinco categorias de
Young seria longa, sendo preferível apresentar a síntese elaborada por David
Harvey.

exploração – a transferência dos frutos do trabalho de um grupo para
outro
marginalização – a expulsão de pessoas de uma participação útil na vida
social
sem poder – a falta de «autoridade, estatuto e sentido de si mesmo/a» que
permitiria a uma pessoa ser ouvida com respeito
imperialismo cultural – a estereotipização de comportamentos e de várias
formas de expressão cultural de tal forma que a própria experiência e inter-
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pretação da vida social do grupo oprimido encontra pouca expressão na
cultura dominante
violência – o medo e a realidade de ataques inesperados e não provocados
que «não tem motivo excepto o de causar danos, humilhar ou destruir a 
pessoa (Harvey cit. in Gewirtz, 1998: 477).

Esta preocupação em ultrapassar binarismos manter-se-á nos debates teóri-
cos, como se pode revelar das contribuições de Nancy Fraser, que porá fre-
quentemente a questão de que Young privilegiou nesta análise o reconheci-
mento, e que deixou de lado as questões de redistribuição (repondo a dicoto-
mia que em outros termos se expressa por «cultura» vs «economia política»).
Young, por seu lado, confronta frequentemente, na elaboração destas cinco
«faces», as perspectivas de Marx, e as leituras elaboradas posteriormente sobre o
seu pensamento, procurando salientar que as situações de opressão não
podem ser entendidas apenas em termos de classe, e que para entender a
opressão de mulheres e dos grupos negros, nomeadamente, torna-se necessá-
rio procurar formas de ultrapassar o reducionismo. Por isso, a sua proposta em
torno de uma «política de diferença» atende a que públicos heterogéneos cons-
tituídos por grupos oprimidos, grupos com menor poder, grupos que sofrem
exclusões, como grupos de mulheres, possam ser representados, numa «política
de arco-íris» – na base do reconhecimento de diferenças entre os seus membros
e de não pensar que é possível construir uma comunidade unificada que é
«uma ilusão perigosa» (1990a; cf. ainda Young, 1997).

No seu recente livro «Inclusion and Democracy» (2000), em que reflecte e
debate as formas de exclusão e marginalização políticas, teoriza sobre princí-
pios de inclusão, relativos a direitos políticos, a oportunidades de participação,
e pensa normas e condições de uma comunicação democrática inclusiva,
incluindo o processo de tomada de decisão, em circunstâncias de desigualdade
estrutural e diferença cultural, e sublinhando a diferença como recurso político
na construção da polity (cf. Young, 2000: 115ss).
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Nancy Fraser e o debate em torno das «políticas de reconhecimento vs.
políticas de redistribuição»

A partir da sua noção de cidadania social, já referida anteriormente na aná-
lise que faz das propostas de T. H. Marshall, Nancy Fraser, em Justice
Interruptus – Critical Reflections on the «Postsocialist Condition», incide sobre a
forma como as políticas de identidade de grupo ultrapassam políticas baseadas
na classe social, pondo de lado uma redistribuição socioeconómica (Fraser,
1997). Alguns dos seus escritos em anos recentes têm sido em polémica com
teóricos/as defensores/as de políticas da diferença e do reconhecimento,
nomeadamente Iris Young e Axel Honneth.

Fraser debate a importância de reconsiderar a redistribuição, que entende
como

a transferência de rendimentos, reorganização da divisão social do traba-
lho, transformação da posse da propriedade e a democratização dos proces-
sos através dos quais se tomam decisões relativas ao investimento (Fraser,
2002: 11).

Salienta como, numa era pós-socialista, se tem dado a «marginalização,
eclipse e substituição» das questões de igualdade social pelas questões de reco-
nhecimento. Pensa que a viragem para as políticas de reconhecimento tem
constituído um novo entendimento mais alargado e aprofundado de justiça
social, em que as questões de representação, diferença e identidade estão pre-
sentes. Mas esses ganhos recentes podem ser postos em causa se

em vez de chegarmos a um paradigma mais amplo e rico, capaz de abarcar
tanto a redistribuição como o reconhecimento, trocarmos […] um economi-
cismo truncado por um culturalismo igualmente truncado (Fraser, 2002: 9).

Para além disso, corre-se o risco de se reificarem as identidades sociais e de
se «fomentar um comunitarismo repressivo» (ibid.: 10).

No seu livro recente escrito com Axel Honneth (Fraser & Honneth, 2003),
torna-se mais claro que se confronta o dilema e se procura encontrar acentua-
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ções que alterem a dicotomia, para chegar a uma construção de uma teoria crí-
tica, em torno das questões de justiça social e da importância de uma teoria
social para a prática colectiva. Acentua o princípio de «paridade participativa»
que considera como único princípio normativo que inclui tanto as preocupa-
ções com distribuição como reconhecimento de forma a que todos os membros
(adultos) da sociedade possam interagir entre si como pares.

São necessárias pelo menos duas condições para que a paridade partici-
pativa seja possível. Primeiro, deve haver uma distribuição de recur-
sos materiais que garanta a independência e «voz» dos participantes. […] 
a segunda condição requer que os padrões institucionalizados de valor 
cultural exprimam igual respeito por todos os participantes e garan-
tam iguais oportunidades para alcançar a consideração social (Fraser,
2002: 13).

Em relação ao risco de reificação, acentua a importância de uma concep-
ção não-identitária de reconhecimento. No seu debate com Iris Young, esta
última tinha-lhe já assegurado que reconhecimento não era o mesmo que «polí-
tica de identidade», por não ter de se basear nas identidades específicas de um
grupo. Para Fraser, o que está presente no reconhecimento é uma questão de
estatuto social, sublinhando assim que: «O que requer reconhecimento no con-
texto da globalização não é a identidade específica de um grupo, mas o esta-
tuto individual dos seus membros como parceiros de pleno direito na interac-
ção social» (ibid.: 15).

4.3. Tecendo a teoria política com teoria educacional para repensar
a educação e a cidadania – Madeleine Arnot, Jo-Anne Dillabough,
Kathleen Lynch

A educação, e nomeadamente a educação escolar, tem confrontado várias
destas contribuições revistas em torno de cidadanias, democracia, diferença,
políticas de reconhecimento e redistribuição. Em diálogo com estas produ-
ções teóricas, as perspectivas educacionais articulam-se com a diversidade de
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enquadramentos discursivos sobre cidadania e nomeadamente a cidadania das
mulheres, procurando contribuir para transformar uma base genderizada social-
mente desigual nas sociedades contemporâneas, de forma a que também a
próxima geração possa aprofundar um questionamento sobre as convenções
de género existentes. Uma agenda democrática para a educação inclui segura-
mente a importância de confrontar as desigualdades de poder e práticas discri-
minatórias, nomeadamente na procura de confrontar os discursos e linguagens
e os modelos de cidadania marcados pela desigualdade e exclusão (Arnot,
2003).

Aqui, queria incidir sobretudo sobre as produções de grupos de investiga-
doras/es. Por falta de tempo, irei incidir apenas sobre uma pequena parte. No
primeiro, estariam algumas das contribuições recentes de Arnot (2003), Arnot e
Dillabough (2000), Dillabough e Arnot (2001) e Arnot (1997). No segundo, as
de Lynch e Lodge (2002), Baker, Lynch, Cantillon e Walsh (2004) e Gewirtz
(2001). Outros trabalhos serão apenas referidos de passagem.

No primeiro grupo, entre várias outras preocupações (como o reequacio-
namento das contribuições do pensamento feminista para uma compreensão
dos valores democráticos na educação, educação para uma cidadania democrá-
tica e uma educação para uma cidadania global, etc.), a acentuação de Made-
leine Arnot centra-se em particular sobre as tensões entre perspectivas liberais
e de republicanismo cívico, não só em relação ao contexto das relações sociais
em geral, mas também no campo educativo. Assinala-se que

enquanto o republicanismo cívico promoveu o conceito do dever do indiví-
duo para com o estado, o liberalismo focou os direitos do indivíduo, que
deveriam ser garantidos pelo estado (Arnot, 2003: 107).

É a esta luz que Arnot desenvolve, em colaboração, um projecto de pes-
quisa em países europeus (Inglaterra, Grécia, Espanha e Portugal), revelando
como o conceito de «bom cidadão» é um conceito liberal, embebido num pres-
suposto de deveres no sentido do republicanismo cívico, e em que eventual-
mente as preocupações com justiça social são postas à margem (Arnot, 2003:
106). Trata-se de um projecto incidindo sobre a análise de discursos de estudan-
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tes em cursos de formação de professores/as e dos/as seus/suas formadores/as
sobre cidadania. Entre as conclusões interessantes do projecto, apresento aqui
algumas referidas por Arnot (2003).

Sublinha que, em países que passaram por uma ditadura, encontrou, na
análise realizada, um discurso político forte em torno de deveres, a que recor-
rem sobretudo os estudantes e formadores-homens. As professoras e estudan-
tes mulheres recorrem mais a discursos de moralidade judaico-cristã, sobretudo
através da ética do cuidado e do envolvimento na comunidade. Também recor-
rem a «discursos contemporâneos sobre igualdade em torno de direitos sociais
e justiça social garantidos pelo estado» (ibid.: 110). Questões em torno de
vários problemas dão suporte à conclusão do domínio que é exercido pelos
pares masculinos sobre a esfera pública, já que

os homens são percepcionados como tendo maior controlo sobre decisões de
políticas e de convites para exercício de cargos públicos, e sobretudo uma
influência muito forte sobre política económica e financeira. As mulheres,
no seu conjunto, são percepcionadas como tendo uma pequena influência
nessas decisões (ibid.: 111).

Quanto às imagens de mulheres na vida pública, não se geram consensos:
enquanto para os homens as imagens fortes são «competitivo» e «poderoso»;
para as mulheres apresentam dispersão – «competitiva», «eficiente», «indepen-
dente» foram indicadas, entre outras. Em contraste, as imagens das mulheres na
vida privada e doméstica foram incisivas («cuidadora» e «eficiente»), enquanto as
imagens de homens nesta esfera ou revelavam ausência ou eram negativas –
«desorganizado», «hesitante», «dependente».

Nesta linha de argumentação, Arnot salienta que

se não for desafiado, esta ausência de uma representação colectiva de
mulheres na esfera da vida pública, e dos homens na vida privada, terá
implicações fortes na educação tanto de rapazes como de raparigas, espe-
cialmente em relação às suas vidas adultas e ao seu futuro papel como
cidadãos/ãs (Arnot, 2003: 111).
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A origem do poder masculino na esfera pública é aceite sem problemas,
apesar de haver consciência da discriminação de sexo. Os estudantes-homens
expressaram, como Arnot acentua, pouca preocupação em desafiar esta desi-
gual partilha de poder.

Neste ponto, gostaria de referir, de forma mais detalhada, algumas das con-
clusões deste projecto, especificamente em relação a Portugal, a partir da aná-
lise das discussões em grupo focalizadas. Seguramente as vozes das estudantes
podem ser ouvidas sobre o sentido de exclusão e marginalização que expressam.

As estudantes falam da sua desvantagem em relação aos pares masculinos,
acentuando que os direitos universais não se aplicam às mulheres na mesma
forma e que necessitam de «ganhar um lugar ao sol» através de um esforço
acrescido. Concretamente, em relação ao trabalho que as mulheres realizam,
consideram que lhe é atribuído um menor valor, quando comparado com o
masculino.

A questão da maternidade é percepcionada como afectando as vidas profis-
sionais, levando-as a escolher trabalho fora de casa que possa compatibilizar-se
com a noção que tem das suas responsabilidades na casa, de forma a que «não
perturbe a vida familiar». Também mencionam que as desigualdades estão mais
escondidas na vida doméstica do que na vida pública, já que as mulheres são
consideradas como devendo estar ao serviço dos elementos masculinos, ainda
que tudo isto possa coexistir num tempo em que ocupam posições públicas de
relevo. Mesmo quando se considera que a vida doméstica está a mudar, há a
consciência de que os direitos em casa não são respeitados. Chegar a casa depois
de um dia de trabalho e ter o dever de cozinhar e de realizar outras actividades
necessárias para a família, enquanto o companheiro se senta vendo televisão,
lendo o jornal, é apontado como uma das formas em que a realidade familiar é
injusta.

Quanto à sexualidade, mostram também a sua preocupação sobre represen-
tações sociais que apenas legitimam a sexualidade feminina no casamento e a
valorização da ausência de relações antes deste. Sentem que essa mesma pres-
são a que estão submetidas não se aplica aos pares masculinos, que continuam
a ser representados como heróis sexuais pelo número de mulheres com quem
estabelecem relações. O controlo da sexualidade feminina é assim um tema
que surge frequentes vezes na discussão. Há também uma representação social

107



que recusam. Receiam que se tiverem uma função pública de relevo, isso seja
visto como atribuído a favores sexuais de homens em posições de maior poder,
receando que não haja o reconhecimento público do mérito do trabalho que
venham a exercer, e tão só o tráfego da sexualidade feminina mais uma vez a
ser apontada como explicação para o sucesso feminino (cf. Araújo et al., 1996;
Araújo, 2000).

Concentremo-nos, seguidamente, no segundo grupo de contribuições,
que está associado aos debates actuais sobre redistribuição e reconhecimento,
e à produção teórica de Young e Fraser, e à sua contribuição para o campo
educacional.

Kathleen Lynch e outros/as colegas, como Anne Lodge, John Baker, procu-
ram debater questões de igualdade à luz de cinco dimensões, a saber: a dimen-
são de reconhecimento (respect and recognition), de redistribuição (resources),
de cuidar e solidariedade (love, care and solidarity), de poder (power) e de tra-
balho e aprendizagem (working and learning) (Baker et al., 2004).

Na sua perspectiva, muitas das políticas desenvolvidas segundo o princípio
de igualdade de oportunidades baseiam-se numa lógica de redistribuição – dis-
tribuição de bens educacionais, sucesso escolar, diplomas, etc. Contudo, têm
sido prosseguidas através do que chamam um modelo mais fraco de justiça dis-
tributiva, já que o foco está sobretudo no «igualizar oportunidades em vez de
recursos» (ibid.: 7). A distinção que constroem da igualdade de oportunidades –
um princípio que assume que, no final, serão ou as famílias ou o mercado a
decidir quem pode chegar a determinadas ocupações – é a «igualdade de con-
dições» (Baker et al., 2004), que tem finalidades mais extensas porque procura
«eliminar as desigualdades mais gritantes, ou pelo menos reduzir massivamente
a escala corrente de desigualdade» (ibid.: 33).

As questões de diferença e diversidade, e também do poder, na linha das
políticas de reconhecimento, são igualmente objecto do seu estudo, vendo-as
não como «entidades separadas e laterais, mas como problemáticas centrais e
que se confrontam» (Lynch & Lodge, 2002: 6). Aqui a atenção centra-se na
forma como as pessoas se relacionam, considerando relações de poder e enfa-
tizando a importância dos factores sociais nas acções e percursos das pessoas.
Não são apenas os direitos de indivíduos que são foco de atenção, mas os
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direitos de grupo; a atenção não está focada apenas na distribuição, mas também
na forma como as pessoas se relacionam, considerando as relações de poder.

O debate desenvolvido, sobretudo na teoria política, é assim retomado a
nível educacional, de forma a repensar as formas de empowement, para que as
pessoas possam encontrar opções reais e de valor similar, e não de oportunida-
des de competir apenas de forma «justa», por vias e finalidades que são de facto
restritivas, apertadas.

Em relação a questões de igualdade de género, elaboram sobre a importân-
cia de a considerarem como central. Ao mesmo tempo, pretendem incluir
outras agendas como as de menor capacidade física e todas aquelas cujo objec-
tivo principal é o atingir de formas de maior igualdade na educação (e na
sociedade em geral).

Nesta procura de articulação entre educação, género e cidadanias, é também
central referenciar outros estudos, como a abordagem de Sue Lees (2000), na
forma como visibiliza as preocupações de uma polifonia da cidadania na edu-
cação escolar com questões de sexualidade, no sentido da importância de uma
reflexão sobre a sua íntima relação com a distinção construtiva de privado/
público e com sexualidade percepcionada como pouco natural nas mulheres.
Mas, para além desta, a acentuação encontra-se também na forma como as
relações de poder de género estão entretecidas nas relações em torno da
sexualidade, constituindo constrangimentos para o desenvolvimento de formas
de autonomia, de escolha, de empowerment que as propostas de cidadania
pretendem alargadas e concretizadas.

A perspectiva de Mirza e Reay traz para o contexto da cidadania polifónica, na
sua análise de educadoras negras, as suas preocupações em torno de um «terceiro
espaço», o da comunidade, percepcionado como espaço de resistência para cons-
truir identidades negras face a políticas hegemónicas de um estado, guiado por
orientações outras que não o reconhecimento de minorias étnicas: «subvertendo
o individualismo dominante do sistema educativo […] fortalecer a “raça”, “com-
portar-se como um colectivo Self Negro”» (Black Self) (Mirza & Reay, 2000: 62-63).

Deixo de parte, por falta de espaço, referências ao trabalho sobre cidadania
no campo educativo, por investigadoras/es portuguesas/es em que as relações
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de género estão presentes, e autoras de teses de mestrado e de doutoramento,
em que questões das identidades e biografias femininas, masculinas, identidades
homossexuais se cruzam no campo educativo, nomeadamente escolar. Diversi-
dade é assim um pressuposto central em muitos destes trabalhos, que conside-
ram a cidadania como desafiada por perspectivas feministas, reconstruindo con-
tribuições teóricas estabelecidas.

Considerações finais

Procurei neste trabalho incidir sobre as várias elaborações em torno de
cidadania produzidas por correntes diferenciadas, não tanto de um ponto de
vista de marcação histórica, mas para se tornar visível que os vários sentidos
desenvolvidos continuam presentes nas produções formuladas nas vidas políti-
cas, sociais, de todos os dias e mantém implicações fortes nos processos edu-
cativos. Estamos assim perante uma diversidade de sentidos que acentua o sen-
tido de polifonia em torno de cidadania.

Diversidade de sentidos que é frequentemente conflitual entre si nas suas
assunções, muito em particular por se sustentar num sentido de pertença
(belonging) que simultaneamente tem implícita a exclusão dos grupos que não
respondem pela mesma origem territorial, ou que afirmam as suas marcas étni-
cas de grupos minoritários, que vivem formas diferentes de capacitação física,
que não se podem traduzir pelos modelos dominantes das premissas de ser
cidadão. Igualmente, a noção de indivíduo abstracto em que assenta supõe
uma homogeneização, uma uniformidade que, pelo acabado de enunciar, é
também um anunciador de exclusão.

Diversidade assumida como valor nos sentidos de cidadania, significando a
inclusão diferenciada de grupos com experiências diferentes entre si, que recla-
mam a sua própria voz – a «rebelião das diferenças», como denominam Stoer e
Magalhães (2005) –, e de grupos que, para se afirmarem em torno de cidada-
nia, têm de saber dialogar entre si na diversidade do que percorrem e do que
experimentam e ser considerados de igual valor e respeito.

Esta revisitação simultaneamente enfatiza a relação entre educação e cida-
dania, sobretudo nos últimos cinquenta anos, considerando a cidadania social
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como central – o direito à educação, que T. H. Marshall referiu, não é apenas 
o direito de acesso à educação, mas implica a redefinição da educação para 
a participação de todos/as cidadãos/ãs na construção de uma polity viva e 
de experiências de vida baseadas em «padrões de vida decente». Determi-
nar com precisão o que se pretende significar com esta expressão é uma 
questão complexa. Mas, ao mesmo tempo, deve ser assinalado que, dada 
esta articulação entre educação e cidadania, esta revisitação é também acerca
de exclusão e inclusão diferenciada. E aqui incide em particular sobre os 
processos que dão nome à exclusão das mulheres de formas de cidadania 
alargada.

Assumiu-se aqui como central que, para a questão da igualdade de género,
o envolvimento com o campo semântico da cidadania é duplamente impor-
tante. Por um lado, situa as questões de igualdade de género a uma luz dos
direitos, na sua variada configuração, e, em segundo lugar, alia-se à reflexão
em torno de cidadania para se configurar em formas mais alargadas que permi-
tam o que Young denomina de uma «política de arco-íris».

Em relação à primeira acentuação, e em particular em relação aos direitos
do indivíduo, houve visivelmente, por parte de correntes feministas, uma inten-
cionalidade de que este envolvimento trouxesse às mulheres igualdade, já 
que não seriam vistas mais no seu particularismo atribuído, mas sim como 
indivíduos. No entanto, como lembra Pateman, essa noção de indivíduo está
tingida por uma imagem masculina que se projecta sobre as formas de activi-
dade na esfera pública. E não resultou necessariamente frutuoso conforme as
expectativas, já que as mulheres, como grupo de género, tiveram de obter pri-
meiro os direitos políticos, para depois poderem ganhar os direitos civis e os
sociais.

Envolvimento também à luz dos direitos políticos, que, depois de longas
lutas, lhes permitiram poder ser eleitas e ser aceites como eleitoras. Ser eleitas,
ainda que adquirido por lei, continua a surgir como um direito que se substan-
cia de forma minoritária e reduzida, o que leva a dizer que os direitos políticos
de igualdade na tomada de decisão têm-se tornado crescentemente numa área
de maior contestação e de visibilização da desigualdade, passado mais de um
século da abertura dos direitos políticos às mulheres.
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Nos direitos sociais, incidiria aqui sobre o direito à educação como reivindi-
cação feminista e de movimentos de outros quadrantes, que se tem vindo a
realizar e configurar de forma mais acentuada nas últimas décadas em Portugal
(cf. Ferreira, 2000; Magalhães, 1998; Fonseca, 2001; Nogueira & Silva, 2002),
mas ainda longe de encontrar, concretamente no que concerne à educação
escolar e não só, estratégias e formas de ensino-aprendizagem que tomem em
consideração, de forma sistemática, no que mais estreitamente se relaciona
com a igualdade de género, as formas de sexismo, assédio, violência e políticas
que promovam junto das raparigas um sentido da sua própria agência (Fon-
seca, 2001; Fonseca, Araújo & Magalhães, 2003). Ao mesmo tempo é necessário
incidir sobre os problemas da sub-representação das mulheres na vida política,
desenvolver junto de mulheres a importância de uma liderança feminina e de
que se envolvam no processo de tomada de decisão; e de incidir sobre a
necessidade de encorajar os deveres cívicos dos homens em relação à vida pri-
vada e à paternidade (Arnot, 2003).

Numa segunda acentuação, acerca da importância de se recorrer a cidada-
nia numa perspectiva de igualdade de género, o que se pretende é que esta
possa ser vista como uma questão de democracia, para o seu aprofunda-
mento, articulando-se com a de grupos que vivem outras formas de exclusão
(tanto ao nível nacional como global), configurando uma «política de arco-íris».
Será certamente importante que, nos processos e espaços educativos, haja
uma compreensão e reflexão, inclusão como parte das aprendizagens, de
como um espaço político se constrói incluindo «vozes diferentemente situadas
que falam através da sua diferença e que se responsabilizam entre si» (Young,
2000: 107).

Contacto: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universi- dade do Porto, Rua
Dr. Manuel Pereira da Silva, 4200-392 Porto

E-mail: haraujo@fpce.up.pt
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