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Resumo: O presente artigo apresenta, concisamente, o resultado da pesquisa realizada sobre o 

cuidado de si para a construção do sujeito dentro do pensamento de Michel Foucault e suas 

implicações éticas. Para tanto, delineou-se em que momento da obra foucaultiana o preceito 

grego epiméleia heautoû, cuidado de si surgiu, isso no conjunto da História da Sexualidade e 

no curso A hermenêutica do sujeito, bem como as práticas concernentes a essa postura do 

sujeito na constituição de si mesmo em uma relação ética consigo mesmo. Aborda-se também 

a temática da sujeição e a postura crítica como forma de resistência e prática emancipatória. A 

ética do cuidado de si almeja a constituição livre do sujeito em uma heteronomia não 

sujeitada em que ele se reconheça como processualidade contínua, culminando na estética da 

existência, a elaboração da vida como uma obra de arte.  
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Abstract: This article presents, concisely, the result of the research carried out on the care of 

the self for the construction of the subject within Michel Foucault’s thought and its ethical 

implications. Therefore it was outlined in what moment of the Foucault’s work the Greek 

precept epiméleia heautoû, the care of the self, arose, in the set of The History of Sexuality 

and in the course The hermeneutic of the subject, as well as the practices concerning this 

posture of the subject in the constitution of himself in an ethical relationship with himself. It 

also addresses the subject of subjection and the critical posture as a form of resistance and 

emancipator practice. The ethics of self-care aims at the free constitution of the subject in an 
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uncontrolled heteronomy in which he recognizes himself as a continuous construction 

process, culminating in the aesthetics of existence, the elaboration of life as a work of art.  

Keywords: Foucault. Care of the self. Subjection. Subjectivity. Aesthetics of existence. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O problema do sujeito está presente em toda a história do pensamento, mas 

principalmente na atualidade. Seja em uma relação reflexiva consigo mesmo ou na postura 

que assume diante do mundo e dos limites do conhecimento, o sujeito é um problema da 

filosofia moral contemporânea porque demonstra como o humano é construído e 

desconstruído, como ele cria a si mesmo, quais são seus modos de sobrevivência e sujeição. 

(BUTLER, 2017, p.169) O sujeito (le sujet) é um termo que captura infinitas possibilidades 

de ser certo tipo de pessoa, como uma possibilidade histórica contingente frente a uma 

verdade universal e essencial sobre a natureza humana, ao mesmo tempo que possibilita uma 

reflexão sobre sujeição e constituição de si. (HEYES, 2018, p.203) 

 Michel Foucault (1926-1984) direcionou sua pesquisa para a emergência do sujeito 

em diversos campos através dos métodos arqueológico e genealógico. Por uma ótica avessa 

ao que a academia conhecia em sua época, estudou a constituição do sujeito através da origem 

das ciências humanas, dos saberes normatizadores, dos dispositivos disciplinares e sexuais,      

e também através da relação ética consigo mesmo. A originalidade e pertinência de seu 

pensamento estão em diagonalizar, ou seja, encontrar as matrizes da atualidade pela história; 

realizava assim uma ontologia histórica do presente. O pensador francês era capaz de falar de 

filósofos antigos e contemporâneos, sobre o poder psiquiátrico e o surgimento das prisões, 

sobre a subjetividade e o biopoder e o leitor ou ouvinte conseguia e ainda consegue identificar 

luzes para os acontecimentos contemporâneos. 

 O foco de sua pesquisa, como ele mesmo já afirmou, sempre foi o sujeito 

(FOUCAULT, 2014b, p.119), porém em determinadas óticas, consolidando o que chamou em 

um olhar retrospectivo sobre sua obra de uma “história da verdade”. É possível afirmar que 

Foucault mesmo reavaliava e revisitava seus trabalhos, criticando-os e explicando-os, mas 

sendo possível distingui-los, grosso modo, em três momentos: arqueologia dos saberes, 

genealogia do poder e, por fim, genealogia do sujeito (CHAVES, 2019, p. 264) Ao final da 

década de 1970 e início dos anos 1980, Foucault analisou a constituição do sujeito e 

identificou o cuidado de si, epiméleia heautoû, imperativo grego que perdurou durante a 
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Antiguidade até o cristianismo primitivo. No curso/obra A hermenêutica do sujeito, Foucault 

explicitou a constituição do cuidado de si no pensamento grego antigo até o período imperial 

e o cristianismo primitivo. Ele elenca as características desse cuidado, suas formas nos 

diversos momentos históricos e sua desqualificação moderna. Esse curso foi base conceitual 

para os volumes finais da História da Sexualidade: O Uso dos Prazeres, O cuidado de si, As 

confissões da carne. 

 Todas as pesquisas de Foucault (loucura, clínica, ciências humanas, poder, 

sexualidade e sujeito) estão interligadas, pois são uma análise de como o ser humano é 

constituído historicamente como experiência nos chamados jogos da verdade. O sujeito torna-

se uma possibilidade constituída historicamente por diversos saberes e relações em 

contraponto a uma definição universalizante ou essencialista. Isso marca uma reflexão que 

rompe com paradigmas normatizadores que determinam o padrão em que o sujeito deve se 

formar.  

Inicialmente, no projeto da Historia da Sexualidade, Foucault pretendia realizar um 

exame histórico do tema do desejo e da relação entre sexo e verdade. A análise consistiria em 

uma história da sexualidade como experiência, entendida assim como a relação entre campos 

do saber, tipos de normatividade e formas de constituição da subjetividade, sendo então 

produzida. Com essa produção de uma sexualidade, Foucault diferencia o que ele chama de 

ars erotica de scientia sexualis. A primeira, a arte erótica, é identificada com as práticas das 

sociedades orientais de onde se extrairia a verdade do próprio prazer, não tomando uma lei 

absoluta do permitido e do proibido, nem um critério de utilidade, mas em relação a si 

mesmo. (FOUCAULT, 2020, p.64), Essa relação positiva com o prazer propiciaria um 

domínio sobre si mesmo. Em contraponto, a scientia sexualis (ciência sexual) seria praticada 

pelo Ocidente, onde ocorreria sob a forma de poder-saber um ordenamento da verdade do 

sujeito e sobre seu sexo, ou seja, é um saber que delimita o que o sujeito é ou deve ser através 

da produção da sexualidade. Nessa análise Foucault percebe uma forma de se relacionar com 

o prazer e com as práticas sexuais, sendo o corpo e os prazeres e não o sexo-desejo o ponto de 

resistência frente ao dispositivo da sexualidade. Problematizando essa questão, oito anos após 

a publicação de A vontade de saber, Foucault anuncia uma mudança metodológica em sua 

pesquisa, orientando seu pensamento para a percepção de algo que era necessário analisar: as 

formas de se relacionar com os prazeres na Antiguidade Clássica, no mundo Greco-romano e 

no início do cristianismo. Ele identifica nos antigos uma técnica semelhante à arte erótica que 

é a chamada estética da existência e como os sujeitos problematizavam suas relações com o 
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prazer e consigo mesmos. É essa relação consigo mesmo que é observada na Antiguidade e 

onde se estabelece o imperativo epiméleia heautoû, cuidado de si.  

 

 

2 O CUIDADO DE SI E O MOMENTO CARTESIANO 

 

 O cuidado de si, em grego epiméleia heautoû, orientava o sujeito a voltar-se para si 

mesmo, ocupar-se consigo mesmo. Foucault parte do princípio que esse preceito surgiu como 

forma de relação entre sujeito e verdade e, ao fazer a análise de sua origem e estruturação, 

percebe-se que foi um imperativo rico e complexo que perdurou na cultura grega. O termo 

epiméleia heautoû designa precisamente o conjunto das condições de espiritualidade, ou seja, 

as transformações que o sujeito deve operar sobre si mesmo para atingir determinado modo de 

ser. Foucault realiza a distinção de três momentos do cuidado de si na reflexão filosófica, a 

saber: o período socrático-platônico; o período de ouro do cuidado de si, delimitado nos dois 

primeiros séculos da nossa era; e o período dos séculos IV e V d.C., na passagem da ascese 

filosófica para a ascese cristã.. A partir de um texto de Plutarco, é comprovado que o cuidado 

de si é uma antiga sentença grega, mais especificamente lacedemônia. (FOUCAULT, 2010, 

p.30). Neste artigo, será apresentado, resumidamente, o período socrático-platônico. 

 Foucault realiza uma diferenciação do cuidado de si com o conhece-te a ti mesmo 

(gnôthi seautón) para situar esses dois conceitos e suas possíveis correlações. O dado inicial 

parte de Sócrates como aquele que interpela os outros a cuidarem de si mesmos. Quando a 

prescrição délfica surge no âmbito filosófico, ela está intimamente ligada a Sócrates, como é 

apresentado por Platão e Xenofonte. Porém, o conhece-te a ti mesmo não está posto 

independente e sim acoplado, atrelado significativamente ao cuidado de si. De forma bem 

direta, Foucault (2010, p. 6) diz que o gnôthi seautón é “uma espécie de aplicação concreta” 

do cuidado de si e em outros textos é apresentado até mesmo em uma subordinação a ele.  

 Sócrates é o homem do cuidado de si. Em uma leitura rápida sobre sua postura, 

Foucault se detém em trechos da condenação do filósofo contidos na Apologia escrita por 

Platão, em que ele tenta demonstrar aos acusadores a inconsistência das imputações atribuídas 

a ele. O papel de Sócrates, como filósofo e mestre do cuidado de si, é despertar as pessoas a 

cuidarem de si mesmas e o cuidado de si é considerado o primeiro despertar. Passagem que 

faz clara alusão a esse papel é a comparação de Sócrates com o tavão, inseto que persegue os 

animais e homens, incitando-os a correr e agitar-se. 
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O cuidado de si é uma espécie de aguilhão que deve ser implantado na carne 

dos homens, cravado na sua existência, e constitui um princípio de agitação, 

um princípio de movimento, um princípio de permanente inquietude no 

curso da existência. (FOUCAULT, 2010, p. 9). 
 

 O texto-base para essa análise do período socrático-platônico é o texto do Alcibíades I 

de Platão, um diálogo entre Sócrates e o jovem Alcibíades. Nele nota-se a primeira grande 

teoria do cuidado de si nesse período. Alcibíades percebe que, diferente de seus outros 

enamorados, Sócrates aproxima-se dele rememorando o princípio da antiga educação grega. O 

jovem era membro de uma das famílias mais empreendedoras da cidade, possuía amigos e 

parentes ricos e poderosos, além de ser filho de um eupátrida, ou seja, de um bem nascido, 

membro da nobreza. Alcibíades tornou-se órfão e foi tutelado por ninguém menos do que 

Péricles. É possível então traçar o perfil de Alcibíades como um jovem rico e belo. Outro 

detalhe importante é que por ser tão gracioso, Alcibíades tornou-se orgulhoso e arrogante, 

desprezando diversos enamorados, restando apenas Sócrates.  Aqui se instaura a problemática 

que irá desencadear o diálogo: Alcibíades envelheceu e ninguém mais o deseja, apenas o 

filósofo. (PLATÃO, 1975, p. 199). 

 A problemática toma outra proporção ao passo que Alcibíades quer “tomar nas mãos o 

destino da cidade, quer governar os outros.” (FOUCAULT, 2010, p.32). A proposta então é 

que ele faça de seu status social um privilégio, uma maneira efetiva de governar os outros. É 

nesse momento que Sócrates evoca a necessidade do cuidado de si e retoma o princípio 

délfico do conhece-te a ti mesmo como método de análise, criticando a postura de Alcibíades 

em usar de sua posição social. O método socrático conduz Alcibíades a perceber sua própria 

ignorância e incapacidade para assumir o governo da cidade. 

 Foucault analisa quatro características do cuidado de si perceptíveis nesse momento 

do diálogo. A primeira diz respeito ao exercício do poder. O cuidado de si é uma necessidade 

para o bom governo, é ele quem capacita um governante e não a classe social, como pensou o 

jovem. “Não se pode governar os outros, não se pode governar bem os outros, não se pode 

transformar os próprios privilégios em ação política sobre os outros, em ação racional, se não 

se está ocupado consigo mesmo.” (FOUCAULT, 2010, p. 35). No segundo momento, a noção 

do cuidado de si é vinculada a uma insuficiência educacional de Alcibíades. Como os tutores 

do jovem foram ruins e os que se aproximavam dele desejavam apenas seu corpo, critica-se 

como utilizaram o amor eros. Conclui-se que o cuidado de si está também inscrito no interior 

de um déficit pedagógico e é necessário para reparar tal defasagem. A terceira característica 

está vinculada à idade do cuidado de si. Se Alcibíades já estivesse com cinquenta anos, seria 
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tarde para remediar as citadas insuficiências. Como ele é jovem, está na idade ideal, a 

chamada idade crítica. “É preciso aprender a ocupar-se consigo quando se está naquela idade 

crítica, quando se sai das mãos dos pedagogos e se está para entrar no período da atividade 

política” (FOUCAULT, 2010, p.35). A noção epiméleia heautoû, nesse diálogo 

especificamente, aparece como um momento necessário na formação do jovem. A quarta 

característica surge quando Alcibíades descobre que ignora o objetivo e o fim de sua atividade 

política, ou seja, o bem-estar, a concórdia dos cidadãos entre si. Portanto, é necessário que ele 

cuide de si mesmo para compreender o objeto de seu possível governo. 

 O cuidado de si na tradição platônica e neoplatônica encontra sua realização no 

conhecimento de si. Esse conhecimento de si é condição fundamental de acesso à verdade e 

permite, ao mesmo tempo, reconhecer o que há de divino em si mesmo. “Conhecer-se, 

conhecer o divino, reconhecer o divino em si mesmo, é fundamental, creio, na forma 

platônica do cuidado de si.” (FOUCAULT, 2010, p. 71). Esses elementos são exclusivos 

desse período e não são encontrados no cuidado de si presente nos pitagóricos, estoicos e 

epicuristas. O platonismo, segundo Foucault, também foi um paradoxo na história do 

pensamento. Essa tradição filosófica propiciou que movimentos espirituais tomassem essa 

concepção de conhecimento de si para o reconhecimento do divino e acesso à verdade de 

forma radical. O ápice desses movimentos foi o gnosticismo. O platonismo, por colocar no 

mesmo nível conhecimento e espiritualidade, gerou o solo propício para o surgimento da 

“racionalidade” ou do “momento cartesiano”, tornando o conhecimento de si como única 

forma de acesso à verdade, sem um viés espiritual, ou seja, tomando o conhecimento puro 

sem condição de espiritualidade.  

 Foucault identifica uma desqualificação do princípio do cuidado de si em sua forma 

antiga, que influenciou as culturas grega, helenista, romana e o princípio do cristianismo. Na 

modernidade, o conhecimento de si foi reduzido a uma categoria metodológica em que o 

conhecimento não implica uma mudança de vida, uma conversão de si mesmo; tornou-se um 

simples acúmulo de conteúdo. O cuidado de si é então permeado por uma questão ética, 

espiritual e teleológica que é desqualificada na modernidade. Foucault identifica uma ruptura 

arqueológica no período moderno em que não é necessário ser determinado tipo de pessoa 

para obter conhecimento. 

 O momento cartesiano é o ponto inaugural dessa nova abordagem em relação ao 

conhecimento de si. Esse momento é caracterizado pela desqualificação do cuidado de si e por 

uma requalificação filosófica do gnôthi seauton, do “conhece-te a ti mesmo”. Quando 



SANTOS, Iuri de Carvalho. O cuidado de si para a construção do sujeito no pensamento de Michel Foucault e suas implicações éticas 

 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 1, n. 1, p. 205-225, 2021. ISSN: 2763-6127. 

  211 

Foucault faz uso do termo “cartesiano”, ele afirma que essa é uma expressão ruim e a utiliza 

com aspas porque não associa exclusivamente a René Descartes a responsabilidade por esse 

período, mas por ele apresentar em sua obra Meditações o conhecimento de si como ponto 

inaugural da reflexão filosófica. (FOUCAULT, 2010, p. 14-15). Nesse período, ocorre uma 

descontinuidade na relação subjetividade e verdade. O autoconhecimento possibilitaria à 

reflexão prosseguir até o conhecimento da matemática, do mundo físico e de Deus. Portanto, 

no período cartesiano é demasiadamente enfatizado o autoconhecimento, o conhecimento de 

si e é desqualificado o cuidado de si. Falta no núcleo da filosofia cartesiana e moderna de 

modo geral a dimensão da espiritualidade. 

 Enquanto para a filosofia antiga é impensável questionar as condições e os limites de 

acesso à verdade sem antes elaborar o que permite ao sujeito acessá-la, ou seja, a 

espiritualidade, o pensamento moderno realiza uma ruptura entre a epistemologia e a ética, 

aqui compreendida como um trabalho interior a ser realizado no próprio sujeito. “Significa 

que, para o sujeito moderno, o acesso a uma verdade não depende do efeito de um trabalho 

interior de ordem ética (ascese, purificação, etc.).” (GROS, 2010, p. 471) O momento 

cartesiano é ininteligível para a filosofia antiga porque insiste que o autoconhecimento é algo 

dado ao sujeito, que se utilizando de esforços mentais próprios, já prontos e estabelecidos, é 

possível chegar à verdade.  

 Dentro do pensamento moderno não existe nenhuma exigência para que se modifique 

a própria vida para acessar a verdade ou mesmo após alcançá-la. A verdade não realiza 

nenhuma mudança no sujeito, ela passa a ser estritamente científica. O cuidado de si é então 

desqualificado, não existe nenhum postulado ético de ordem interior que incite o sujeito a se 

transformar. Foucault define que essa mudança realizada pelo período cartesiano gerou uma 

compreensão do conhecimento como um progresso sem finalidade e que o benefício será o 

simples acúmulo de conhecimento. Como consequência disso, aquela dimensão do acesso à 

verdade como completude, iluminação e transfiguração não existe mais; ocorre uma 

sobreposição da espiritualidade ao ideal de um fundamento da cientificidade. (FOUCAULT, 

2010, p. 18-19; FOUCAULT, 2004, p. 280). 
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3 AS TÉCNICAS DE SI 

 

Foucault se propõe a estudar o sujeito e quais práticas ele exerce numa relação para 

consigo na constituição de si e também no seu reconhecimento como sujeito. Ele comenta sua 

pesquisa em outros textos, como no artigo As Técnicas de si, publicado em 1982, com uma 

análise histórica das práticas de si. Para delimitar bem o campo de ação dessas técnicas e a 

quais saberes elas se aplicam, Foucault as reparte em quatro grupos.
 
É bem provável, segundo 

Chaves (2019, p. 273), que essa classificação das técnicas mencionadas por Foucault foi 

inspirada em Habermas pela obra Técnica e ciência como ideologia, publicada em 1968. 

 As primeiras técnicas são as chamadas técnicas de produção, aquelas pelas quais o 

homem produz, manipula e transforma objetos, vinculadas à ciência. As técnicas de sistema 

de signos é o segundo grupo que Foucault identifica, são as que possibilitam ao indivíduo 

utilizar signos, sentidos, símbolos e significações, mais voltadas para o campo da linguística. 

O terceiro grupo é o das técnicas de poder, responsáveis pela objetivação do sujeito, 

determinando a conduta dos indivíduos, dominando-os. Por fim, o quarto grupo, as chamadas 

técnicas de si, são aquelas que o sujeito aplica sozinho sobre si ou orientado por alguém, ou 

seja, certas práticas aplicadas tanto no corpo como na alma, nos pensamentos e condutas, com 

a finalidade de se transformar e atingir um determinado modo de ser, como a felicidade, a 

santidade, a sabedoria, a imortalidade, a perfeição. (FOUCAULT, 2014b, p. 266) É necessário 

esclarecer que, mesmo subdividindo-as em grupos, essas técnicas nem sempre, ou raramente, 

são aplicadas separadamente. A atenção do pensamento de Foucault reteve-se, especialmente, 

nos dois últimos grupos de técnicas: as de poder e de si.  

 O último Foucault
3
 concentrou sua pesquisa em um teor ético e na relação entre sexo e 

verdade, principalmente na Antiguidade, na cultura greco-romana e nos primeiros anos do 

cristianismo e elaborou um exame histórico das técnicas de si para compreender como ocorre 

uma elaboração de si mesmo em uma estética da existência; são as práticas que o sujeito 

constitui a si mesmo. “As técnicas de si são aquelas exercidas sobre si mesmo e que permitem 

aos indivíduos realizarem, por seus próprios meios, um número de operações sobre seus 

corpos, suas almas, seus pensamentos e suas condutas.” (DÍAZ, 2012, p.187) 

                                                 
3
 O termo “último Foucault” faz referência ao período final do pensamento de Foucault, do final da década de 

1970 e início da década de 1980 até sua morte. Nesse período, Foucault se debruça sobre a questão ética 

vinculada à relação consigo mesmo e com os prazeres, expresso nos dois volumes finais da História da 

Sexualidade, O Uso dos Prazeres (1984) e O cuidado de si (1984). O primeiro Foucault é o relacionado com a 

fase arqueológica, na analise das relações do sujeito com a verdade na sua consolidação como sujeito de 

conhecimento. O segundo Foucault seria é a fase genealógica do seu pensamento, quando ele procura identificar 

os modos de sujeição em relação ao campo do poder. 
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 Foucault dá alguns acenos de como essas práticas acontecem e quais são elas. Uma 

atividade muito utilizada na aplicabilidade do cuidado de si é a escrita de si. É o ato de tomar 

notas sobre si mesmo, seja através de cartas ou até mesmo de um caderno de notas. A 

finalidade dessa escrita é rememorar verdades necessárias. “O si é algo sobre o que há matéria 

a escrever, um tema ou um objeto (um sujeito) da atividade de escritura.” (FOUCAULT, 

2014b, p. 275) No período helenista a escrita de si prevalece, não sendo uma atividade 

originada na Reforma e nem no romantismo. Foucault reforça ser uma prática antiga das 

tradições do Ocidente e rememora Santo Agostinho, que escreve suas Confissões ainda entre 

os anos de 397 e 401.  A escrita é, portanto, uma constituição de subjetividade, do sujeito. 

 Além da escrita de si, outra prática de si é a askesis
4
.  A tradição filosófica 

compreende a ascese como as práticas que proporcionam um domínio de si. Dois polos 

marcam as características da askesis: melete e gymnasia. A meditação (melete) é uma 

antecipação de uma situação real, uma memorização de reações e lembranças em que o sujeito 

imagina como reagiria. Um desses exercícios de meditação é chamado de praemeditatio 

malorum, em uma tradução livre, uma premeditação dos males. Ele corresponde à “visão mais 

sombria e pessimista do futuro” (FOUCAULT, 2014b, p. 283) A gymnasia, o treino, é uma 

preparação para uma realidade, uma situação concreta, mesmo que projetada. Vários são os 

tipos e formas de treinos desenvolvidos através das tradições, como a abstinência sexual, 

rituais de purificação e privações físicas. A finalidade dessas privações é a independência do 

sujeito do mundo exterior “O sujeito que a askesis produz é aquele que pela assimilação da 

verdade exerce o domínio de si a fim de cumprir com os acontecimentos da realidade.” 

(VIARO, 2019, p. 130). 

 No cristianismo, Foucault analisa duas técnicas. A primeira prática é a exomologese, o 

que ele traduz como reconhecimento de um fato. Esse ato constitui-se do reconhecimento 

público da sua fé e posteriormente tomou uma conotação penitencial. Essa definição de 

penitência não se dava nem em um ato nem em um ritual, mas em um status adquirido: o 

indivíduo, reconhecendo-se pecador, dirigia-se ao bispo e lhe solicitava a imposição dessa 

condição. A condição de pecador e penitente durava de quatro até dez anos e modificava toda 

a sua vida, com jejuns, regras de vestimenta e interditos sexuais. Após o período de 

penitência, algumas restrições ainda lhe eram próprias, como não poder se casar nem se tornar 

                                                 
4
 O termo askesis designa exercício, prática, trabalho laborioso, meditação.  Inicialmente significava o ato de 

aplicar um forte trabalho sobre materiais brutos no intuito de suavizá-los e modelá-los. Pode referir-se também 

ao exercício físico, ao trabalho exercido fisicamente para fortalecer e agilizar o corpo. Por extensão, passou a 

designar as práticas, os exercícios espirituais e meditação para fortificar o espírito. (CHAUÍ, 2002 apud VIARO 

p. 126) 
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padre. A penitência nesse contexto marca uma forte mudança, um rompimento consigo 

mesmo, com o passado e com o mundo. Ela é uma ruptura com a identidade passada; a 

revelação de si mesmo é também destruição de si. “A exomologese do penitente é uma dupla 

manifestação (da renúncia ao que se é e do ser da contaminação e de morte a que se renuncia) 

como prova purificadora de si sobre si.” (FOUCAULT, 2019b, p.389) 

 Outra técnica, chamada exagoreusis, é a prática da verbalização. Essa técnica de si 

fundamenta-se sobre os aspectos da obediência e contemplação. O foco dessa análise de si e 

verbalização são os pensamentos atuais e não as ações passadas. “Sondar o que acontece em 

si consiste em tentar imobilizar a consciência, em tentar eliminar os movimentos do espírito 

que desviam de Deus.” (FOUCAULT, 2014b, p. 293) A consciência deve ser 

meticulosamente examinada para distinguir o elo entre ato e pensamento, verdade e realidade. 

A ideia de concupiscência secreta fundamenta a necessidade dessa análise que o sujeito faz de 

si mesmo. O exame de si, dentro do cristianismo e da tradição monástica, delimita a relação 

entre pensamento oculto e impureza da alma. É desse exame que surge a hermenêutica de si 

na decifração de pensamentos íntimos. “A hermenêutica de si se fundamenta sobre a ideia de 

que há em nós algo de oculto, e que vivemos sempre na ilusão de nós mesmos, uma ilusão 

que mascara o segredo.” (FOUCAULT, 2014b, p. 293) 

 A renúncia, que “torna-se, ela mesma, um modo de ser” (VIARO, 2019, p. 146), é um 

tema importante e que se introduzirá na contemporaneidade. Toda a sua análise sobre as 

técnicas de si não é simplesmente uma exposição histórica. O percurso sobre essas práticas 

quer delimitar modos de ação de um outro sobre o indivíduo e de si sobre si para demonstrar 

como determinado tipo de sujeito é constituído, é produzido. (VIARO, 2019, p.148) Foucault 

chama atenção para o tema da verbalização devido ao fato de as “ciências humanas” se 

utilizarem dessa técnica em outro contexto, como a psicanálise, não sendo um instrumento de 

renúncia do sujeito a si mesmo, mas como um instrumento positivo da constituição de um 

novo sujeito. 

 

 

4 ASSUJEITAMENTO E POSTURA CRÍTICA 

 

 Através da análise das práticas de si é possível delimitar que a subjetividade é antes de 

tudo uma atividade, ou seja, é o ato de constituir-se ou ser constituído como sujeito. Isso quer 

dizer que através de determinadas práticas torna-se sujeito, ao mesmo tempo em que, a 
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maneira como se realiza tais práticas é normalizada, moldada por instituições de ensino, 

tribunais, hospitais, aparelhos de segurança do Estado, ou seja, normas sociais prevalecem e o 

sujeito é constituído; a subjetividade é formada pelas relações de poder
5
. Isso não quer dizer 

que existam dois tipos de organização que ora realizam a sujeição, ora estimulam a 

constituição de si. Toda instituição está sobre a linha tênue entre deixar o sujeito se constituir 

e constituí-lo; “somos simultaneamente capacitados e constrangidos pelas mesmas 

instituições e normas.” (TAYLOR, 2018, p. 221)  

 Foucault acena que as práticas de si no cristianismo aderiram à forma de uma 

hermenêutica de si, quando o sujeito se reconhece como penitente ou revela seus pensamentos 

e desejos a um diretor. A confissão e a obediência consistiram no chamado poder pastoral, ou 

seja, a forma como o cristianismo, como a Igreja ordenou a vida dos indivíduos. As práticas 

de penitência, exame de si e confissão que antes eram restritas ao âmbito religioso e espiritual 

foram transpostas para ambientes laicos. O sujeito, antes obrigado a se confessar somente ao 

sacerdote, passa a desvendar a si mesmo sob a ótica de saberes específicos e a se expor para 

indivíduos detentores desses saberes.  A confissão virou um modo de produzir a verdade no 

Ocidente. “A confissão da verdade se inscreveu no cerne dos procedimentos de 

individualização pelo poder.” (FOUCAULT, 2020, p. 66) Ao dizer sobre si, o sujeito se 

contrapõe com um ideal, um padrão de normalidade. É necessário que o sujeito se adeque      

àquela realidade apresentada pelo Estado, pela medicina, pela ciência, ou seja, ocorre uma 

sujeição do indivíduo. O problema da governamentalidade surge com a preocupação de como 

coordenar e delimitar as práticas que os sujeitos devem ter consigo mesmos, é a gestão global 

da vida dos indivíduos, a biopolítica
6
.  

 Foucault identifica dois tipos de poder moderno: o poder disciplinar e a biopolítica. 

Eles se desenvolveram em decorrência das práticas cristãs de governo. Em Vigiar e Punir, ao 

identificar o poder disciplinar na descrição das prisões, das instituições militares e das 

escolas, Foucault mostra como essas técnicas moldam os sujeitos como corpos dóceis e 

produtivos, criando tipos específicos de subjetividade: o soldado, o delinquente, o estudante.  

                                                 
5
  O poder, para Foucault é múltiplo. As relações de poder são relações de ação, onde um indivíduo exerce poder 

sobre outro em uma relação plural e recíproca; o poder se exerce na liberdade e não significa sua privação. 

Apesar de muitas vezes as relações de poder tomarem formas de repressão e proibição, elas também produzem 

efeitos positivos, produzem formas de ser, postulando a verdade. (DÍAZ, 2012, p. 120-133) 
6
 “O termo ‘biopolítica’ designa a maneira pela qual o poder se encaminha para as transformações, entre o fim 

do século XVIII e o início do século XIX, a fim de governar não só os indivíduos por meio de uma série de 

procedimentos disciplinares, mas também o conjunto dos seres vivos que compõe a população: a biopolítica – 

por meio dos biopoderes locais – se ocupará, portanto, da gestão da saúde, da higiene, da alimentação, da 

sexualidade, da natalidade etc., na medida em que tais gestões se tornaram políticas.” (REVEL, 2011, p. 24) 
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Quanto à biopolítica, a “gestão política da vida” (REVEL, 2011, p.30), essas técnicas de 

governamentalização se enquadram nas análises de instituições médicas, psicossociais etc., 

gerindo populações e não corrigindo e vigiando corpos. As técnicas aplicadas nesse sentido 

geram padrões de normalidade e anormalidade, o saudável e o doente; uma subjetividade do 

sujeito que é anormal e que não é. As instituições reproduzem categorias de sujeitos, como as 

prisões, as escolas, as agências de saúde e vigilância sanitária. Mesmo que um indivíduo não 

se enquadre em uma subjetivação como delinquente ou como doente físico ou mental, toda 

constituição se dá em comparação a um padrão externo de normalidade e anormalidade que 

prevalecem em uma cultura. (TAYLOR, 2018, p. 226) 

 “Foucault apresenta a subjetivação concomitantemente como sujeição, e, pela 

primeira vez, como resistência, em sua relação com as práticas de governo.” (NETO, 2017, p. 

12) A subjetividade, para Foucault, é o modo que o sujeito se relaciona consigo mesmo, é 

como ele faz a experiência de si mesmo em um jogo de verdade. Foucault utiliza-se de um 

termo-chave para identificar o surgimento da subjetividade, entendida como o espaço 

particular para ser um sujeito. O termo utilizado é assujettissement, que pode ser traduzido 

como subjetivação, sujeição, subjugação e assujeitamento. A pluralidade de termos para 

traduzi-lo reflete a dificuldade de uma delimitação clara do seu sentido, porém é 

indispensável uma análise do termo para a compreensão de subjetividade e sujeição e uma 

contraposição. O termo reflete as ações do poder sobre os indivíduos que podem ser tanto 

positivas quanto negativas. (HEYES, 2019, p.204) 

A ideia de assujeitamento expressa a noção de sujeição em um processo de 

constrangimento e limitação, ou seja, uma norma imposta que prende e define os indivíduos 

pressionados a segui-la. Ele reconhece a necessidade de uma atitude crítica diante das 

relações modernas de poder, criando possibilidade de o sujeito constituir-se e ser constituído 

não por uma relação de abnegação e recusa de si. 

 Em maio de 1978, Foucault proferiu uma palestra na Sociedade Francesa de Filosofia 

intitulada “O que é a crítica?”. Este texto/palestra foi uma preparação para outro ensaio 

intitulado “O que é o Esclarecimento?”, onde se faz uma análise do artigo de Kant sobre a 

referida questão e seu papel na filosofia moderna. Ao longo do texto, Foucault procura 

compreender além de uma definição de crítica, também o que ela institui. Na busca de defini-

la, ele percebe que somente é possível fazer uma série de aproximações. A crítica é sempre 

dependente de seu objeto, que definirá seu próprio significado. Os objetos dessa crítica são 

amplos: condições sociais; práticas; poder; saberes; discursos. Não é possível realizar um 
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juízo valorativo acerca dos objetos da crítica, o que ela demonstra é a estrutura de sua 

avaliação. (BUTLER, 2013, p. 23-24)  

 A atitude crítica é compreendida como a arte de não ser governado. (FOUCAULT, 

1990, p. 4) Ela oferece possibilidade de projetar possíveis campos de ação e outros modos de 

pensamento. A governamentalidade funciona como meio de sujeição dos indivíduos através 

de mecanismos de poder vinculados a uma verdade, já a crítica é então o direito que o sujeito 

outorga a si mesmo de questionar a verdade como efeito do poder e o poder em relação aos 

seus discursos. A crítica poderia ser definida também como “a arte de navegar nas relações de 

poder” (TAYLOR, 2018, p.228), caracterizando e promovendo modos de subjetividade com 

caráter emancipatório que contrapõe ao autossacrifício, herança dos modos de subjetivação 

das práticas cristãs. É possível, através dessa concepção de crítica, associar o cuidado de si 

como uma postura crítica ante as relações de poder e os enunciados postulados como 

verdadeiros, que o definem, que o subjetivam de modo assujeitado. Por isso o cuidado de si, a 

relação consigo mesmo, pode ser considerada tão relevante contemporaneamente, por 

possibilitar essa relação crítica com a realidade. “A crítica teria essencialmente por função o 

desassujeitamento no jogo do que se poderia chamar, em uma palavra, a política da verdade
7
. 

(FOUCAULT, 1990, p. 5)  

 A atitude crítica é uma resposta ao presente, implicando atos, palavras, atitudes frente 

a uma relação de subordinação. Ela delimita possibilidades de relação com os outros e 

consigo mesmo e possui assim um potencial emancipatório. Apesar de não descrever uma 

atitude crítica, Foucault ao longo do seu trabalho, mostrou como identificar esses dispositivos 

normatizadores e também apontou por suas pesquisas, como o retorno à Antiguidade e o 

aprofundamento do cuidado de si e de suas práticas, não uma transposição do antigo para o 

novo, mas uma forma de relação consigo mesmo para uma construção de si autêntica.  

 Em uma entrevista é intitulada Power, Moral Values, and The Intellectual 

(FOUCAULT, 1988) realizada em novembro de 1983, Foucault apresenta a delineação da 

postura crítica. Ele define três aspectos dessa postura que são a recusa, a curiosidade e a 

inovação
8
. A recusa se dá em não aceitar como autoevidente o que é proposto; a curiosidade é 

                                                 
7
 “A política da verdade pertence às relações de poder que assinalam de antemão o que se qualificará ou não 

como verdade, o que irá ordenar o mundo conforme modos regulares e reguláveis e o que será ou não aceitável 

dentro de determinado campo de conhecimento.” (BUTLER, 2013, p. 171) 
8
 I was telling you earlier about three elements in my morals. They are: (1) the refusal to accept as self-evident 

the things that are propesed to us; (2) the need to analyze and to know, since we can accomplish nothing without 

reflection and understanding-thus, the principle of curiosity; and (3) the principle of innovaion: to seek out in 

our reflection those things that have never been thought or imagined. Thus: refusal, curiosity, innovation. 

(FOUCAULT, 1988, p.1, grifo nosso) 
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a necessidade de analisar, de saber, é um apelo à reflexão e ao conhecimento; a inovação é 

refletir sobre aquilo que não fora pensado ou imaginado. Essa delimitação tripla de atitudes 

frente às normas mostra também que a atitude crítica é uma contraposição ao autossacrifício.  

  O desassujeitamento é uma possibilidade de evidenciar como o sujeito pode conduzir-

se perante essa rigidez, fruto da relação entre o saber e o poder que gera uma racionalidade 

exagerada. O cuidado de si pode ser considerado como uma forma de “educar” o sujeito e 

possibilitar uma postura frente à subjetivação moderna, marcada pela sujeição. 

 

El cuidado de si es una práctica de subjetivación, que coloca otra condición 

de posibilidad ante las prácticas hiperracionales modernas de subjetivación. 

La filosofia puede construir modelos de subjetivación a partir de encarar la 

racionalidad en el curso de reproducción de una particularidad. Para ello 

debe centrarse em servir al proceso de constituición, contigente y múltiple de 

um sujeto con vida, al cual la razón sirve. En este modelo el conecer se 

subordina a la necesidad de responder a los acontecimentos, educar en el 

buen manejo de capacidades proprias para el enfrentamiento de los desafios 

de la vida. (...) En ese sentido, de una técnica para la vida, analiza que el 

cuidado de si responde a un imperativo concreto, en el cual conocimiento se 

subordina al conjunto de posibilidades que este se transforme en sujeto. 

(PORTALES, 2016, p. 258-259) 
 

 O cuidado de si, entendido como o conjunto de técnicas, de práticas em que o sujeito 

retorna para si, volta sobre si mesmo é uma possibilidade crítica de constituição de si frente à 

valorização exacerbada do saber à serviço do poder. Resultando em uma relação ética consigo 

mesmo e com os outros, o cuidado de si faz com que o sujeito seja artesão de si mesmo e 

também faça de sua vida uma obra de arte, é a chamada arte ou estética da existência. Nessa 

ação consigo mesmo, o sujeito ora é agente ativo, ora agente passivo de si e de normas 

externas a ele, pré-estabelecidas. (BUTLER, 2013, p. 178) O eu delimita a si próprio e a 

matéria para sua criação. 

 

 

5 A ÉTICA DO CUIDADO DE SI E A ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA 

 

 O sujeito, que é fruto e articula o cuidado de si, é também, e Foucault insistiu nisso, 

um sujeito ético. (GROS, 2008, p. 127) Afirmar que o sujeito ético é constituído através do 

cuidado de si é o mesmo que dizer que este sujeito é transformável, é um sujeito que se 

constrói e dá à sua própria existência regras. O sujeito se constrói através de exercícios, de 

práticas de si, ou seja, constitui-se através de uma relação ética consigo mesmo. Essa 

constituição do Eu ético, apesar de ser uma escolha pessoal não é alheia ao papel de um 
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Outro, nem de uma realidade externa. O Eu ético não é o sujeito fundante do conhecimento. 

Ao analisar as práticas de si, o cuidado de si, Foucault compreende a subjetividade e analisa o 

sujeito através do que se pode chamar de reflexibilidade prática, ou seja, uma maneira de se 

relacionar consigo mesmo para se constituir 

 O cuidado de si constitui um sujeito da concentração. Essa atitude é relacionada a 

exercícios de conversão a si, é uma concentração em si mesmo que visa a intensificação da 

presença para si mesmo. O imperativo grego “conhece-te a ti mesmo” é pensado dentro do 

cuidado de si desse modo: é uma concentração e um acompanhamento de si mesmo. O 

cuidado de si como constituidor de um sujeito da concentração não é um desdobramento 

interior para fazer de si mesmo um objeto de observação reflexiva, mas é um princípio de 

imanência radical. O conhecer a si mesmo não é se dividir para se separar como objeto a ser 

descrito e estudado, mas é “permanecer totalmente presente a si mesmo e estar 

completamente atento às suas próprias capacidades” (GROS, 2008, p. 131) O cuidado de si 

também visa o fortalecimento ético. Essa constituição de um sujeito forte assegura, através de 

exercícios próprios e de meditação, o domínio de si. O domínio de si é marcado pela 

capacidade de retirar as alegrias de si mesmo, de não fundamentar a própria felicidade em 

outra coisa que não si mesmo, de ser seu próprio porto seguro. A característica do 

fortalecimento ético do sujeito pelo cuidado de si é marcada pelo ideal estoico do sábio com 

serenidade inabalável, da relação de imanência perfeita e absoluta. (GROS, 2008, p. 131)  

 As duas características éticas do cuidado de si apresentadas acima são importantes 

para a compreensão desse imperativo, porém possibilitam críticas justificáveis geradas de má-

compreensões. A ética do cuidado de si apresentada por Foucault pode parecer um ideal 

egoísta. O eu solitário e autossuficiente que supostamente é caracterizado por esses dois 

postulados sinalizaria uma indiferença ao mundo e às vicissitudes da existência, como um 

sujeito narcisista e fechado exclusivamente na relação consigo mesmo. Isso acarretaria um 

individualismo profundo e um rompimento com qualquer laço social e político; seria base de 

um sujeito fechado em si mesmo e a qualquer relação com o outro e com a realidade, caindo 

em um subjetivismo. 

 As críticas podem ser rebatidas através de uma análise desse imperativo no período 

socrático-platônico, quando o cuidado de si era visto como princípio para se tornar um bom 

governante, ou seja, uma ação para se relacionar politicamente. Foucault não deseja imitar a 

ética e a ação política grega, mas vê nesse ponto uma possibilidade. “Ele propõe uma leitura 

desta, mas não se coloca no plano do proselitismo.” (GROS, 2008, p. 131) A ética do cuidado 
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de si possibilita ao sujeito se integrar o tecido social e constituir o motor de uma ação política 

e um modo de prática da liberdade. Portanto, e esta é outra característica desta ética, o 

cuidado de si se exerce em um campo comunitário e institucional como uma prática de 

liberdade; é uma heteronomia não sujeitada. O cuidado de si e essa ética percebida na cultura 

clássica possibilita ao sujeito uma integração aos regimes de verdade em que ele se encontra. 

O sujeito se reconhece inserido em regimes de verdade que o interpelam a uma formação de 

si, a uma constituição de si mesmo, a uma integração não submissa ao tecido social, mas 

consciente daquilo que ele considera como fundamental e os focos possíveis de resistência; é 

um sujeito deliberativo em relação à norma. (BUTLER, 2017, p.163) 

 Foucault encontra no cuidado de si uma maneira de se relacionar com o poder e 

afirmar a própria liberdade na constituição de si mesmo, ou seja, uma forma de prática da 

liberdade. A subjetividade, para Foucault, estabelece uma relação com as normas extraídas da 

cultura; isso quer dizer que as práticas de si, o cuidado de si é uma forma de pensar as práticas 

de liberdade não como ausência de normas, mas como um uso autônomo delas. A pergunta de 

Foucault é “Quem eu posso ser, dado o regime de verdade que determina qual é minha 

ontologia?” O regime de verdade é posto em questão, se estabelece uma nova relação com ele, 

porque o “eu” não se reconhece nos termos disponíveis, oferecidos para um reconhecimento 

de si; daí a necessidade de uma prática de liberdade. (BUTLER, 2017, p.38)  

 O cuidado de si é impossível de acontecer sem o conhecimento de si e também o 

conhecimento de certo número de regras de ação, de conduta que são prescrições e verdades. 

“Cuidar de si é se munir dessas verdades: nesse caso a ética se liga ao jogo de verdade.” 

(FOUCAULT, 2004, p. 269) Isso quer dizer que o imperativo epiméleia heautoû implica uma 

assimilação das verdades, compreendidas como jogos onde o discurso sobre a verdade 

encontra-se em regimes e a verdade é delimitada como pertencente a alguns saberes; a 

verdade é produzida e transmitida. O cuidado de si permite ao sujeito a assimilação e a 

relação com esses jogos em uma constituição de si mesmo através do que é determinado ao 

sujeito e também através da resistência e da elaboração de novas práticas e relações. As 

práticas de si e a relação ética consigo mesmo possibilitam a constituição autêntica de si 

mesmo, uma construção e elaboração de modelos de existência, culminando assim na 

chamada estética da existência. 

 A estética da existência é a criação de um estilo próprio por meios de práticas e 

técnicas de si; o si constitui a si mesmo como um artesão da beleza de sua própria vida. Essa 

ideia, essa teleologia ética é mais vinculada à tradição greco-romana. A estética da existência, 
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entendida como uma ética do cuidado de si, implica uma produção inventiva de si mesmo, um 

moldar a si mesmo, ou seja, novas formas de subjetivação. Nessa capacidade apreendida de 

constituir a si mesmo, o sujeito necessita mudar, transformar-se, reconstituir-se em um 

processo contínuo; a estética da existência é uma forma de transformação de si e também 

capacita o sujeito para uma transformação do mundo que cerca o sujeito. (VENTURA, 2008, 

p.65) Foucault acreditava que não existe um sujeito fundador e possuidor de uma forma 

universal. Para ele, o sujeito é constituído, é fruto de práticas de assujeitamento e também de 

práticas de liberdade em uma constituição mais autônoma.  

 

Em primeiro lugar, penso efetivamente que não há um sujeito soberano, 

fundador, uma forma universal de sujeito que poderíamos encontrar em 

todos os lugares. Sou muito cético e hostil em relação a essa concepção do 

sujeito. Penso, pelo contrário, que o sujeito se constitui através de práticas de 

sujeição, ou, de maneira mais autônoma, através de práticas de liberação, de 

liberdade, como na Antigüidade (sic) – a partir, obviamente, de um certo 

número de regras, de estilos, de convenções que podemos encontrar no meio 

cultural. (FOUCAULT, 2004, p.291) 
 

 A estética da existência é a produção inventiva de si mesmo e para isso uma percepção 

clara da necessidade de compreender o que o sujeito é, quais são as configurações que o 

afetam e, consequentemente, a sua realidade. Quando se afirma que a estética da existência é 

uma produção inventiva de si mesmo, isso não marca um retorno do sujeito soberano, 

fundador e universal rejeitado e criticado por Foucault em Platão, Descartes, Kant e Husserl. 

“A estética da existência, na medida em que é uma prática ética de produção de subjetividade, 

é tanto assujeitada quanto resistente: é, assim, um gesto eminentemente político.” (REVEL, 

2011, p.55) Através de suas análises, Foucault elencou e identificou práticas psicológicas, 

educativas, penitenciárias e médicas que possibilitaram a formação de um modelo de 

humanidade, um modelo normativo e universal. A rejeição a certos “humanismos” por parte 

de Foucault se deve ao fato destes terem sido utilizados por marxistas, liberais, católicos, 

nazistas e tantos outros, circunscrevendo a liberdade e os direitos humanos a certos limites; 

não há aqui uma crítica aos direitos humanos, pelo contrário, Foucault identifica o risco destes 

direitos serem manipulados e dogmatizados por espectros políticos em nome de uma falsa 

liberdade. 

 O “si do sujeito encontrar-se-ia em diversas prisões simbólicas as quais o impedem de 

fazer de sua vida um alinhamento com sua vontade.” (GALVÃO, 2014, p.167) O cuidado de 

si é uma maneira de sair dessas prisões simbólicas através da estética da existência, ou seja, 

uma liberdade para agir e se constituir. Os “humanismos” são responsáveis por construir uma 
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universalidade do si, eles foram forjados pelos diferentes saberes e foram direcionados para 

formas normativas. A estética da existência possibilita ao sujeito construir e elaborar outros 

modos de existência, fazendo de si uma obra de arte. Busca-se direcionar as atitudes de forma 

autônoma, não assujeitada, esculpindo sua subjetividade e produzindo um próprio estilo de 

vida. Isso só é possível através de um trabalho sobre si mesmo.  

 No diagnóstico que faz da realidade, Foucault vê a impossibilidade de uma 

fundamentação moral universal e percebe uma possibilidade através da relação consigo 

mesmo e na constituição de si mesmo como uma obra de arte. Ele busca identificar em que 

momento a moral tornou-se apenas uma correspondência a um sistema de regras sem a 

necessidade de uma elaboração estética de si mesmo. Essa concepção de moral fundamentada 

apenas na correspondência a um código, para Foucault, está desaparecendo na 

contemporaneidade e a ausência de moral poderia ser sanada pela busca de uma estética da 

existência. 

 Sendo assim, a ética do cuidado de si, a estética da existência, a formação da vida 

como uma obra de arte, tomados não anacronicamente, mas como uma forma de postura 

crítica ante a crise contemporânea em diversos níveis, é uma possibilidade encontrada nos 

textos e no pensamento de Foucault. “A teoria oferecida por Foucault pretende ser um 

instrumento para compreender a intricada rede de relações na qual subsistimos.” (DÍAZ, 

2012, p.216) O método utilizado por ele, suas temáticas e suas análises se constituem de 

fragmentos e uma trama de elementos modificáveis, opostos, convergentes e paralelos 

perpassados e inspirados pela questão sobre que o sujeito é. Não tanto a pergunta “Quem eu 

sou?” é a que motiva a reflexão sobre o cuidado de si, esta é reflexo de uma hermenêutica 

confessional, já pronta, uma reprodução da pergunta “Quem é você?”, ou seja, é uma questão 

de submissão a uma resposta e a uma identidade abstrata já prontas, pré-estabelecidas por um 

outro, por uma injunção social. A questão do cuidado de si, da estética da existência equivale 

a pergunta grega “O que você está fazendo de sua vida?”, presente de forma subliminar no 

diálogo Alcibíades I e representa um projeto pontual de liberação. (GROS, 2008, p.136) Essa 

pergunta permite estabelecer uma distância do sujeito com o mundo para elaboração da vida 

como obra, ou seja, questionar-se como se está construindo, elaborando a própria vida. A 

possibilidade de resistência apontada por Foucault, e para ele este é o papel do intelectual, é a 

invenção de uma nova ascese, uma nova ética, um novo modo de ser; isso sem uma forma já 

definida.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O sujeito foucaultiano, ao relacionar-se com a norma, automaticamente relaciona-se 

consigo mesmo. Ao colocar em questão um regime de verdade que governa a subjetivação, 

coloca também a verdade sobre si mesmo e a capacidade de dizer e fazer um relato sobre si. É 

o caráter reflexivo da operação crítica perante um padrão normativo. O sujeito em questão é 

aquele capaz de assumir uma heteronomia sem sujeição e se reconhece como processualidade 

contínua. Ele não busca uma universalização moral, mas possibilita que os sujeitos se 

constituam em uma relação consigo mesmo e com o mundo simultaneamente. Não é uma 

busca por modelos humanos ideais e nem por totalizações de identidades, mas é uma 

liberação para o sujeito analisar o que o constitui e, principalmente, constituir a si mesmo.  

 Diante de tais questões, é possível perceber a pertinência da reflexão foucaultiana 

sobre o sujeito. A genealogia, método operado por Foucault na análise desses mecanismos de 

configuração da realidade e do sujeito, se desenrola contemporaneamente na análise da 

etnografia, nos estudos de gênero e sexualidade e no domínio da reflexão política. (MORAES, 

2018) Esses três domínios são amplamente abordados em pesquisas e devem muito à 

contribuição de Foucault. 

 Urge a necessidade de uma ontologia do presente, como a operada por Foucault. Além 

disso, seu pensamento não busca uma anulação da dignidade humana e nem dos seus direitos, 

mas uma crítica aos “humanismos” que determinam um modelo ético universal válido para 

qualquer tipo de liberdade. Isso se dá pelo risco da manipulação de tais ideais na sujeição dos 

indivíduos por espectros políticos e institucionais. A filosofia, reflexão crítica do sujeito e da 

realidade, se enriquece ainda mais com o pensamento de Foucault na busca da compreensão 

sobre o que é o sujeito e quais são as formas possíveis de enfrentamento à inibição da 

liberdade, através da relação consigo mesmo. 
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