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Cidadania tem sido ultimamente a palavra-chave de todos os discursos, do político ao educacional. A intensidade do uso do termo é proporcional à dificuldade de convivência entre os seres humanos. Homens e mulheres no contexto mundial, como no Brasil, não criaram uma ética política, uma ética social capaz de acompanhar os progressos em outros campos. A razão humana conseguiu levar a ciência a níveis inimagináveis. A sofisticação tecnológica atinge os campos mais diversos, da genética à cosmetologia. Permanecem insolúveis, no entanto, a maioria dos conflitos étnicos, religiosos, sexuais, territoriais, econômicos, que assolam o mundo. 
A prática das relações humanas continua marcada pela anticidadania e pelo conflito. O campo das identidades é de confronto e questionamento, de lutas por poder e significação. Não há necessidade de enumerar aqui os exemplos de conflitos presentes no nosso cotidiano mais imediato e no mundo globalizado que nos chega instantaneamente pela mídia. É notório haver um colapso das velhas certezas e uma crise nas posições de sujeito tradicionalmente instituídas e aceitas socialmente.
Estas questões invadem a escola, um dos campos de conflito entre as identidades sociais, e atravessam a complexa problemática da cidadania, tema da dissertação de mestrado em Educação: Formação de Professores, cuja síntese é apresentada neste texto. No contexto educacional brasileiro, este termo já se tornou um clichê, tantas vezes é repetido em documentos oficiais (Leis de Diretrizes e Bases da Educação, documentos norteadores dos cursos, Parâmetros Curriculares Nacionais), na fala dos professores de todos os níveis e nos registros escritos de suas funções educativas (planos de curso, avaliações de desempenho, relatórios). Seu uso tornou-se tão comum que a própria questão da cidadania pode correr o risco de ser dada por encerrada, resolvida, pronta e acabada, como algo transcendente, uma verdade absoluta, inerente ao ato de educar e desejada por todos, um fim em si mesma. 
Cidadania, no dicionário HOUAISS (2001, p.714), é qualidade do cidadão, ou seja, do membro de um Estado, considerado do ponto de vista de seus deveres para com este Estado e de seus direitos políticos. O termo tem sido usado ao longo da história de formas diversas, encaixando-se em vários contextos discursivos. Na Grécia antiga, por exemplo, cidadania consistia na “soma dos direitos dos mais privilegiados – dos nobres, por oposição aos plebeus; dos livres, por oposição aos escravos; dos nacionais por oposição aos estrangeiros” ou seja, “cidadão era quem tinha direito de oprimir o outro”(TOLEDO, 2000,p.146). 
O enfoque da pesquisa é o ensino fundamental, circunscrevendo-se às formas como o conceito de cidadania é aí evidenciado. Parto do pressuposto de que cidadania seja um processo narrativo, um elemento discursivo, e não um dado, um conteúdo pronto e acabado. Seja qual for a categoria em que se pretenda inseri-la, na sócio-econômica, cultural, étnica, de gênero, sexual, ou na política, não existe como essência, para a qual se possa educar alguém. Ela não é uma entidade abstrata, pronta e acabada, que encerra direitos e deveres absolutos. Em cada época há que se contextualizar esses direitos e deveres. A quem interessam? Como foram selecionados? Quem os garante? Para quem ? Como? Numa sociedade de classes como a nossa, de cunho capitalista, qual a sua garantia? 
 A escola, como instituição social, não é um espaço neutro aos conflitos e disputas presentes na sociedade. A forma que ela assume em cada momento é sempre o resultado precário e provisório de um movimento permanente de transformações em que as tensões e conflitos sociais se refletem. VEIGA-NETO (1995, p.10) resume as críticas que lhe são feitas tanto por grupos convencionalmente chamados de direita como de esquerda: 

Da direita vem a acusação de que a escola não atende às necessidades da sociedade (o que, na maioria das vezes, significa necessidades dos setores produtivos e empresariais). Da esquerda vem a acusação de que a escola reproduz as desigualdades e injustiças sociais. Isto é mundial e é sentido de modo mais crucial quando se trata de escolas públicas, da educação como um direito social
.
No discurso escolar, contudo, a proposta é educar para a cidadania. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997a, p.7), um dos documentos mais usados pelos professores/as do ensino fundamental - pelas próprias exigências dos programas dos cursos de licenciatura e dos concursos a que são submetidos - trazem, nos volumes dedicados a cada disciplina e aos temas transversais, os Objetivos Gerais do Ensino Fundamental, em que os termos cidadania, identidade nacional e diversidade cultural são invocados continuamente:

Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito.
Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao País.

Estes objetivos são repetidos nos nove volumes da coleção, dedicados a cada disciplina e aos temas transversais, adequando-os às especificidades de cada conteúdo. 
Abordagens sobre cidadania já se tornaram repetitivas e inundam as revistas das universidades, as monografias de final de cursos de graduação, as dissertações de mestrado e teses de doutorado.
Frente a esta avalanche de abordagens sobre escola e convivência social, por que mais um trabalho sobre esse tema tão redundante? Com certeza, não para apresentar novos modelos à escola e aos educadores sobre como educar para a cidadania. O objetivo é participar do debate, fazendo novos questionamentos e trazendo a contribuição de autores pós-modernos Frente à complexidade de se fazer uma distinção filosófica entre pós-modernismo e pós-estruturalismo, termos usados indistintamente pelos próprios teóricos destas tendências, usarei as duas expressões como sinônimas. (VEIGA- NETO, 1995, p. 10.) para essa discussão. Minha proposta é justamente não apresentar verdades sobre o tema, mas manter abertas as possibilidades de reflexão sobre ele, partindo do pensamento desses autores, especialmente de Michel Foucault, como mais uma possibilidade e não a única de repensá-lo. A partir da realidade escolar, investigar, no próprio contexto cultural da aprendizagem, como se evidencia a questão da identidade e da diferença, que, impregnada na noção de cidadania, atravessa a concepção de educação que aí se insere.
 Como relacionar cultura, cidadania e educação? Que concepções de cultura, cidadania e educação circulam no cotidiano escolar? Como elas se constituíram?
Na teorização introduzida pelos Estudos Culturais Campo de teorização e investigação que tem origem na fundação do Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), na Universidade de Birmingham, Inglaterra, em 1964. (SILVA,, 2000 a e 2000c)., sobretudo naquela inspirada pelo pós-modernismo, que me interessa de perto para fundamentação dessa pesquisa, a cultura é concebida como “campo de luta entre os diferentes grupos sociais em torno da significação. A educação e o currículo são vistos como campos de conflito em torno de duas dimensões centrais da cultura: o conhecimento e a identidade” (SILVA, 2000 a, p.32)
A escola e a sala de aula abrigam sujeitos oriundos de realidades várias, com características étnico-culturais diversas; saberes, interesses, valores diferentes; portadores de uma história muito particular. Em sua trajetória histórica pessoal, cada um dos atores que participam do espaço escolar – professores/as, alunos/as, gestores/as - vai construindo significados que se encontram em interação no processo educativo, o qual, por sua vez, processa novas simbologias mais amplas e mais complexas, a partir das convergências e divergências que aí se confrontam. A sala de aula é fundada na diversidade, e o papel do/a professor/a é propiciar que se produza conhecimento dentro desta complexa rede de relações sociais. Todo conhecimento aí gerado constitui uma aproximação parcial e provisória da ampla dimensão da vida humana, em toda sua complexidade.
Os documentos escolares insistem na máxima da educação para a cidadania, sem levar em conta a historicidade e a ambivalência do termo. Diante disso, a proposta da pesquisa foi investigar a representação que os professores/as do ensino fundamental fazem da educação para a cidadania e da sua atuação frente à diversidade cultural presente na sala de aula. 
O universo investigado foi uma Escola Municipal de Aplicação, onde desenvolvem seu estágio supervisionado, alunos/as dos cursos de formação de professores do Centro Universitário a que a escola está integrada.
Nos aspectos metodológicos optou-se pela abordagem qualitativa. Esse enfoque buscou entrecruzar os dados coletados em entrevistas semi-estruturadas sobre cidadania e diversidade cultural feitas às professoras/or Foram entrevistadas nove professoras e apenas um professor, por ser o único representante do sexo masculino a exercer a função na escola, no ano de 2000, período inicial da pesquisa., com os textos escolares e documentos pedagógicos que contribuíram para constituir seu discurso Usamos aqui o termo discurso, não no seu sentido lingüístico, mas tendo como foco o conteúdo, o contexto da linguagem, como sugere GORE (1999. p.9) e sua representação O termo representação tem conotações diversas no campo da Filosofia e da Psicologia Social. Uso o termo no sentido atribuído pela análise cultural mais recente, como expressão material, como ‘significante’, que pode ser um texto, uma pintura, um filme, uma fotografia.(SILVA., 2000a, p. 97) sobre as práticas escolares.
Na tentativa de caracterizar o contexto discursivo das pessoas entrevistadas, o trabalho aborda as concepções educacionais tradicionais, críticas e pós-críticas. Nas teorias tradicionais, e mesmo críticas de educação, há uma certeza sobre o quê ensinar e sobre como formar para a cidadania. Na vertente tradicional, há um modelo de cidadão culto, civilizado e erudito a ser educado nos padrões tidos como democráticos de convivência social e aptidão para o mercado. Na vertente crítica, a segurança está na possibilidade de uma educação baseada na tomada de consciência da injustiça do sistema capitalista, desmistificando suas ideologias, além de promover a mudança social. O instrumento de luta social é o conhecimento, ao qual as classes subalternas têm acesso via educação libertadora, como forma de minimização social das injustiças. 
Os enunciados pós-críticos questionam tanto a suposta neutralidade dos conhecimentos veiculados pela escola, como pretendem as teorias tradicionais, como a existência de um sujeito autônomo, capaz de desmascarar as ideologias, via educação conscientizadora, como querem as concepções críticas. Interessa a elas perguntar continuamente quem está autorizado a conhecer o mundo, a narrá-lo, a falar pelo outro em termos de identidade, cidadania e diferença. Sob esta ótica, todo conhecimento é fluido, complexo, instável. As concepções pós-críticas negam a pretensão de uma teoria de descobrir e retratar o real, fechando assim questão sobre qualquer aspecto da realidade. A isso, que chamam de regimes de verdade, elas opõem a noção de discurso, por considerarem que, ao se descrever o real, ele é também produzido. 
A análise dos dados adotou uma perspectiva pós-moderna, inserida na problemática saber-poder, cujos fundamentos foram buscados em Michel Foucault e nos autores dos recentes Estudos Culturais. Esses autores questionam a fé no progresso e na razão como forma de promover: o controle das forças naturais; a compreensão do mundo, o aperfeiçoamento moral; a justiça das instituições; a felicidade dos seres humanos; premissas da modernidade iluminista que se mostraram historicamente parciais e ilusórias. Os autores pós-modernos questionam também as certezas sobre os conteúdos curriculares a serem transmitidos nas escolas e sobre as verdades aí veiculadas. Para eles, toda produção de saber está imersa em relações de poder. De acordo com esses estudos, não existe identidade fora da representação, isto é, fora das formas textuais e visuais através das quais se descrevem os diferentes grupos. 
Pode tornar-se muito simplificadora a forma de abordar identidades nacionais ou regionais mediante certas características já legitimadas, sem um questionamento mais profundo dos sistemas e das formas dominantes de representação da identidade e da diferença. Os textos que circulam na escola devem ser abordados, levando-se em conta o contexto simbólico e discursivo em que se inserem. O texto abaixo, retirado de FRANCO ([s.d.], p.128-129) sobre a mineiridade, que faz parte do acervo de livros didáticos utilizados pela escola pesquisada, ilustra essa questão: 

Ser mineiro é não dizer o que faz,
nem o que vai fazer.
É fingir que não sabe aquilo que sabe,
é falar pouco e escutar muito,
é passar por bobo e ser inteligente,
é vender queijos e possuir bancos.(...)
Ser mineiro é dizer ‘uai’,
É ser diferente, é ter marca registrada,
É ter história.
Ser mineiro é ter simplicidade e pureza,
humildade e modéstia,
coragem e bravura,
fidalguia e elegância.
(...)(Autor desconhecido)

	Se as características dessa mineiridade são trabalhadas como verdadeiras, fixas e imutáveis, reforçam a marcação simbólica e discursiva que continuará a defini-la em termos de uma caricatura, que coloca rótulos: mineiro é desconfiado, trabalha em silêncio, é caipira, é humilde, é esperto. Se, contudo, ela for trabalhada como parte de significados cambiantes e contestados, pode ampliar o campo de fluidez, a mudança identitária e as possibilidades performativas do ser mineiro. As características de uma identidade regional ou nacional não são coisas com as quais nascemos, mas vão sendo por nós representadas.
A cidadania de uma pessoa mineira, brasileira ou de outra nacionalidade, qualquer que seja seu gênero, cor, idade, crença e classe social, pode ser dita de múltiplas maneiras, menos centradas em significados calcificados e restritos, mais abertas para o cruzamento de fronteiras Expressão usada nos Estudos Culturais recentes para destacar o caráter instável, transitório das identidades nacionais, sociais, culturais. As fronteiras entre as identidades são fluidas e provisórias, daí a possibilidade de discuti-las, contestá-las, transgredi-las, cruzá-las discuti-las, contestá-las, transgredi-las. identitárias. “As pessoas não são apenas cidadãos/ãs legais de uma nação; elas participam de uma idéia da nação tal como representada em sua cultura nacional” (HALL, 2000, p. 49).
A identidade e a diferença, tal como a cidadania, têm sido tratadas na escola como regimes de verdade. Tratar a questão da identidade sob uma abordagem essencialista enquadra-se numa visão iluminista que reivindica uma identidade verdadeira, a qual não existe efetivamente. Aí as identidades são vistas como fixas e imutáveis, invocando argumentos ligados à natureza, à etnia, à raça, à condição sócio-econômica, etc. No caso do exemplo abaixo, elementos discursivos ligados a relações de parentesco e classe social foram produzindo a noção identitária familiar desta mãe que, chamada para uma reunião para analisar o baixo rendimento de seu filho, responde desta forma à professora:

Não precisa preocupar não, professora, lá em casa é assim mesmo. O pai dele também num aprendeu. O irmão mais véio foi do mesmo jeitinho. Pobre é meio ruim da cabeça. Acaba tudo indo apanhá café.
A questão da identidade se insere no contexto de marcação simbólica, por meio da qual damos sentido a práticas e relações sociais que delimitam os grupos identitários como algo definido e definitivo. Assim vai se produzindo também a exclusão, a inclusão e as noções de cidadania que permeiam as relações escolares.
As identidades e a diferença são representadas de uma forma essencializada, englobando a todos dentro de determinadas categorias identitárias, tanto no que se refere à condição sócio-econômica, como de gênero. Esta fala de uma professora entrevistada ilustra isso. A escola diz com total segurança quem são e como se comportam os meninos e as meninas, os pobres e os ricos e com isto vai naturalizando, instituindo e legitimando as diferenças :

Meninos são mesmo mais inquietos que meninas, mais agressivos. Sempre a classe com muitos meninos é mais difícil.
Meninos de classe social melhor são muito individualistas, muito egoístas. Os de condição social mais baixa têm um senso maior de espírito comunitário.

A esse respeito destaco a fala de LOURO (1999, p.58) “A escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o ‘lugar’ dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas”. A autora relata como distinções entre meninos e meninas, ainda que fatos culturais, são tratadas com uma naturalidade tão fortemente construída que acabam por instituir algumas práticas que favorecem os meninos em detrimento das meninas. Diz ela, muito oportunamente “Observamos, então, que eles parecem ‘precisar’ de mais espaço do que elas, parecem preferir ‘naturalmente’ as atividades ao ar livre. Registramos a tendência dos meninos de ‘invadir’ os espaços das meninas, de interromper suas brincadeiras”(LOURO, 1999, p.60). Isso acaba sendo considerado próprio do ser menino, inscrito na ordem das coisas.
A noção foucaultiana de discurso como processo lingüístico constituinte do mundo social e aplicada por ele à História da loucura e da sexualidade, é estendida neste trabalho à noção de cidadania. Assim como a loucura e a sexualidade, também a cidadania não é apenas descrita pelo discurso, mas também fabricada por ele. A proposta não foi fazer uma abordagem ontológica da cidadania, isto é, evidenciar sua essência, ou instaurar uma receita de educação direcionada para ela, mas inferir o discurso educacional que tem constituído a representação sobre cidadania, identidade e diferença nos meios escolares. 
Entre as inúmeras falas analisadas, destacamos a desta professora que trabalha com crianças da zona rural:

Eu preparo o meu aluno para ser forte na vida, para desempenhar bem e ser feliz, apesar de ter as características da zona rural. Então eu falo para eles: - Gente, se vocês estiverem no meio de vocês, não tem problema vocês falarem uma palavrinha errada, mas se vocês chegarem na cidade e começarem a se expressar mal, alguma criança, alguma pessoa, pode até achar que vai, como dizem eles, vai gozar da minha cara e vocês não precisam sujeitar. Vocês são tão inteligentes quanto os da cidade. Então vocês vão ser iguais aos peixinhos: vocês nadam em qualquer água. Vocês podem viver igualzinho vocês vivem lá, tranqüilamente, mas quando vocês vierem à cidade, vocês vão desempenhar tudo que vocês aprenderam aqui.”

Essa professora constituiu sua identidade, sua história pessoal, enraizada na zona rural, dentro de mecanismos de visibilidade do que seja ser cidadã rural e urbana, do que seja falar mal ou bem, certo ou errado, dar-se mal ou bem na vida, próprios dos aparatos pedagógicos veiculados pela escola e pela sociedade como um todo. No intuito de ensinar às crianças as regras legítimas de sobrevivência, sua forma de ver-se e narrar-se como alguém que viveu as dificuldades do campo e os desafios da cidade produzirá, em meio a outros componentes da cartografia cultural dos seus alunos, suas formas de verem-se e expressarem-se.
	Estas questões mostram que aquilo que é produzido histórica e culturalmente não reflete apenas o modo como nós nos vemos e aos outros, mas como nós nos comportamos cotidianamente com relação a nós mesmos e aos outros. O modo como nós vemos as crianças, os/as adolescentes e seus pais e mães, é produzido a partir de contingências de nossa experiência a respeito de nós mesmos, ao mesmo tempo em que se produzem as contingências de experiência que essas crianças, adolescentes e seus pais e mães têm de si, em relação à escola e ao próprio conhecimento. 
 Os resultados da pesquisa evidenciaram que o próprio currículo vivenciado pelas/o professoras/or entrevistadas/o ao longo de sua formação escolar , funcionou como elemento discursivo que produz verdades sobre diversidade cultural e educação para a cidadania, definindo os papéis dos alunos/as e professores/as, além de construir hierarquias e produzir identidades. Na análise das entrevistas evidenciou-se uma circularidade nas visões de verdade do discurso das professoras/or sobre cidadania. 
Tanto internamente, nas respostas de cada uma delas, como no conjunto de suas falas, as metanarrativas Pretensão de se fornecer descrições ou explicações abrangentes e totalizantes do mundo ou da vida social. (v. SILVA,. 2000a, p. 78) do liberalismo moderno estão presentes: o sujeito autônomo, consciente de si e capaz de uma liberdade de pensamento e decisão; a imagem libertadora da razão crítica; a fé no progresso. O uso repetitivo de termos e expressões como conscientização, autonomia, liberdade, valores humanos, direitos e deveres, mostra como a cidadania é tratada como essência, com características naturais, inerentes ao ser humano e ao ato de educar. Estas falas das professoras são ilustrativas:

Eu entendo cidadania uma pessoa ter consciência dos deveres que ela tem e dos direitos como pessoa(...)Resumindo tudo, educar para a cidadania é preparar a aluno para ser um adulto consciente. Eu tenho esperança que possa melhorar, mas eu acho que precisava haver mais pessoas assim, conscientes.
Educar para a cidadania é justamente preparar o cidadão para que ele esteja apto a desempenhar bem dentro daquele meio social, da melhor forma possível e da forma mais consciente possível. Que cada um execute bem suas tarefas, seus deveres, saiba bem seus direitos.

 Os direitos e deveres já estão postos, consagrados. Nesse sentido basta aos professores conscientizar os alunos de sua existência; orientá-los; abrir seus olhos; plantar neles os valores humanos; cultivar neles o respeito por eles e direcioná-los para essa cidadania. Os efeitos de poder dessas visões de verdade são: a certeza sobre o papel da escola e a função do professor de legitimar estes valores iluministas; o caráter objetivo das normas sociais; a conquista progressiva da harmonia social através da consciência crítica. A questão da cidadania torna-se, assim, mais um dos meta-relatos do ideário moderno, e pode dar-se por encerrada. 
O trabalho mostra a necessidade de questionamento contínuo das práticas de significação legitimadas pela escola sobre uma educação dita cidadã, e vislumbra, de acordo com a noção de amizade e estética da existência de Foucault, possibilidades menos restritas de se pensar as relações sociais.
Francisco Ortega afirma que a análise da problemática da amizade em Foucault tem sido negligenciada ou deturpada pelos que estudam sua obra. Resgatá-la amplia a dimensão social e política de sua filosofia. “Um pensamento que não culmina no individualismo, como muitos afirmam, mas que tenta introduzir movimento e fantasia nas deterioradas e rígidas relações sociais.”(ORTEGA, 1999, p. 172)
A estética da existência passa pelo cuidado de si, em que: “Existem as meditações, as leituras, as anotações que se toma sobre livros ou conversações ouvidas, e que mais tarde serão relidas, a rememoração das verdades que já se sabe mas de que convém apropriar-se ainda melhor (...)”.(FOUCAULT, 1999c, p.56-57) Do cuidado de si deriva a preocupação com os outros, e a relação com o outro apresenta-se como indispensável para as relações consigo mesmo. A estilística da existência não se desenvolve na solidão. O cuidado de si exige o cuidado do outro.

Portanto, Foucault não reivindica nas suas análises uma auto-constituição isolada que exclua qualquer relacionamento com o outro, mas para ele o outro está sempre presente na origem da constituição estética de si, na figura do mestre, guia, professor, diretor de consciência ou amigo(ORTEGA, 1999, p.133)

O cuidado de si constitui uma forma de resistência aos padrões de subjetivação, assim como a possibilidade de novas formas de subjetividade. Isso não quer dizer que a relação consigo seja autônoma, como pretendem as concepções críticas de educação, livre do processo discursivo de constituição do(s) sujeito(s) ou viabilizadora de um nível de conscientização passível de desmistificar as ideologias e as instâncias de poder que permeiam esta constituição. O cuidado de si, que numa perspectiva estética, passa pelo cuidado do outro, cria, na escola, a possibilidade de se negar a sacralidade das normas e estatutos que a regem, revendo leis e regras de convivência para que não se voltem contra o sujeito, mas a favor dele.
Muitas condutas escolares, sobretudo no controle disciplinar e na avaliação dos estudantes, são baseadas em certezas que foram constituindo os professores e professoras enquanto sujeitos disciplinadores e avaliadores, dentro de determinados padrões absolutos que foram (re)produzidos na sua formação e serão repetidos na de seus filhos/as e/ou possíveis alunos/as. A perspectiva estética é rever continuamente esses modelos, tentando romper a circularidade das relações saber/poder que os constitui, assim como aos demais sujeitos envolvidos.
A essas formas de constituição do sujeito pode ser incorporada a noção de obra de arte, de estética das práticas de si, antes anárquicas que normativas. Elas escapam do cunho moralizador que lhes tem sido atribuído pela educação liberal cristã, pois a criação de novos contornos de si mesmo/a não resultam necessariamente na formação de sujeitos dóceis, mas antes daqueles capazes da tarefa da filosofia de fazer a guerra. A leitura que faço da metáfora da guerra, impressa por Foucault, passa pelo esforço bélico de dotar de beleza a própria existência, e pela formação e desenvolvimento de uma prática de si cujo objetivo é constituir-se como artífice da beleza da própria vida. Este cuidado de si implica também numa intensificação das relações sociais de forma estética, através da amizade:

O cuidado de si – ou os cuidados que se tem com o cuidado que os outros devem ter consigo mesmos – aparece então como uma intensificação das relações sociais. (...) O cuidado de si aparece, portanto, intrinsecamente ligado a um ‘serviço de alma’ que comporta a possibilidade de um jogo de trocas com o outro e de um sistema de obrigações recíprocas. ( FOUCAULT, 1999c, p.58-59) 

	A prática estética é tanto pessoal quanto social, e envolve uma conduta que assume “a forma de uma filtragem permanente das representações: examiná-las, controlá-las, triá-las”(...) “‘distingui-las’ umas das outras e evitar assim que se aceite a ‘primeira que surge’”(FOUCAULT, 1999c, p.67-68)  O cuidado de si coloca a tarefa de cada um se pôr à prova, examinar suas verdades sobre o que se é, o que se faz consigo mesmo e com os outros. Este cuidado estimula a pesquisa contínua sobre os contextos históricos e discursivos que fizeram com que as relações sociais se desenvolvessem de um certo modo, viabilizando a reflexão sobre suas diferentes possibilidades, tanto no trato de si mesmo, como do outro. Nessa perspectiva abrem-se novas possibilidades estéticas dos professores/as verem a si mesmos/as e a seus/suas alunos/as sob novos ângulos, enquanto seres humanos complexos, que não se reduzem a um gênero, uma raça, uma classe social, uma nacionalidade, uma faixa etária, etc.
	A possibilidade de uma estética da amizade na escola é apresentada de forma significativa por Jorge Larrosa, quando fala sobre a lição, “(...) a experiência da leitura, quando está envolvida com o ensinar e aprender, implica a relação de cada um consigo mesmo e com os outros”, e “(...) como uma lição pode ser uma verdadeira leitura, uma verdadeira aprendizagem na amizade e na liberdade” e ainda de como, nessa relação de amizade, não compete ao/a professor/a “dar a ler o que se deve ler”, mas sim, “dar a ler o que se deve: ler”. (LARROSA, 1999b, p. 140)
	Em uma relação estética de amizade nas relações de sala de aula não cabe aos/às professores/as transmitir as suas verdades sobre cidadania, identidade e diferença, mas congregar todos os/as leitores/as em torno dos textos já produzidos sobre estes conceitos. No contato com estes textos, não deve aquele que lê limitar-se ao que eles dizem, mas priorizar aquilo que eles dão o que dizer.

Na leitura da lição não se busca o que o texto sabe, mas o que o texto pensa. Ou seja, o que o texto leva a pensar. Por isso, depois da leitura, o importante não é o que nós saibamos do texto, o que nós pensamos do texto, mas o que – com o texto , ou contra o texto ou a partir do texto – nós sejamos capazes de pensar.(LARROSA, 1999b, p. 142)

	A relação da sala de aula cria uma forma de philia, isto é, uma amizade capaz de suportar e preservar a diferença, a singularidade, as múltiplas interpretações, os infinitos caminhos que o texto abre. Neste contexto, a cidadania é como um texto a ser lido numa comunidade de diferentes que se abrem à conversação. Essas interações têm sua face silenciosa, reflexiva, solitária, seu si mesmo, mas tem também seu momento de comunhão com os demais, em torno do texto que se dá a ler. A forma de amizade que se cria em torno desse texto articula-se com uma forma particular de comunidade, reunida pela cumplicidade de um comum que 

(...)não é outra coisa que aquilo que dá a pensar para que seja pensado de muitas maneiras, aquilo que se dá a perguntar para que seja perguntado de muitas maneiras e aquilo que se dá a dizer para que seja dito de muitas maneiras. A leitura nos traz o comum do aprender enquanto que esse comum não é senão o silêncio ou o espaço em branco de onde se mostram as diferenças.(LARROSA, 1999b, p.143)

	Esta leitura só é possível com os outros. Ela quebra as pretensões de homogeneidade dos regimes de verdade em qualquer campo e também no da cidadania. A amizade em Larrosa envolve o ler com e o aprender com, o encontrar-se com, a pluralidade, e não o consenso. Essa amizade rejeita a síntese, a generalização, e abre espaço para a diferença, a multiplicidade, a heterogeneidade, para a liberdade de ver e dizer coisas diferentes. Essa é a amizade que não se contenta com as leituras já feitas sobre como devem ser as relações de cada um consigo mesmo e com os outros, mas sim que se inquieta frente aos textos já produzidos sobre cidadania, perde-se neles e se abre para o novo e o desconhecido.
	As relações escolares no ensino fundamental são pautadas por um sistema de relações polarizado. De um lado existe um adulto, professor/a, já constituído enquanto sujeito por um processo discursivo de verdades sobre o ser adulto e ser professor/a, e do outro uma criança, aluno/a que foi constituído/a como sujeito pelas certezas do professor/a e da escola sobre o que é ser aluno/a e criança. Na perspectiva da estética da existência, estas relações podem se alterar. O caráter performativo das identidades se amplia, foge dos contornos já determinados, estimulando novas formas em que professores/as e alunos/as possam ver-se, expressar-se, narrar-se e julgar-se, sem reduzir-se a meros duplos de si mesmos, isto é, a resultados de narrativas, enunciados e juízos dos outros. Isso possibilita que não se vejam como identidades prontas, acabadas, definidas, terminais, mas sim como alguém em sendo, tanto na relação consigo mesmo como com o outro.
Uma nova estilística da existência pode estimular a nós, professores/as, a vermos a infância como propõe LARROSA (1999a)  sem reduzi-la às generalizantes certezas estabelecidas pela pedagogia sobre o que ela é, o que quer ou de que necessita. Esse processo nos incita a ver a criança como algo absolutamente novo e que dissolve a solidez dessas certezas tanto sobre elas próprias como sobre nós mesmos. 
Mesmo dentro das relações de poder em que se insere qualquer forma de saber, o resgate da parrhesia O significado originário do conceito de parrhesia na Grécia antiga é dizer tudo, falar livremente, liberdade de palavra. (ORTEGA, 1999, p. 104)
, isto é, do dizer verdadeiro mantém-nos em posição de escuta sobre quem nós somos e quem são nossos alunos/as, e de assombro diante do que permanece ao mesmo tempo descoberto e escondido. Embora o resgate da parrhesia pareça paradoxal na obra de um crítico dos regimes de verdade e estudioso das relações poder/saber, ela faz sentido no contexto em que é colocada pelo autor. Esse conceito representa a busca não de uma verdade absoluta, mas de novas formas de um dizer verdadeiro, isto é, de mecanismos para fugir das verdades já ditas e legitimadas sobre as identidades socialmente reconhecidas.
Essa é a possibilidade de abertura de uma relação estética na existência, baseada em novas formas de convivência que desconstroem as formas de pertença social pretensamente corretas, legítimas, verdadeiras. É esta forma de beleza presente nas relações humanas que cria uma nova ética da amizade, a qual pode abrir  na escola um espaço a ser preenchido por novas infâncias, novas adolescências, novas identidades educacionais, que permitam novas relações educativas transgressoras de práticas, rotinas e tempos escolares institucionalizados.

Fomos um dia o que alguma educação nos fez. E estaremos sendo, a cada momento de nossas vidas, o que fazemos com a educação que praticamos e o que os círculos de buscadores de saber com os quais nos envolvemos está continuamente criando em nós e fazendo conosco. (BRANDÃO, 2000, p.451)

Desfocalizar as formas convencionais de educação dita cidadã, baseada em normas e valores estáveis, implica em analisar historicamente as práticas discursivas existentes em toda cultura que contribuíram para a constituição do(s) sujeito(s): homens, mulheres, homossexuais, negros, brancos, índios, adultos, crianças, adolescentes, idosos, mães, pais, professores/as, alunos/as, normais, brasileiros/as, mineiros/as, sem contudo, reduzi-lo(s)/a(s) a estas categorias. 
 A proposta é justamente rever os significados transcendentais de pátria, democracia ou identidade cultural, destronando a razão universal em prol de outra, construída historicamente, relacional, contextualizada, que questione verdades tradicionalmente transmitidas nos currículos sobre cidadania, direitos e deveres, além de perguntar sempre: onde, quando, por quem foram instituídos, a quem interessam ?
Os resultados da pesquisa nos tiram a segurança da auto-consciência do sujeito autônomo, crítico e emancipado, e nos colocam frente a novas práticas de si que recusam a fechar-se em enquadramentos, e nos estimulam a nos colocarmos sempre frente a novas re-significações sobre o que se é, o que se faz consigo mesmo e com os outros. Esse exercício, que constitui para Foucault um esforço bélico de dotar de beleza a própria existência, possibilita o cruzamento de fronteiras da sexualidade, da nacionalidade, do gênero, da raça, da condição econômica, da idade, ampliando as possibilidades identitárias no contexto da cidadania, termo que de tanto ser repetido complacentemente, corre o risco de se tornar trivial e vazio como tantas outras verdades do nosso tempo.
Paralelamente à pesquisa , novas práticas de significação sobre o ser homem, mulher, criança, aluno/aluna, professor/professora, branco/a, negro/a, rico/a, pobre, e, portanto, cidadão/ã podem ocorrer, sem a pretensão de fixar, estabilizar, fechar as fronteiras identitárias. O trabalho provocou na pesquisadora e no grupo envolvido um contingente de insatisfação com o já feito, já dito, já pensado sobre o tema da cidadania. Seu principal resultado foi a criação de um grupo de estudo, que desde fevereiro de 2002 tem discutido novas possibilidades identitárias, novas relações cidadãs, a partir de uma nova estilística da existência.
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