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RESUMO 

 

 

 

 

Este trabalho se propõe a apresentar, brevemente, a transição da genealogia para a ética 

nas pesquisas de Foucault, mostrando como o cuidado de si é uma espécie de resposta às 

análises do poder como relação de forças. Na genealogia, Foucault olha para o tipo de poder 

que surge na modernidade -- e que é característico de nosso tempo -- para observar, de perto, 

como o sujeito é constituído como um de seus produtos. Na última fase, olha para a 

Antiguidade e observa a autoconstituição do sujeito como uma possível forma de resistência a 

esse poder. O cuidado de si permite ao indivíduo estabelecer sua própria conduta como um 

mestre de si. Cuidar de si é resistir ao poder disciplinar. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Foucault, Poder, Cuidado de si, Resistência 
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ABSTRACT 
 
 
 

This study aims to present, briefly, the transition from genealogy to ethics in Foucault's 

research, showing how the care of itself is a kind of response to the analysis of power as 

relation of forces. In genealogy, Foucault looks at the kind of power that emerges in 

modernity - and that is characteristic of our time - to observe closely how the subject is 

constituted as one of its products. In the last phase, look at Antiquity and observes the self-

constitution of the subject as a possible way of resistance to this power. The care of itself 

allows the individual to establish his own conduct as a master of himself. Taking care of 

yourself is to resist the disciplinary power. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 
Se quisermos analisar a genealogia do sujeito na civilização 
ocidental, é preciso considerar não apenas as técnicas de 
dominação, mas também as técnicas de si. Devemos mostrar 
a interação que se produz entre esses dois tipos de técnicas. 
Talvez eu tenha insistido demais, quando estudava os 
hospícios, as prisões, etc., nas técnicas de dominação. É 
verdade que aquilo que chamamos de “disciplina” é algo que 
tem importância real nesse tipo de instituições. Porém ela 
não passa de um dos aspectos da arte de governar as pessoas 
em nossas sociedades.1  

 

 

 

 

Michel Foucault (1926-1984) foi um filósofo francês que sempre esteve preocupado em 

pensar seu tempo, em “diagnosticar o presente”. Extremamente importante pela 

intempestividade de seu pensamento, alheio a qualquer tentativa de buscar verdades e 

conceitos universais, Foucault, fortemente influenciado por Nietzsche, se afastou das 

concepções tradicionais da filosofia e da ciência e nunca pretendeu criar um sistema teórico.  

Ainda que sua trajetória tenha sido cheia de idas e vindas, sua obra é frequentemente 

dividida em três fases: fase arqueológica (de 1961 até 1969), fase genealógica (de 1970 a 

1978) e fase ética (de 1978 até 1984).2 Durante todo este percurso, Foucault não produziu 

apenas livros como material filosófico, mas também entrevistas, conferências e, a partir de 

1970, cursos, em que, além de expor sua filosofia e os inúmeros redimensionamentos de suas 

análises, também respondeu a muitas críticas a sua obra.  

Numa entrevista de 1984, ele mesmo dividiu seu trabalho de uma certa forma a qual já 

indica que sua grande preocupação ao longo de toda sua investigação é o sujeito. 

                                                           
1  FOUCAULT, Michel. “Sexualidade e solidão” In: Ditos & Escritos V, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2014c, p.94 
2 Com efeito, não há propriamente uma ruptura nas pesquisas de Foucault, mas alguns redimensionamentos, que 
aparentam mudança radical de objeto, mas, mais “veladamente” – o próprio Foucault fez questão de expor 
diversas vezes – sua preocupação, seu principal objeto continua o mesmo: “talvez se possa reunir os três 
momentos da trajetória foucaultiana remetendo-os à tarefa de constituição de uma ‘história das relações que o 
pensamento mantém com a verdade.’” (YAZBEK, André. 10 lições sobre Foucault. Petrópolis: Vozes, 2014, 
p.30). 
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Primeiro, uma ontologia histórica de nós mesmos em nossas relações com a 
verdade, que nos permite constituir-nos como sujeito de conhecimento; em 
seguida, uma ontologia histórica de nós mesmos em nossas relações com um 
campo de poder, em que nós nos constituímos como sujeitos agindo sobre os 
outros; enfim, uma ontologia histórica de nossas relações com a moral, que 
nos permite constituir-nos como agentes éticos.3 

 

Este trabalho de final de curso tem como objetivo principal demonstrar, brevemente, 

que, no final de sua trajetória filosófica, o filósofo “muda” seu foco de análise do poder para 

análise das técnicas de si, não só, mas também em função dos resultados obtidos em suas 

análises genealógicas. Em outros termos, se no chamado segundo momento, genealogia, 

Foucault encontra o sujeito moderno fabricado por relações de poder e saber, em suas últimas 

pesquisas, o filósofo vai à Antiguidade para pensar uma outra forma de relação com a 

verdade, uma alternativa à constituição “passiva” do sujeito pelo poder disciplinar e lá 

encontra a autoconstituição “ativa” do que chama de sujeito ético. 

O primeiro capítulo apresenta uma visão geral sobre a genealogia e a analítica do poder 

desenvolvidas por Foucault a partir de seu ingresso no Collège de France em 1970. Em 

primeiro lugar, aborda a aula de 14 de janeiro de 1976 do curso Em defesa da sociedade 

(1976) e o item sobre o “método”, encontrado no quarto capítulo de História da sexualidade 

I: A vontade de saber (1976), a fim de demonstrar como o filósofo evidencia as precauções 

metodológicas para a realização de uma analítica do poder disciplinar, apontado, por 

Foucault, como responsável pela formação e circulação de  saberes, pela constituição da 

experiência de sujeito desde a modernidade até hoje. Aborda, ainda, parte da análise 

foucaultiana sobre o poder disciplinar -- análise encontrada, sobretudo, em Vigiar e punir 

(1975) e em cursos da década de 1970 -- para demonstrar como este poder atua dentro da 

sociedade e, através de instrumentos e estratégias, fabrica o sujeito como um de seus 

primeiros efeitos. 

O segundo capítulo parte do pressuposto de que, no final da década de 1970, Foucault 

redimensiona, mais uma vez, seus estudos e se volta para os gregos e romanos antigos a fim 

de pensar, de modo distinto, a formação do sujeito. Neste momento, a partir da ideia de 

                                                           
3 FOUCAULT, Michel. Sobre a Genealogia da Ética: um Resumo do Trabalho em Curso. In: Ditos & Escritos 
IX. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014c, p.223 
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governo, o filósofo pensa a autoconstituição do sujeito – sujeito ético  --, recorrendo às 

técnicas de si encontradas na cultura antiga.  

A hipótese do trabalho é que, para a adequada compreensão desta nova forma de 

constituição do sujeito a partir de outra maneira de se relacionar com a verdade e como 

resistência ao poder, é importante verificar a distinção entre cuidado de si e conhecimento de 

si, encontrada em A hermenêutica do sujeito, curso ministrado em 1982, em que Foucault faz 

uma série de comentários sobre dois textos de Platão -- Apologia de Sócrates e Alcibíades -- 

para mostrar a complexa relação entre as duas noções na Antiguidade. Para isto, o capítulo 

considera a evolução da noção de cuidado de si desde o momento socrático-platônico até seu 

auge, na “idade de ouro”, quando, nos séculos I e II de nossa era, o cuidado de si se torna uma 

cultura de si, ou seja, quando o cuidado de si é tomado como parte da cultura e é seguido por 

diversas escolas filosóficas que, apesar de apresentarem suas particularidades, são 

preocupadas com a autoconstituição de si: o cuidado de si é importante para se pensar num 

indivíduo forte e capaz de resistir à coerção externa, tornando-se mestre de si.  
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GERAIS DA ANALÍTICA FOUCAULTIANA  

DO PODER DISCIPLINAR 

 

 

 

A disciplina ‘fabrica’ indivíduos; ela é a técnica 
específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo 
tempo como objetos e instrumentos de seu exercício.4  

 

 

Não se encontra, na filosofia de Michel Foucault, uma teoria geral sobre o poder. No 

entanto, em análises posteriores a 1970 – ano em que ingressa, como professor, no Collège de 

France e pronuncia sua aula inaugural, A ordem do discurso5 --, Foucault se dedica 

fortemente à reflexão sobre o poder e acrescenta às suas investigações arqueológicas sobre as 

condições histórico-discursivas que favorecem o surgimento das “ciências humanas” o exame 

do exercício de certas práticas políticas. Assim se estabelece a chamada segunda fase de sua 

obra, a genealogia, que não é, propriamente, um método, pois não há regras gerais a serem 

utilizadas, mas uma investigação histórico-política das relações entre saber e poder e entre 

sujeito e verdade.  

Se a fase arqueológica se atém, prioritariamente, às epistemes e ao nível discursivo6 

para pensar como, no limiar do século XIX, aparecem, a partir das “ciências empíricas” 

(biologia, economia e filologia) e da filosofia transcendental kantiana7, os saberes sobre o 

homem, a genealogia analisa as condições de elaboração desses saberes através de 

                                                           
4 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 2004, p.143. 
5 Aula ministrada por Foucault no dia 2 de dezembro de 1970 ao assumir o posto de seu amigo Jean Hyppolite 
no Collège de France. Esta aula pode ser apontada como um “divisor de águas”: a partir daí, o filósofo dirige sua 
atenção às práticas políticas – ou seja, ao poder – que, em sua opinião, possibilitam a produção de discursos no 
interior de uma sociedade. 
6 Tais análises se encontram, sobretudo, em As palavras e as coisas (1966) e em Arqueologia do saber (1969). 
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, São Paulo: Martins Fontes, 1992. FOUCAULT, Michel. A 
arqueologia do saber, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987. 
7 Cf. Capítulo X de As palavras e as coisas.  
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dispositivos políticos. Entretanto, não há, propriamente, ruptura entre arqueologia e 

genealogia. 

A partir de 1970, Foucault se interessa por condições políticas que, externas aos 

discursos, favorecem a produção de determinados saberes. Por que alguns discursos são 

considerados “verdadeiros” e ganham status científico e alguns são incluídos no grupo dos 

“outros”, dos excluídos? É incluindo os discursos e, consequentemente, os saberes no campo 

das relações de poder que Foucault estabelece um novo caminho para suas investigações. A 

genealogia, portanto, não é o abandono do “método” arqueológico, mas sim um 

redimensionamento: Foucault considera o poder como uma lente de análise para explicar, de 

outro modo, a produção dos saberes.  

Um anúncio sutil das investigações genealógicas já se pode perceber em História da 

Loucura na idade clássica, de 19618 -- quando Foucault se referiu a diferentes modos de 

“percepção social” da loucura, apelando também ao “nível extradiscursivo”9 --, mas é, 

sobretudo, em Vigiar e Punir, de 1975, no primeiro volume de História da sexualidade, A 

vontade de saber, de 1976, e no curso Em defesa da sociedade, também 1976, que se veem, 

mais claramente, a genealogia e a proposta de uma analítica das múltiplas técnicas e 

estratégias de um tipo de poder que se consolida no século XIX. Com a genealogia e a 

analítica do poder, Foucault quer pensar, então, como são constituídos saberes sobre o 

homem a partir de certas práticas políticas. Assim, investiga a nova modalidade do poder que, 

bem distinta do poder régio, ganha espaço na sociedade ocidental em fins do século XVIII: o 

poder disciplinar, um tipo de poder positivo e produtivo. 

Duas razões principais podem explicar por que Foucault é avesso a qualquer teoria 

sobre o poder:  

1. Em sua opinião, não há uma essência ou uma natureza própria do poder: o poder 

não é uma coisa que se possui ou uma mercadoria que se pode ceder ou trocar; rigorosamente 

falando, o poder não existe; poder é algo que se exerce; existem relações de poder dispersas e 

                                                           
8 Defendida, em 20 de maio de 1961, como tese de doutorado, e publicada no mesmo ano. História da Loucura 
na idade clássica é uma investigação dos diversos olhares sobre a loucura, desde o Renascimento até a 
modernidade, chegando até a concepção da loucura como doença mental. FOUCAULT, Michel. História da 
Loucura na idade clássica. São Paulo: Perspectiva, 1978. 
9 No livro, Foucault não se detém no nível do discurso, mas também em práticas e em espaços institucionais de 
controle do louco. 
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difusas na sociedade; as relações de poder agem em muitos sentidos, são difusas, 

multidirecionais e não permitem que os indivíduos fiquem fora delas; 

2. Não é o poder o tema geral de suas investigações, mas o sujeito – ou a formação da 

subjetividade --, como afirma, por exemplo, em entrevista concedida a Dreyfus e Rabinow, 

em 1981: “Não é (...) o poder, mas o sujeito que constitui o tema geral de minhas 

pesquisas.”10; “procurei estudar (...) a maneira como um ser humano se transforma em 

sujeito.”11  

À concepção de poder como relação – concepção que se distancia das análises 

tradicionais da filosofia e da ciência política -- vinculam-se cinco precauções de método, 

claramente descritas na aula de 14 de janeiro de 1976 do curso Em defesa da sociedade 

ministrado no Collège de France e, no mesmo ano, no primeiro volume de História da 

sexualidade, claramente referidas às investigações de Vigiar e punir.   

No curso Em defesa da sociedade, as precauções – de certa forma já indicadas no livro 

de 1975 -- são assim repostas: 

1. Ao invés de se perguntar sobre a forma legítima e regulamentada do poder – o que 

tornaria possível determinar para ele um local central privilegiado -- ou sobre o poder 

entendido de forma global, Foucault se interessa pelo exercício do poder em suas 

extremidades, lá onde ele se torna “capilar”, no ponto exato de sua efetuação:  

Trata-se de apreender (...) o poder em suas extremidades, em seus 
últimos lineamentos, onde ele se torna capilar; ou seja: tomar o poder 
em suas formas e em suas instituições mais regionais, mais locais, 
sobretudo no ponto em que esse poder, indo além das regras de direito 
que o organizam e o delimitam, se prolonga, em consequência, mais 
além dessas regras, investe-se em instituições, consolida-se nas 
técnicas e fornece instrumentos de intervenção materiais, 
eventualmente até violentos.12  
 
 

                                                           
10 Idem. O sujeito e o poder, In: Ditos e Escritos IX. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014c, p.119. 
11 Ibidem, p. 118. 
Cabe lembrar que, para Foucault, há três possibilidades de genealogia: 1. uma genealogia histórica de nossas 
relações com a verdade, o que nos faz sujeitos de conhecimento; 2. uma genealogia histórica de nossas relações 
com o poder, o que nos faz sujeitos que agem sobre outros; 3. uma genealogia histórica de nossas relações com a 
moral, o que nos faz sujeitos éticos. 
12  Idem. Em defesa da sociedade., São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 32. 
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2. Não tomar o poder a partir da interrogação sobre a intenção ou a decisão. Não é a 

pergunta quem tem o poder e o que ele quer? que conduz as pesquisas genealógicas de 

Foucault. Para ele, importa localizar o ponto de encontro entre o poder e seu objeto, seu alvo, 

o ponto em que o poder produz seus efeitos concretos: 

(...) não analisar o poder no nível da intenção ou da decisão, (...) não 
procurar considerá-lo do lado de dentro, (...) não formular a questão 
(que acho labiríntica e sem saída) que consiste em dizer: quem tem o 
poder afinal? O que tem na cabeça e o que procura aquele que tem o 
poder? Mas sim de estudar o poder, ao contrário, do lado em que sua 
intenção – se intenção houver – está inteiramente concentrada no 
interior de práticas reais e efetivas; estudar o poder, de certo modo, do 
lado de sua face externa, no ponto em que ele está em relação direta e 
imediata com o que se pode denominar, muito provisoriamente, seu 
objeto, seu alvo, seu campo de aplicação, no ponto, em outras 
palavras, em que ele se implanta e produz seus efeitos reais.13 
 
 

3. Evitar tomar o poder como “um fenômeno de dominação maciço e homogêneo”, 

como se um indivíduo ou um grupo o detivesse e, assim, dominasse os demais. O poder não 

toma os indivíduos como elementos fixos, estáveis, prontos; ele os utiliza como meio para 

uma propagação dinâmica. O poder não é algo que possa ser partilhado: o poder, 

simplesmente, funciona e faz isso por meio dos indivíduos que, além de circularem por uma 

espécie de rede, fazem circular saberes diversos: 

  O poder (...) deve ser analisado como uma coisa que circula, ou 
melhor, como uma coisa que só funciona em cadeia. Jamais ele está 
localizado aqui ou ali, jamais está nas mãos de alguns, jamais é 
apossado como uma riqueza ou um bem. O poder funciona. O poder 
se exerce em rede e, nessa rede, não só os indivíduos circulam, mas 
estão sempre em posição de ser submetidos a esse poder e também de 
exercê-lo. Jamais são o alvo inerte ou consentidor do poder, são 
sempre seus intermediários. Em outras palavras, o poder transita pelos 
indivíduos, não se aplica a eles.14 

 

4. Não analisar o poder a partir de um suposto centro da sociedade, mas pensar a 

distribuição de forças pela rede de poderes existente. Aqui, Foucault quer evitar uma análise 

“descendente” do poder, que procura verificar até onde o poder, a partir de um centro, se 

                                                           
13  Ibidem, p. 33.   
14  Ibidem, p. 35.  



17 
 

prolonga dentro dessa rede; assim é que não atrela o poder ao Estado ou a classes 

economicamente dominantes.  

Não é a dominação global que se pluraliza e repercute até em baixo. 
Creio que é preciso examinar o modo como, nos níveis mais baixos, 
os fenômenos, as técnicas, os procedimentos de poder atuam; mostrar 
como esses procedimentos, é claro, se deslocam, se estendem, se 
modificam, mas, sobretudo, como eles são investidos, anexados por 
fenômenos globais, e como poderes mais gerais ou lucros econômicos 
podem introduzir-se no jogo dessas tecnologias, ao mesmo tempo 
relativamente autônomas e infinitesimais, de poder.15 

 

5. Observar os terminais das redes de poder para ver de perto sua atuação, considerando 

que, nos terminais do poder, não há propriamente uma produção ideológica, mas um conjunto 

de instrumentos que observam, registram, investigam e verificam, produzindo e acumulando 

saberes diversos.  

(...) na base, no ponto em que terminam as redes de poder, o que se forma, 
não acho que sejam ideologias. É muito menos e, acho eu, muito mais. São 
instrumentos efetivos de formação e acúmulo de saber, são métodos de 
observação, técnicas de registro, procedimentos de investigação e de pesquisa, 
são aparelhos de verificação.16 

 

Em resumo:  

em vez de orientar a pesquisa sobre o poder para o âmbito do edifício jurídico 
da soberania, para o âmbito dos aparelhos de Estado, para o âmbito das 
ideologias que o acompanham (...), orientar a análise do poder para o âmbito 
da dominação (e não da soberania), para o âmbito dos operadores materiais, 
para o âmbito das formas de sujeição, para o âmbito das conexões e 
utilizações dos sistemas locais dessa sujeição e para o âmbito, enfim, dos 
dispositivos de saber.17 

 

No primeiro volume de História da sexualidade, Foucault novamente aborda o poder e, 

mais uma vez, reconhece o que já havia dito em Vigiar e punir e no curso de 1976: o poder 

não é uma instituição ou uma estrutura ou algo que pertença a alguém ou a algum grupo ou 

                                                           
15 Ibidem, p. 36. 
16 Ibidem, p. 40. 
17 Ibidem, p. 40. 
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classe social privilegiada; uma analítica não pode partir da soberania do Estado, da lei ou da 

unidade global de dominação. O poder “não é algo que se adquira (...); o poder se exerce a 

partir de inúmeros pontos e em meio das relações desiguais e móveis”18; “as relações de poder 

não estão em posição de superestrutura, com um simples papel de proibição ou de 

recondução; possuem, lá onde atuam, um papel diretamente produtor”19; os aparelhos de 

produção “formam, então, uma linha de força geral que atravessa os afrontamentos locais e os 

liga entre si (...). As grandes dominações são efeitos hegemônicos continuamente sustentados 

pela intensidade de todos estes afrontamentos.”20 O poder, diz ele, é “como a multiplicidade 

de correlações de força imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua 

organização.”21  

Com a genealogia e a analítica, em vez de pensar o poder a partir do edifício jurídico da 

soberania, de relacioná-lo a ideologias que o acompanham, de localizá-lo no Estado e em seus 

aparelhos, e de associá-lo exclusivamente à repressão, Foucault quer refletir sobre o poder a 

partir de uma análise “ascendente”, uma vez que, para pensar a modernidade, é importante 

verificar como os mecanismos infinitesimais do poder, de certa forma, sólidos e autônomos, 

são “investidos, colonizados, utilizados, inflectidos, transformados, deslocados, estendidos, 

etc., por mecanismos cada vez mais gerais e por formas de dominação global,”22, quer 

verificar “por onde ele passa, e como isso se passa (...), de que modo se podem descrever 

algumas das principais relações de poder exercidas em nossa sociedade.”23 

Propor uma análise “ascendente” do poder significa considerar técnicas, táticas e 

procedimentos políticos que atuam nos níveis “mais baixos” para verificar como se deslocam, 

se expandem e se modificam e como alcançam os indivíduos. Em Foucault, não há, portanto, 

uma análise “descendente” – que parte de uma dominação global em direção ao nível capilar 

–, mas uma analítica que contempla os mecanismos políticos mais sutis disseminados no 

corpo social.   

Observando as precauções metodológicas e a proposta de uma análise “ascendente”, 

percebe-se que a analítica foucaultiana do poder distancia-se das análises tradicionais da 

filosofia e da ciência política: não condiciona o poder à lei e não o atrela à ideologia, à 

                                                           
18 Idem. História da sexualidade I: A vontade de saber, Rio de Janeiro: Graal, 1999, p. 89-90. 
19 Ibidem, p. 90.  
20 Ibidem, p. 90. 
21 Ibidem, p. 88. 
22 Idem, op. cit., p. 36. 
23 Idem. “Sexualidade e poder”, In: Ditos e Escritos V, p.72.  
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produção econômica e à repressão; além disto, esse novo olhar que enxerga o poder como 

relação amplia as análises que, com frequência, o situam, prioritariamente, no Estado. Se 

poder é relação, a genealogia e a analítica devem considerar o Estado, a lei e a unidade global 

de dominação como formas “terminais” das relações de poder: “É preciso estudar o poder fora 

do (...) campo delimitado pela soberania jurídica e pela instituição do Estado; trata-se de 

analisá-lo a partir das técnicas e táticas de dominação”24. 

Foucault recusa a concepção jurídica de poder: o poder não se resume à lei e, além 

disto, “não se dá, não se troca nem se retoma, mas se exerce”25; rejeita o economicismo que 

vê em algumas concepções: “o poder não é principalmente manutenção e reprodução das 

relações econômicas, mas acima de tudo uma relação de força”26. Não identificado à lei – o 

poder disciplinar mais se aproxima da norma -- ou à ideologia, não sendo propriedade de 

classes economicamente superiores, o poder não se localiza exclusivamente no Estado. 

Foucault se afasta das concepções de poder que colocam o Estado como centro e origem do 

poder. Para ele, qualquer sociedade ou agrupamento humano é permeado de relações de 

poder; há relações de poder fora do âmbito estatal: o Estado, dentro da rede de relações de 

força, é um dos elementos que constituem o complexo mecanismo de exercício do poder. 

Neste caso, se o poder não está localizado em um ponto específico ou central da estrutura 

social, o Estado não é o ponto de partida para a análise de formas de exercício do poder. O 

poder existe em diferentes níveis e locais da sociedade e, nessa grande rede, há micropoderes 

integrados ou não ao Estado, o que significa que os poderes capilares podem ser modificados 

independentemente de uma alteração do Estado. Para Foucault, o Estado não é a fonte única 

ou privilegiada de exercício do poder, portanto. Ao longo de suas pesquisas genealógicas, ele 

não diz que o Estado não exerce poder, mas que o poder estatal não é, certamente, a única 

forma de exercício do poder. O exercício do poder se dá, também, na articulação com o 

Estado, algumas formas desse exercício se tornam importantes para sua manutenção e atuação 

eficaz. A existência do Estado não é, pois, conflitante com o entendimento do poder como 

relação; pelo contrário, há uma convivência que, por vezes, garante a autonomia de um em 

relação ao outro ou uma implicação proveitosa entre um e outro. Por ver as relações de poder 

dispersas e difusas nas sociedades, Foucault dá primazia aos detalhes dessas relações em 

detrimento de uma análise que parta do Estado para uma teorização do poder. 

                                                           
24 Idem, op. cit., p. 40. 
25 Idem, Microfísica do poder, Rio de Janeiro: Graal, 1979, p. 175. 
26 Ibidem, p. 175.   
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E se é verdade que o jurídico pôde servir para representar, de modo sem 
dúvida não exaustivo, um poder essencialmente centrado na coleta e na morte, 
ele é absolutamente heterogêneo com relação aos novos procedimentos de 
poder que funcionam, não pelo direito, mas pela técnica, não pela lei mas pela 
normalização, não pelo castigo mas pelo controle, e que se exercem em níveis 
e formas que extravasam do Estado e de seus aparelhos. Entramos, já há 
séculos, num tipo de sociedade em que o jurídico pode codificar cada vez 
menos o poder ou servir-lhe de sistema de representação.27 

 

Importa ressaltar que Foucault se afasta da concepção de poder como repressão. O 

poder não é essencialmente ou só repressivo, como afirma, por exemplo, no primeiro volume 

de História da sexualidade.  

Trata-se (...) de inverter a direção da análise: ao invés de partir de uma 
repressão geralmente aceita e de uma ignorância avaliada de acordo com o que 
supomos saber, é necessário considerar esses mecanismos positivos, 
produtores de saber, multiplicadores de discursos, indutores de prazer e 
geradores de poder.28 

 

O poder de que se ocupa Foucault – o poder disciplinar -- é produtivo: produz saberes e 

subjetividades: 

Temos que deixar de descrever sempre os efeitos de poder em termos 
negativos: ele “exclui”, “reprime”, “recalca”, “censura”, “abstrai”, “mascara”, 
“esconde”. Na verdade o poder produz; ele produz realidade, produz campos 
de objetos e rituais da verdade. O indivíduo e o conhecimento que dele se 
pode ter se originam nessa produção.29 

 

Assim, a questão “O que é o poder?” não faz sentido para Foucault. Considerando suas 

análises, cabe perguntar “quais são, em seus mecanismos, em seus efeitos, em suas relações, 

os diversos dispositivos de poder que se exercem a níveis diferentes da sociedade, em 

domínios e com extensões tão variados?”30 Não é, então, a procura por uma definição do 

poder o que interessa a Foucault, mas a indagação sobre como, a partir de estratégias e 

práticas políticas, se constituem os saberes sobre o homem e como se fabricam as 

subjetividades; em outros termos, “como se efetivam processos contínuos e ininterruptos que 

                                                           
27  Idem, 1999, p.86. 
28  Ibidem, p.71. 
29  Idem, 2004, p.161. 
30  Idem, 1979, p.174.  
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sujeitam os corpos, os gestos e os comportamentos” e se produzem saberes, uma vez que 

poder e saber não se dissociam e o sujeito não é uma espécie de substância, um núcleo 

elementar a que o poder se aplica. Para fazer a análise da relação entre poder e sujeito e 

sujeito e verdade, Foucault se afasta da concepção do sujeito como algo a priori: não há o 

sujeito; há diferentes formas de sujeito – ou de subjetividade – que se formam a partir de 

práticas de poder e de jogos de verdade. O sujeito é, pois, um efeito – talvez o primeiro -- do 

poder. Por isso, sua investigação do poder dirige-se, em especial, às técnicas do poder 

disciplinar que investem minuciosa e detalhadamente no corpo, produzindo, através do 

controle e do adestramento, saberes e subjetividades diversas.  

Essas relações de ‘poder-saber’ não devem então ser analisadas a partir de um 
sujeito do conhecimento que seria livre ou não livre em relação ao sistema do 
poder; mas é preciso considerar ao contrário que o sujeito que conhece, os 
objetos a conhecer e as modalidades de conhecimentos são outros tantos 
efeitos dessas implicações fundamentais do poder-saber e suas transformações 
históricas. Resumindo, não é a atividade do sujeito de conhecimento que 
produziria um saber, útil ou arredio ao poder, mas o poder-saber, os processos 
e as lutas que o atravessam e que constituem, que determinam as formas e os 
campos possíveis do conhecimento.31 

 

Cabe, pois, à genealogia e à analítica distinguir 

(...) a mecânica de poder que se expande por toda a sociedade, assumindo as 
formas mais regionais e concretas, investindo em instituições, tomando corpo 
em técnicas de dominação. Poder este que intervém materialmente, atingindo 
a realidade mais concreta dos indivíduos – o seu corpo – e que se situa ao 
nível do próprio corpo social, e não acima dele, penetrando na vida cotidiana e 
por isso podendo ser caracterizado como micro-poder.32  

 

A compreensão da constituição dos saberes sobre o homem no século XIX – um dos 

objetivos da arqueologia e da genealogia -- e da “fabricação” do sujeito pelo poder 

disciplinar implica, a partir de 1970, a atenção a tais “técnicas de dominação” que, presentes 

às mais diversas instituições – escolas, penitenciária, oficinas, quartéis -- observam, vigiam, 

controlam, corrigem, adestram e classificam os indivíduos.  

 

                                                           
31 Idem, op. cit., p.27 
32 MACHADO, Roberto. “Por uma genealogia do poder” In: Microfísica do poder, Rio de Janeiro: Graal, 1979, 
XII.  
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 Em 1975, Foucault publica Vigiar e punir: nascimento da prisão. Não sendo 

propriamente uma análise do nascimento da prisão, apesar do subtítulo, é neste livro que, 

observando a queda do poder monárquico, apresenta, claramente, as características do poder 

disciplinar, a nova modalidade ou tecnologia do poder que, aos poucos, substitui o poder 

soberano e as formas de punição que lhe são próprias, principalmente o suplício, ritual, ao 

mesmo tempo, “político e jurídico”, detalhadamente descrito no início do livro. 

Não é objetivo desse trabalho a análise minuciosa da passagem do poder monárquico 

ao poder disciplinar. Interessa responder, brevemente, à pergunta: o que é o poder disciplinar 

e como ele atua?  

Para Foucault, as disciplinas possuem, basicamente, quatro funções fundamentais: 1. 

distribuição espacial, 2. capitalização do tempo, 3. controle das atividades, 4. composição das 

forças. 

1. A disciplina, para Foucault, é, sobretudo, uma “arte de distribuição dos indivíduos 

no espaço”.33 O poder disciplinar atua por uma rede de relações de forças que permite a 

“dominação” do indivíduo onde este se encontra; todos são inseridos na malha disciplinar. O 

espaço totalmente controlado permite a organização e a distribuição dos indivíduos de forma a 

impedir “comunicações perigosas.”34 Nas variadas instituições,  

Importa estabelecer as presenças e as ausências, saber onde e como encontrar 
os indivíduos, instaurar as comunicações úteis, interromper as outras, poder a 
cada instante vigiar o comportamento de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, 
medir as qualidades ou os méritos. Procedimento, portanto, para conhecer, 
dominar e utilizar. A disciplina organiza um espaço analítico.35  

 

2. A disciplina é também uma “racionalidade” que controla o tempo dos indivíduos. A 

dominação exercida pela atividade disciplinar opera, sobretudo, sobre o tempo: o tempo, 

dividido em partes, pode ser exclusivamente dedicado ao exercício da atividade. O 

detalhamento das partes e das ações em função do tempo permite que estas se tornem cada 

vez mais rápidas e precisas conforme a repetição dos exercícios. Cada fração de tempo tem a 

                                                           
33 FOUCAULT, op. cit., p.121. 
34 Ibidem, p.123. 
35 Ibidem, p.123. 
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melhor atividade correspondente descrita de forma precisa. A ideia é criar uma tendência 

“para um ponto ideal em que o máximo de rapidez encontra o máximo de eficiência”36.  

Essa nova economia do poder deve estabelecer a duração para cada etapa do 

adestramento dos indivíduos – soldados, operários, educandos, presos --, de tal forma que, 

bem ajustadas umas às outras, essas etapas se apresentem gradualmente mais difíceis. Em 

cada uma das etapas, a disciplina pode estabelecer os graus de “utilidade” e “docilidade” de 

cada indivíduo; e com isso, pode distribuí-los adequadamente.  

A colocação em ‘série’ das atividades sucessivas permite todo um 
investimento da duração pelo poder: possibilidade de um controle detalhado e 
de uma intervenção pontual (de diferenciação, de correção, de castigo, de 
eliminação) a cada momento do tempo; possibilidade de caracterizar, portanto 
de utilizar os indivíduos de acordo com o nível que têm nas séries que 
percorrem; possibilidade de acumular o tempo e a atividade, de encontrá-los 
totalizados e utilizáveis num resultado último, que é a capacidade final de um 
indivíduo. Recolhe-se a dispersão temporal para lucrar com isso e conserva-se 
o domínio de uma duração que escapa. O poder articula diretamente sobre o 
tempo; realiza o controle dele e garante sua utilização.37  

 

3. A distribuição dos indivíduos pela disciplina obedece à coerência de uma “tática” 

que faz com que os eles operem como um corpo coletivo, um corpo único. O objetivo é retirar 

o máximo das forças do conjunto através da adequada disposição dos indivíduos, respeitando 

suas aptidões (que vão sendo aumentadas e aprimoradas), para que as forças individuais sejam 

extraídas também ao máximo. A divisão do tempo em pequenas frações permite a 

organização de cada atividade para que os indivíduos trabalhem em conjunto, ritmados, como 

o funcionamento perfeito de um motor a vapor. A atividade total é dividida e subdividida em 

pequenas partes articuladas aos pequenos gestos; a atividade, então, colocada em pequenos 

segmentos contíguos no tempo, dirige a atenção total dos indivíduos ao exercício. “O tempo 

penetra o corpo, e com ele todos os controles minuciosos do poder”38. 

Em uma atividade disciplinar, cada gesto tem um momento e uma maneira correta de 

ocorrer. Cada parte do corpo esteja perfeitamente articulada39 com cada parte do objeto para 

que as ações sejam tão eficazes quanto possível. A máxima eficácia das atividades certamente 

                                                           
36 Ibidem, p. 131. 
37 Ibidem, p.135-136. 
38 Ibidem, p.129. 
39 No meio militar, essa articulação detalhada entre corpo e objeto recebe o nome de “manobra”. 
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depende da repetição exaustiva dos exercícios; é pela repetição que cada gesto pode ser 

adaptado à mecânica orgânica do corpo.  

O corpo de cada indivíduo apresenta algumas diferenças em relação aos demais, como 

altura e tamanho das partes do corpo etc. Então, para que, de fato, se realize a máxima 

eficácia, cada corpo deve ter suas particularidades respeitadas e contempladas com alguma 

“flexibilidade”. Cada corpo tem uma limitação diferente e potências diferentes; a disciplina 

sabe utilizar cada uma delas. “O poder disciplinar tem por correlato uma individualidade não 

só analítica e ‘celular’, mas também natural e ‘orgânica’”40. 

4. Na rede móvel e flexível do poder disciplinar, cada indivíduo, visto como elemento 

móvel, é colocado em uma posição que o máximo de suas forças possa ser aproveitado para o 

efeito total, produzindo a máxima eficácia do conjunto. A máxima eficácia do conjunto 

depende da correta combinação das particularidades de cada indivíduo e isso quem faz é a 

tática. 

A tática, arte de construir, com os corpos localizados, atividades codificadas e 
as aptidões formadas, aparelhos em que o produto das diferentes forças se 
encontra majorado por sua combinação calculada é sem dúvida a forma mais 
elevada da prática disciplinar.41  

Cada indivíduo deve agir conforme o esperado, na posição que ocupa e durante o 

tempo determinado. Este tempo de ocupação das posições é também medido e ajustado, uns 

conforme os outros, para que a máxima composição das forças ocorra. Apenas um sinal basta 

para que as trocas de posição se deem; a articulação de uma ordem de comando é totalmente 

dispensável por demandar um tempo para sua pronúncia, para assimilação e correspondente 

reação: a brevidade do sinal é valorizada. 

Essa nova modalidade do poder “esquadrinha ao máximo, o tempo, o espaço, os 

movimentos”.42 Foucault dá o exemplo da academia militar como um dos primeiros locais em 

que a disciplina, a nova racionalidade de operação do poder, tem espaço, e nos leva a observar 

o soldado como um dos primeiros produtos do adestramento disciplinar. Num corpo 

desregrado, “informe”, é feito um adestramento a partir da observação minuciosa dos gestos. 

Um corpo inapto é “esquadrinhado” em detalhes (cabeça, costas, peito, dorso), de forma que 

                                                           
40 Ibidem, p.132. 
41 Ibidem, p.141. 
42 Ibidem, p.118. 
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esta observação minuciosa promova a articulação adequada entre as partes do corpo adestrado 

para retirar dele o máximo de forças produtivas no menor intervalo de tempo. 

Presentes às mais variadas instituições, como escola, exército, fábrica, penitenciária, 

mas também à rede social, ao corpo social, o poder disciplinar atua a partir do exercício de 

certas técnicas e estratégias: 1. vigilância; 2. sanção normalizadora; 3. exame.  

A vigilância, instrumento que funciona a partir do mecanismo do olhar, é o primeiro e 

o mais fundamental dos instrumentos utilizados pelo poder disciplinar.43 O controle e o 

adestramento almejados pela disciplina necessitam da vigilância ininterrupta que, no entanto, 

precisa operar sutil, discreta e silenciosamente, de forma a se expandir por todo o espaço.  

O modelo que melhor atende essa “necessidade escalar” é o modelo de uma pirâmide 

onde cada indivíduo possa ser incluído em novos “degraus” e o olhar seja centralizado, 

aparecendo como o “olho que tudo vê”44: os “andares” inferiores são observados pelos 

imediatamente superiores; é o chamado “encaixamento espacial das vigilâncias 

hierarquizadas”45 que permite que cada posição seja um olho inserido num grande sistema de 

poder; o primeiro nível, o topo da pirâmide, observa todos os níveis abaixo com apenas um 

grande olho atento, muito atento. 

Foucault chama atenção para o fato de o poder circular dentro dessa organização 

piramidal tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima e até lateralmente - ninguém 

escapa! --, impondo que os indivíduos dispostos em suas posições se tornem “fiscais 

perpetuamente fiscalizados”46. Não é necessária a criação de um lugar próprio para a 

vigilância e o controle, porque utilizam-se os mesmos espaços ocupados pelos indivíduos. 

O modelo arquitetônico da disciplina é o Panóptico47, estrutura idealizada, nos 

mínimos detalhes, no fim do século XVIII por Jeremy Bentham.48 Inicialmente adequado à 

nova forma de punição, a prisão – e mais tarde, diluído pelo corpo social como um princípio -

-, o edifício é constituído por uma torre localizada no centro de um anel, de forma a permitir a 

visão completa de toda parte interna do complexo. Celas individuais são dispostas ao longo do 

                                                           
43 “O aparelho disciplinar perfeito capacitaria um único olhar tudo ver permanentemente.” (Ibidem, p.146).   
44 “Um olhar sem rosto” (Ibidem, p. 176). 
45 FOUCAULT, 2004, p.144. 
46 Ibidem, p.148. 
47 Descrito com mais detalhes no capítulo III -- O Panoptismo -- da terceira parte de Vigiar e Punir. 
48 O modelo foi amplamente utilizado por outras instituições que não só a prisão. 
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anel, de modo que a janela fique posicionada no fundo – permitindo a entrada de luz -- e a 

porta (grade) de frente para a torre (que dispõe de amplas janelas) –, permitindo que o olhar 

penetre na cela e alcance o corpo do indivíduo. O efeito da contraluz permite que os menores 

gestos sejam notados.  

2. Sanção normalizadora: este instrumento está essencialmente ligado à vigilância. 

Com a observação ininterrupta dos indivíduos pela vigilância, seu comportamento, seus erros 

e acertos são notados e devidamente recompensados ou punidos pelo aparelho disciplinar. A 

sanção corrige os mínimos detalhes dos gestos e comportamentos, detalhes que costumam 

passar despercebidos aos olhos da lei.  

A “recompensa” e a sanção são correspondentes à adequação ou não à regra: se a ação 

do indivíduo se enquadra ao parâmetro, ele é recompensado; se sua ação é um “desvio”, é 

passível de correção. A correção é, com efeito, a aplicação da regra: é exigido que o indivíduo 

aja conforme o estabelecido na descrição da ação “normal”. A sanção normalizadora recai 

diretamente sobre os menores desvios, exigindo dos desviantes que se ajustem à regra, ao 

correto, ao bom, ao padrão “normal”. A repetição exaustiva (até que a ação se enquadre à 

norma) é uma punição do desviante e, no entanto, é, ao mesmo tempo, uma observação da 

regra: uma dupla função. 

A classificação dos gestos e a adequação ou não à norma, permite que a disciplina 

conheça sua índole e, então, organizando as diferenças e peculiaridades de cada um, classifica 

os indivíduos em bons ou maus, dóceis ou rebeldes, aptos ou inaptos. Comparando, 

diferenciando, hierarquizando e excluindo, a sanção normalizadora não elimina as diferenças 

existentes entre os indivíduos, mas impõe uma tendência ao padrão homogêneo do “normal”.  

A sanção opera atividades distintas:  

relacionar os atos, os desempenhos, os comportamentos singulares a um 
conjunto, que é ao mesmo tempo campo de comparação, espaço de 
diferenciação e princípio de uma regra a seguir. Diferenciar os indivíduos em 
relação uns aos outros e em função dessa regra de conjunto – que se deve 
fazer funcionar como base mínima, como média a respeitar ou como o ótimo 
de que se deve chegar perto. Medir em termos quantitativos e hierarquizar em 
termos de valor as capacidades, o nível, a “natureza” dos indivíduos. Fazer 
funcionar, através dessa medida “valorizadora”, a coação de uma 
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conformidade a realizar. Enfim, traçar o limite que definirá a diferença em 
relação a todas as diferenças, a fronteira externa do anormal.49 

 

3. O exame é o último dos três instrumentos analisados por Foucault, em Vigiar e 

punir, porém, não o menos importante. Este instrumento combina os processos da vigilância e 

da sanção normalizadora e é a partir dos dados por elas fornecidos que se pode constituir 

novos campos do saber. Com o exame, o indivíduo é transformado em objeto de diferentes 

discursos e uma espécie de banco de dados de cada indivíduo está sempre disponível para 

consulta, permitindo eventuais trocas de posição para um melhor ajuste do conjunto. 

O exame é extremamente importante dentro das instituições, pois permite que o 

indivíduo imediatamente superior – responsável por avaliar os “inferiores” – na hierarquia 

obtenha conhecimento de seus observados. As informações fornecidas pela vigilância -- todos 

os detalhes de comportamento e índole -- são anotadas e registradas em forma de documento, 

proporcionando o efeito de legibilidade dos corpos individuais, tornando-os passíveis de 

ingresso em um “campo documentário”.50 É através deste instrumento – o exame -- que a 

disciplina faz do indivíduo um objeto de saber e transforma a individualidade – suas aptidões 

e desvios -- em “caso”: “No coração dos processos de disciplina, ele (o exame) manifesta a 

sujeição dos que são percebidos como objetos e a objetivação dos que se sujeitam”51.  

É a partir destas técnicas – vigilância, sanção e exame -- que o poder disciplinar acaba 

por produzir saberes -- que atravessam o corpo social com estatuto de verdade -- e 

subjetividades. É neste sentido que Foucault afirma a produtividade do poder disciplinar e a 

“fabricação” do sujeito. 

Ora, à primeira vista, com a afirmação de que o sujeito é um efeito das disciplinas, pode 

parecer que a analítica foucaultiana não deixa espaço para o enfrentamento do poder. No 

entanto, para Foucault, necessariamente, “onde há poder há resistência”52. A resistência não é 

exterior ao poder, mas parte constitutiva fundamental das relações de poder; as relações de 

poder são, necessariamente, acompanhadas de focos de resistência. Foucault chama atenção 

para o “caráter plural das resistências”: se as relações de poder são múltiplas e estão 

                                                           
49 Ibidem, p.152-153. 
50 Ibidem, p.157. 
51 Ibidem, p.154. 
52 Idem, 1999, p.91.   
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espalhadas por todo corpo social, não se deve esperar que as resistências não estejam também 

em todo lugar em que se exerce o poder: “por definição, [as resistências] não podem existir a 

não ser no campo estratégico das relações de poder”53. As resistências não são, portanto, um 

subproduto das relações de poder que poderia ser aproveitado; elas “inscrevem-se nestas 

relações como o interlocutor irredutível”54. O caráter relacional do poder indica que a luta 

contra o poder não pode ser feita fora dela; resistir é lutar dentro da rede de poder.  

Assim como as relações de poder, os pontos de resistência se distribuem por toda a 

estrutura social; são “móveis e transitórios, que introduzem na sociedade clivagens que se 

deslocam, rompem unidades e suscitam reagrupamentos, percorrem os próprios indivíduos, 

recortando-os e remodelando, traçando neles, em seus corpos e almas, regiões irredutíveis”55. 

Na Introdução de Microfísica do poder, Roberto Machado aponta para uma 

consequência política das análises de Foucault: tais análises  

não têm apenas como objetivo dissecar, esquadrinhar teoricamente as relações 
de poder, mas servir como um instrumento de luta, articulado com outros 
instrumentos, contra essas mesmas relações de poder. (...) nem o controle, 
nem a destruição do aparelho de Estado (...) é suficiente para fazer desaparecer 
ou para transformar, suas características fundamentais, a rede de poderes que 
impera em uma sociedade.56 

 

Relacionar poder e resistência dessa forma é, para Foucault, pensar a relação entre 

poder e liberdade: o poder só se exerce sobre indivíduos livres: 

só é possível haver relações de poder quando os sujeitos forem livres. (...) há 
necessariamente possibilidade de resistência, pois se não houvesse 
possibilidade de resistência – de resistência violenta, de fuga, de subterfúgios, 
de estratégias que invertam a situação --, não haveria, de forma alguma, 
relações de poder.57 

 

 No final da década de 1970 e nos primeiros anos da década seguinte, Foucault muda, 

mais uma vez, o alvo de suas análises. Recorrendo aos gregos -- e aos romanos --, passa a 

                                                           
53 Ibidem, p.91. 
54 Ibidem, p.91-92. 
55 Ibidem, p.92. 
56 MACHADO, 1979, XIII. 
57 FOUCAULT, 2014b, p.270. 
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investigar as “práticas de si”, um conjunto de técnicas que, em sua opinião, possibilita a 

autoconstituição do sujeito, não só, mas também como forma de resistência ao poder 

coercitivo.  

Esse trabalho não tem como objetivo analisar detalhadamente as investigações do 

“último Foucault” sobre as práticas e técnicas de si, mas tão somente apontar a importância do 

curso A hermenêutica do sujeito, de 1982, para a compreensão da relação entre cuidado de si 

e a autoformação do sujeito.  
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CAPÍTULO II 

 

O CUIDADO DE SI COMO RESISTÊNCIA 

 

 

 

Não acredito que o único ponto de resistência possível 
ao poder político – entendido justamente como estado 
de dominação – esteja na relação consigo mesmo. 
Digo que a governabilidade implica a relação consigo 
mesmo, o que significa justamente que, nessa noção 
de governabilidade, viso ao conjunto de práticas pelas 
quais é possível constituir, definir, organizar, 
instrumentalizar as estratégias que os indivíduos em 
sua liberdade, podem ter uns em relação aos outros.58 

 
 
 
 

A leitura do curso A hermenêutica do sujeito, de 1982, é fundamental para a 

compreensão do significado da última guinada, da genealogia à ética, momento em que 

Foucault pensa a autoconstituição do sujeito não só, mas também como forma de resistência 

ao exercício do poder. Diretamente ligado à última obra do filósofo -- História da sexualidade 

III, O cuidado de si -- publicada um pouco antes de sua morte, em 198459, esse curso, nas 

palavras de Gros, “se revela decisivo, situando-se no cerne vivo de uma mutação de 

problemática, de uma revolução conceitual”60.  

No entanto, importa ressaltar que, mais uma vez, não se trata de uma ruptura entre um 

momento e outro, mas de um novo redimensionamento, provocado por uma espécie de 

ampliação das análises sobre o poder. Se em Vigiar e punir e em cursos da década de 1970, 

Foucault analisara como o sujeito é “fabricado” por práticas políticas disciplinares, agora, 

com o olhar direcionado para a Antiguidade, quer pensar a relação sujeito-autonomia.  

                                                           
58 FOUCAULT, Michel. A Ética do Cuidado de Si como Prática da Liberdade In: Ditos & Escritos V, Rio de 
Janeiro, Forense Universitária, 2014b, p.279. 
59 Neste mesmo ano, Foucault também publica o segundo volume de História da sexualidade: O uso dos 
prazeres. Rio de Janeiro: Graal, 1984. 
60 GROS, Frèdèric. Situação do curso In: A hermenêutica do sujeito. São Paulo: Martins Fontes, 2011, p.458-
459. 
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Diferentemente da filosofia moderna, Foucault entende o sujeito como um efeito das 

relações de força em constante modificação, mas, nessa última “fase” de sua trajetória, vê 

que, na Antiguidade -- apesar de não existir o sujeito com o sentido que lhe atribui a 

modernidade --, encontra-se a possibilidade de autosubjetivação, de um trabalho estético 

sobre si. A influência de fatores externos é “atenuada” por práticas de si entendidas por 

Foucault como práticas de resistência capazes de levar à autoconstituição e à autonomia do 

sujeito. Os “planos” e “táticas” responsáveis pela constituição do “sujeito” na Antiguidade 

vêm do próprio indivíduo ou, pelo menos, de sua relação com um mestre. 

A noção de governo – ampliação da concepção de poder61 -- é uma das responsáveis 

por levar Foucault ao estudo da ética greco-romana dos dois primeiros séculos de nossa era. A 

partir de um certo momento, o filósofo não pensa o “governo” como, por exemplo, governo 

de Estado; diferente disso, pensa um sentido bem mais amplo, em que governo significa 

“condução de condutas” em uma sociedade. É a partir daí que Foucault admite a possibilidade 

de resistência ao governo “de fora” pelo governo de si, quando o indivíduo, por si mesmo, 

constrói uma forma específica de conduzir sua própria conduta. Na Antiguidade, o governo de 

si implica a busca por um estilo de vida marcado para o cuidado de si.  

Em outros termos, neste chamado terceiro período, Foucault recorre às práticas de si 

dos antigos entendendo-as como possibilidade de resistência porque percebe, nos antigos, a 

possibilidade de o sujeito autoconstituído. Estas práticas mostram uma relação do indivíduo 

consigo, capaz de sustentar uma resistência constante ao poder disciplinar, próprio de nosso 

tempo.  

O que chama a atenção de Foucault é, portanto, que, na Antiguidade, o trabalho do 

indivíduo sobre si mesmo visa a sua autoconstituição como sujeito ético. Mas, ao se voltar aos 

antigos, Foucault não pretende trazer para o nosso tempo uma “fórmula mágica”. Ele não 

acredita que uma “solução” encontrada por um outro povo em um outro tempo possa servir 

como “solução” para nossos problemas de hoje. O filósofo pretende problematizar nossa 

relação conosco para mostrar que não somos uma essência ou uma identidade definitivas, não 

temos que acreditar que somos o que dizem que somos e, sobretudo, que podemos nos 

constituir e modificar permanentemente.  

                                                           
61 O deslocamento se inicia a partir do conceito de governo como algo que abarca, além do governo dos outros, o 
governo de si. 
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A Hermenêutica do sujeito traz um extenso comentário sobre dois famosos textos de 

Platão, extremamente importante para a compreensão do que Foucault pensa como 

autoconstituição do sujeito: através de uma leitura muito atenta dos dois diálogos platônicos – 

Apologia de Sócrates e Alcibíades --, Foucault analisa a relação entre “cuidado de si” e 

“conhecimento de si” e entre filosofia e espiritualidade, análise fundamental para a 

compreensão de duas formas distintas de conceber a filosofia e, em especial, o sujeito.  

No curso, Foucault verifica a relação entre “cuidado de si” e “conhecimento de si” em 

três momentos distintos: 1. momento socrático-platônico; 2. helenismo; 3. momento 

cartesiano. Examinando as diferenças entre os dois primeiros, mostra que, na filosofia 

moderna, no momento que denomina cartesiano, o cuidado de si é obscurecido pelo 

conhecimento de si. Tal obscurecimento, como veremos, é relacionado às distintas formas de 

conceber a filosofia e o sujeito: filosofia como espiritualidade ou como busca do 

conhecimento; sujeito como aquele que se transforma na relação com a verdade (antiguidade) 

e como sujeito de conhecimento (modernidade). 

O objetivo de Foucault neste curso é “fazer reemergir”62 o cuidado de si, sobreposto, 

em sua opinião, pelo conhecimento de si no momento cartesiano. Ele não pretende, 

propriamente, descartar o conhecimento de si, mas, mostrar a forte ligação que estes conceitos 

apresentaram outrora, em que o conhecimento de si era, de certa forma, dependente do 

princípio -- mais geral -- do cuidado de si para, com isso, sugerir -- assim como um mestre do 

cuidado – a chance de uma nova atitude perante o mundo, de uma nova possibilidade de 

relação consigo, que não aquela em que o indivíduo se compreende como um sujeito de 

conhecimento.  

Parece-me que a aposta, o desafio que toda história do pensamento deve 
suscitar, está precisamente em apreender o momento em que um fenômeno 
cultural, de dimensão determinada, pode efetivamente constituir, na história 
do pensamento, um momento decisivo no qual se acha comprometido até 
mesmo nosso modo de ser de sujeito moderno.63 

 

A Apologia de Sócrates é um diálogo que trata da acusação de Sócrates; Sócrates é 

acusado de corromper a juventude, fazendo-a duvidar, por exemplo, da existência dos deuses. 

                                                           
62 FOUCAULT, Michel. A hermenêutica do sujeito. São Paulo: Martins Fontes, 2011, p.69. 
63 Ibidem, p.11. 
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Alegando ser um seguidor dos deuses, Sócrates apresenta sua defesa. Não sendo aceita, o 

filósofo e mestre acaba por ser condenado à morte.  

Em um primeiro momento do curso, nos comentários sobre o diálogo, Foucault nos 

apresenta Sócrates como mestre do cuidado de si. Sócrates recebe a missão divina de incitar 

os cidadãos a se ocuparem de si mesmos. Para a exposição das qualidades particulares de 

Sócrates como mestre do cuidado, Foucault se refere a momentos do texto em que Sócrates 

age como um cidadão preocupado com a conduta dos seus concidadãos. No tribunal, diante de 

seus juízes, Sócrates é perguntado se teria vergonha de ter tido uma vida que o levou a ser 

julgado e possivelmente condenado à morte. 

A acusação, se quisermos, consiste em dizer: não sei muito bem o que 
tu fizeste de mal, mas confessa que, de todo modo, é vergonhoso ter 
levado uma vida tal que agora te encontres diante dos tribunais, que 
agora estejas sob o golpe de uma acusação, que agora corras o risco de 
seres condenado e, até mesmo talvez, condenado à morte. Para alguém 
que levou um certo modo de vida, que não se sabe bem qual foi, mas 
tal que se arrisca a ser assim condenado à morte após um julgamento 
como esse, afinal, não há nisto alguma coisa de vergonhoso?64 

 

Pelo contrário, Sócrates se mostra orgulhoso de ter seguido a ordem dos deuses e diz 

que não deixaria de cumpri-la, que jamais deixaria de filosofar e incitar todos, “moço ou 

velho, forasteiro ou cidadão, principalmente os cidadãos”65, ao cuidado de si.  

Eis a passagem, eis o que diz Sócrates: “Atenienses, eu vos sou reconhecido 
e vos amo; mas obedecerei antes ao deus que a vós; enquanto tiver alento e 
puder fazê-lo, estejais seguros de que jamais deixarei de filosofar, de vos 
[exortar] de ministrar ensinamentos àquele dentre vós que eu encontrar”. E 
qual seria o ensinamento que ele daria se não fosse condenado, uma vez que 
já o havia dado antes da acusação? Pois bem, ele diria então, como 
costumava fazê-lo, aos que encontrasse: “Meu caro, tu, um ateniense, da 
cidade mais importante e mais reputada por sua cultura e poderio, não te 
envergonhas de cuidares (epimeleîsthai) de adquirir o máximo de riquezas, 
fama e honrarias, e não te importares nem cogitares (epimelê, phrontízeis) da 
razão, da verdade e de melhorar quanto mais a tua alma?”66   

Pois, diz ele, não terão ninguém mais para incitá-los a se ocuparem consigo 
mesmos e com sua própria virtude. A menos que os deuses tenham para com 
os próprios atenienses um cuidado tão grande que lhes envie um substituto 

                                                           
64 Ibidem, p.7 
65 PLATÃO, Apologia, 30a, citado por Foucault. 
66 Ibidem, p.7 
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de Sócrates, alguém que os lembrará incessantemente de que devem cuidar 
de si mesmos.67 

 

Mais à frente, Sócrates, ao discutir sua pena, diz que os atenienses perderiam mais do 

que ele, caso a morte fosse o resultado de sua condenação, pois não haveria mais ninguém 

para cumprir a divina missão de lembrá-los “incessantemente que devem cuidar de si 

mesmos.”68 

 Em Apologia, vemos que Sócrates reconhece que exerce uma missão divina e, assim, 

mostra que os deuses também cuidam dos atenienses. Vemos também que Sócrates se 

sacrifica (fortuna, carreira política) para poder cuidar dos outros: essa é a postura de um 

mestre do cuidado de si. O sacrifício de Sócrates não tem outro objetivo senão incitar os 

outros ao cuidado de si mesmos: é isso o que caracteriza o primeiro momento do cuidado de 

si, aí entendido como um despertar para a necessidade de atenção, de ocupação consigo. Para 

Foucault, 

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.69 

 

A tarefa mais fundamental na relação consigo, nestes diálogos platônicos, é sempre o 

cuidado de si. Entretanto, a relação entre cuidado de si e conhecimento de si, segundo 

Foucault, se apresenta de modo diferente no segundo diálogo. Na Apologia, o conhecimento 

de si ainda não é a forma privilegiada do cuidado de si, como em Alcibíades. Aqui, na 

Apologia, o cuidado de si é apresentado na figura do mestre que renuncia aos privilégios de 

uma vida política ativa para cuidar dos outros; em sua primeira forma, é representada pela 

relação do mestre com os outros: incitação, exortação a uma atitude para consigo, um 

“primeiro despertar”70.  

                                                           
67 Ibidem, p.8. 
68 Ibidem, p.8. 
69 Ibidem, p.9. 
70 Ibidem, p. 9. 
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Depois de comentar a Apologia, Foucault discorre sobre o outro diálogo platônico, 

que, em sua opinião, “constitui a análise, a própria teoria do cuidado de si”71, o Alcibíades. 

Neste diálogo, Sócrates interpela Alcibíades, um jovem cheio de ambições políticas. 

Alcibíades, não mais o belo e cobiçado garoto, mas um jovem inclinado à vida política, é, 

então, interpelado por Sócrates quanto às suas ambições no campo político, isto é, quanto ao 

seu desejo de comandar a polis. Sócrates, o único dos “enamorados”72 que restou, testa, por 

meio da dialética, a capacidade de o jovem governar os outros. No decorrer do diálogo, 

Sócrates mostra que ele não é capaz de exercer o cargo político da maneira como imagina, 

que ele é despreparado para a vida política: ele desconhece o que é necessário ao bom 

governo dos outros. Este texto não traz um discurso de um mestre do cuidado de si 

direcionado a todos, mas a relação entre o mestre e o discípulo: Sócrates é aquele que desperta 

Alcibíades de sua ignorância, convencendo-o a se ocupar de si mesmo.  

A forma própria do cuidado de si, neste diálogo, é o conhecimento de si: cuidar de si é 

conhecer-se. É preciso, antes de mais nada, um olhar para si. O conhecimento de si aparece 

como a tekhné própria do cuidado de si. 

Foucault se debruça sobre o diálogo, analisando alguns aspectos importantes, como: 1. 

Por que deve Alcibíades deve preocupar-se consigo mesmo? 2. por que Sócrates se preocupa 

com o cuidado que Alcibíades deve ter consigo mesmo? 3. O que significa esse si de que é 

preciso cuidar? 4. em que consiste o cuidar de si? 

Para despertar em Alcibíades a necessidade de se ocupar consigo, Sócrates compara 

seu status com o de seus “concorrentes” (tanto internos quanto externos a Atenas) e faz o 

jovem perceber que não está no mesmo patamar que eles, mas sim, abaixo deles em relação, 

não só às riquezas como também à educação; Alcibíades não tem a tekhné (técnica, arte) 

necessária para superá-los; Alcibíades não tem tantas riquezas quanto os persas, por exemplo, 

nem uma educação como a deles; a educação de Alcibíades é deficiente, pois seu tutor foi 

Péricles que, por sua vez, o entregou aos cuidados de um de seus escravos; sua educação não 

poderia ser jamais comparada à dos lacedemônios. 
                                                           
71 Ibidem, p. 30. 
72 Alcibíades, jovem, rico e outrora belo, foi alvo de tentativas de sedução, mas o amor de Sócrates é de outra 
qualidade, diferente dos outros “enamorados” que, ao abandoná-lo, mostraram que o objeto de sua ocupação era 
o belo corpo e a beleza, mas não a alma de Alcibíades. É isso o que diferencia Sócrates dos outros.  
O amor que Sócrates tem por Alcibíades é de outra natureza que não essa interessada na beleza do corpo. 
Sócrates, no papel de mestre, não está preocupado com bens ou o corpo, mas com a qualidade do cuidado que 
seu discípulo tem que ter consigo mesmo. 
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Alcibíades acha que sabe o que é melhor para a cidade, mas Sócrates mostra, por meio 

da dialética, que ele, de fato, não sabe. O jovem acredita que o bom governo da polis está na 

concórdia entre seus cidadãos, mas quando questionado sobre o que seria essa “concórdia”, se 

defronta com sua ignorância e se envergonha de dizer coisas sobre as quais nada sabe e, 

talvez, nunca tenha sabido. Sócrates, mais uma vez como o mestre do cuidado de si, o acalma 

dizendo que ele não está velho demais e que ainda tem tempo, para ingressar na carreira 

política mais bem preparado, ocupando-se, primeiramente, de si.  

 Mas, o que é cuidar de si? E o que é esse si (autò tò autò73)?  O diálogo se direciona à 

investigação do que é o si, objeto da ação de cuidar, e do que é a ação, o próprio cuidar.  

A ignorância de Alcibíades quanto ao significado do cuidar de si mesmo é resolvida 

no terceiro74 aparecimento do gnôthi seautón no diálogo: “O cuidado de si deve consistir no 

conhecimento de si.”75  

O cuidado diz respeito à atenção a si; mas, essa atenção, por sua vez, implica “ações 

pelas quais nos assumimos, nos modificamos, nos purificamos, nos transformamos e nos 

transfiguramos.”76  

A medicina, a economia e o eros podem parecer com o cuidado de si, mas, de fato, não 

têm o si mesmo como objeto de atenção de suas atividades. O médico não cuida da alma, ele 

se serve da alma para cuidar da saúde do corpo; o chefe de família que cuida do óikos, do lar, 

dos negócios que envolvem os bens e riquezas da família, também se serve de sua alma para 

cuidar da família. 

Sobre a ação propriamente dita, Sócrates, então, não titubeia: cuidar de si é conhecer-

se a si mesmo. Assim, diz Foucault, Sócrates apresenta o famoso preceito délfico – gnóthi 

seautón  (conhece-te a ti mesmo) - como forma privilegiada do cuidado de si. Todos os outros 

e sentidos que poderiam ser atribuídos ao “ocupar-se de si” estão para Foucault, subordinadas 

ao conhecimento de si, ou seja, todas as práticas de si estarão compreendidas dentro do 

conhecimento de si: “o movimento do pensamento platônico a propósito do cuidado de si 
                                                           
73 Expressão encontrada em 129b 
74 De acordo com Foucault, neste momento, o gnôthi seautón aparece “em todo seu esplendor e em toda sua 
plenitude”. A primeira ocorrência se dá como incitação a Alcibíades a olhar para si, refletir sobre suas condições 
em relação a disputa com seus concorrentes no meio político; a segunda, se coloca na investigação do que é o 
heautón. 
75 Ibidem, p.63. 
76 Ibidem, p.12. 
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consiste, precisamente, em dispô-las e subordiná-las ao grande princípio do ‘conhece-te a ti 

mesmo’”77: 

(...) práticas de concentração do pensamento, de retraimento da alma em 
torno de seu eixo, de retiro em si, de resistência, etc. Tantas maneiras de 
ocupar-se consigo mesmo que não são pura e simplesmente, nem 
diretamente, ou pelo menos à primeira vista, assimiláveis ao conhecimento 
de si. (...). É para conhecer-se a si mesmo que é preciso dobrar-se sobre si; é 
para conhecer-se a si mesmo que é preciso desligar-se das sensações que 
iludem; é para conhecer-se a si mesmo que é preciso estabelecer a alma em 
uma fixidez imóvel que a desvincula de todos os acontecimentos 
exteriores.78 
 

 Para a investigação sobre a alma, o si, Sócrates apresenta a Alcibíades a metáfora da 

visão, a única que lhe parece adequada. Se a alguém é pedido para olhar para si, como ele o 

faz? Ou olha para um espelho ou para um semelhante, são as respostas de Alcibíades. Mas, a 

parte do semelhante que apresenta uma característica que o aproxima do espelho é seu olho. 

Pois bem, é olhando no outro olho que nos vemos. contudo, a parte que, de fato, reflete nossa 

imagem é a pupila, que representa a virtude, a essência da visão, a parte mais primordial da 

visão, sem a qual, isto seria impossível. O princípio que permite o si conhecer-se deve ser o 

alvo do “olhar”; portanto, o conhecimento deve ser o princípio observado para se conhecer. 

Sócrates subdivide o conhecimento em tò phróneîn (pensamento) e tò eidénai (saber). Mas a 

busca pela pureza do “espelho perfeito” leva a mirar a essência do pensamento e do saber, o 

que ele chama de elemento divino. É a contemplação deste elemento que permitirá alcançar a 

almejada tekhné. 

Abrindo-se ao conhecimento do divino, o movimento pelo qual nos 
conhecemos, no grande cuidado que temos de nós mesmos, permitirá que a 
alma atinja a sabedoria. Se estiver em contato com o divino, se o tiver 
apreendido, se tiver podido pensar e conhecer esse princípio do pensamento 
e de conhecimento que é o divino, a alma será dotada de sabedoria 
(sophrosýne). Dotada de sophrosýne, a alma poderá nesse momento retornar 
ao mundo aqui de baixo. Saberá distinguir o bem e o mal, o verdadeiro e o 
falso. Saberá então conduzir-se como se deve, saberá governar a cidade.79 

 

No fim do diálogo, Alcibíades, já convencido de que deve cuidar de si, promete 

preocupar-se com a essência da sabedoria, a justiça (dikaiosýne). Depois de entender a 

                                                           
77 Ibidem, p.63. 
78 Ibidem, p.63. 
79 Ibidem, p.66. 
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natureza do objeto a ser cuidado e a qualidade desta ação, o jovem acredita que é, com efeito, 

contemplando a alma que conseguirá adquirir a tékhne necessária ao bom governo: é cuidando 

de si que será capaz de cuidar dos outros. O si é, pois, a alma.  

Mas, diz Foucault: 

A alma como sujeito e de modo algum como substância, é nisso que 
desemboca (...) o desenvolvimento do Alcibíades sobre a pergunta: “O que é 
si mesmo, que sentido se deve dar a si mesmo quando se diz que é preciso 
ocupar-se consigo?”80  

  

Apesar de, em Platão, mostrar-se uma sutil primazia do conhecimento de si, Foucault 

vê nesse primeiro momento – socrático-platônico –, que o conhecimento de si está atrelado ao 

cuidado de si. É isso o que se modifica, radicalmente, no momento cartesiano: o 

conhecimento de si ganha primazia e autonomia em relação ao cuidado de si e se modifica a 

concepção de filosofia e de sujeito.  

Ainda quanto ao primeiro momento socrático-platônico, Foucault indica importantes 

diferenças entre os dois textos socrático-platônicos: em Apologia, Sócrates dá a entender que 

todos, independentemente de sua idade ou nacionalidade, devem cuidar de si; já em 

Alcibíades, a orientação é que cada um cuide de si antes que seja tarde demais, ou seja, há 

uma referência a uma idade – a um tempo ideal -- para o cuidado de si. Para Foucault,  

Esta será uma questão muito importante, um dos grandes debates, um dos 
pontos de deslocamento do cuidado de si quando, com as filosofias 
epicurista e estoica, nós o veremos tornar-se obrigação permanente de todo 
indivíduo ao longo de sua existência inteira.81 

 

Antes de ser obscurecido, o cuidado de si tem seu auge no helenismo tardio, no início 

de nossa era, nos séculos I e II, no final da Antiguidade e início do Império Romano. Foucault 

reconhece esse segundo momento de suas investigações como a “verdadeira idade de ouro na 

história do cuidado de si.”82  

Três limitações postas no diálogo Alcibíades são superadas neste novo momento:  
                                                           
80 Ibidem, p.53. 
81 Ibidem, p.36. 
82 Ibidem, p.75. 
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Primeiro, ocupar-se consigo tornou-se um princípio geral e incondicional, 
um imperativo que se impõe a todos, durante todo o tempo e sem condição 
de status. Segundo, a razão de ser de ocupar-se consigo não é mais uma 
atividade bem particular, a que consiste em governar os outros. Parece que 
ocupar-se não tem por finalidade última esse objeto particular e privilegiado 
que é a cidade, pois, se se ocupa consigo agora, é por si mesmo e com 
finalidade em si mesmo. (...). Enfim, terceiro traço, o cuidado de si não mais 
se determina manifestamente na forma única do conhecimento de si. Não, 
certamente, que esse imperativo ou essa forma do conhecimento de si tivesse 
desaparecido. Digamos simplesmente que ele se atenuou, integrou-se no 
interior de um conjunto, um conjunto bem mais vasto, conjunto que está 
atestado, sobre o qual podemos fazer uma primeira e aproximativa 
demarcação indicando alguns elementos de vocabulário e assinalando alguns 
tipos de expressões.83  

 

No helenismo, o cuidado de si é “funciona” como um imperativo -- assim como 

Sócrates já indicara em A apologia --, direcionado a “todos”. Mas, Foucault pergunta se, nesta 

época, as práticas de si constituem uma espécie de lei universal, e responde que não. Não são 

todas as pessoas que, de fato, podem se ocupar de si, pois, mais que uma indicação, o cuidado 

de si implica uma escolha do indivíduo e cuidar de si é uma decisão que nem todos podem 

fazer. Primeiro, é preciso ter possibilidade84, ter tempo. Diz Foucault: “Trata-se de um 

comportamento de elite.”85 Nem todos podem praticar o culto ao ócio; muitos estão presos às 

atividades cotidianas. Em segundo lugar, o cuidado de si estabelece uma diferenciação do 

indivíduo perante a massa: o cuidado de si é uma escolha por um modo de vida que marca 

uma diferenciação em relação às outras vidas. As práticas de si, em seus mínimos detalhes, 

criam particularidades, tornando certos indivíduos nitidamente distintos da hoi polloí, da 

maioria. 

O cuidado de si, neste momento, faz parte da vida dos indivíduos, ou pelo menos, da 

vida dos que optam pela filosofia. Diz Epicuro, no primeiro parágrafo da Carta sobre a 

Felicidade (a Meneceu): 

Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse 
de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou 
demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora 
de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se 

                                                           
83 Ibidem, p.76-77. 
84 Além disto: “Por outro lado, porém, se todos, em princípio, são capazes de aceder à prática de si, também é 
fato que, no geral, poucos são efetivamente capazes de ocupar-se consigo. Falta de coragem, falta de força, falta 
de resistência – incapazes de aperceber-se da importância dessa tarefa, incapazes de executá-la: é o destino da 
maioria”. (Ibidem, p.107) 
85 Ibidem, p.70. 
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dissesse que ainda não chegou ou que passou a hora de ser feliz. Desse 
modo, a filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho: para quem está 
envelhecendo sentir-se rejuvenescer por meio da grata recordação das coisas 
que já se foram, e para o jovem poder envelhecer sem sentir medo das coisas 
que estão por vir; é necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a 
felicidade, já que, estando esta presente, tudo temos, e, sem ela, tudo 
fazemos para alcançá-la.86 

 

No helenismo, declina um pouco a dimensão pedagógica. Nenhuma educação 

promove a tekhné necessária ao indivíduo que quer ter cuidados consigo ao longo da vida. “A 

prática de si impõe-se sobre o fundo de erros, de maus hábitos, de deformação e de 

dependência estabelecidas e incrustadas, e que se trata de abalar. Correção-liberação, bem 

mais que formação-saber.”87 Todos, sem dúvida, concordam com o fato de que é mais fácil 

corrigir os vícios no início da vida, mas o recado que deve ser sempre transmitido é o de que 

nunca é tarde!  

As práticas de si, agora redimensionadas, têm também um novo fim, um novo 

objetivo: a velhice. O cuidado de si, praticado em toda a vida, é dividido em etapas, em que 

cada uma delas deve ter um tipo de atividade correspondente à idade. Uma velhice ideal a ser 

conquistada deve ser o objetivo de toda a vida: as práticas de si preparam os indivíduos para 

um estado de gozo consigo mesmo, um estado de plena satisfação, na velhice. 

Liberado de todos os desejos físicos, livre de todas as ambições políticas a 
que agora renunciou, tendo adquirido toda a experiência possível, o idoso 
será soberano de si mesmo e pode satisfazer-se inteiramente consigo. (...). O 
idoso é, portanto, aquele que se apraz consigo, e a velhice, quando bem 
preparada por uma longa prática de si, é o ponto em que o eu, como diz 
Sêneca, finalmente atingiu a si mesmo, reencontrou-se, e em que se tem para 
consigo uma relação acabada e completa, de domínio e de satisfação ao 
mesmo tempo.88   

Se o cuidado de si, agora, é voltado a todos que pretendem se preparar para a velhice, 

corrigir-se tem o fim de atingir um estado ideal no fim da vida, a plenitude da velhice, quando 

todas as aspirações “mundanas” já foram abandonadas. 

                                                           
86 EPICURO, 2002, p.21-23, citado por Foucault. 
87 FOUCAULT, 2011, p.86. 
88 Ibidem, p.98. 
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O caminho para a velhice ideal começa ainda na juventude. As práticas de si, 

principalmente no início da vida, têm um papel de formação, são práticas vinculadas a uma 

crítica de si.  

(...) essa ideia de desaprendizagem que, de todo modo, deve começar ainda 
quando a prática de si se esboça na juventude, essa reformação crítica, 
reforma de si que tem por critério uma natureza – mas uma natureza jamais 
dada, jamais manifestada como tal no indivíduo humano, de qualquer idade -
-, tudo isso assume, muito naturalmente, a feição de um desbaste em relação 
ao ensino recebido, aos hábitos estabelecidos e ao meio. (...). Portanto, se 
quisermos, essa função crítica da prática de si é a primeira consequência do 
deslocamento cronológico do cuidado de si do final da adolescência à idade 
adulta.89  

 

As práticas de si visam a preparar os indivíduos jovens para as intempéries da vida; 

trata de “equipar-se” para a vida: paraskheué para os gregos e instructio para Sêneca. Como 

atitude adequada à felicidade, o cuidado de si é incluído nas técnicas que constituem a tékhne 

toú biou, a arte de viver, um conjunto de práticas próprias da vida filosófica. 

 A outra diferença apontada por Foucault é a aproximação entre práticas de si e 

medicina. O corpo, que outrora fora afastado do cuidado, é inserido nas práticas de si: o 

cuidado com o corpo faz parte do cuidado com a alma. A prática de si tem o aspecto 

medicinal direcionado para outro objeto que não o corpo, mas a alma; e isso está evidente, 

sem dúvida, na linguagem. Páthos, certamente, é o termo principal: designando paixão ou 

doença, esta palavra está no centro do vocabulário dos estoicos e epicuristas que até 

descrevem uma evolução dos “sintomas”, desde o primeiro estágio, euemptósia, até o último, 

o vício, kakía. “Mais interessante, sem dúvida, é o fato de que a própria prática de si, tal como 

a filosofia a define, designa e prescreve, é concebida como uma operação médica. No centro, 

certamente, encontra-se a noção fundamental de therapeúen”.90  

 O diálogo entre Sócrates e Alcibíades, no Alcibíades, mostra o quão importante é 

a relação com o outro para o despertar para a ocupação de si. Mas a relação com o mestre no 

primeiro momento socrático-platônico é distinta daquela que se vê no helenismo, mais 

próxima da correção do sujeito do que do despertar de sua ignorância. Não se trata mais de 

mais um conteúdo a ser transmitido que será capaz fazer o indivíduo tender a um status que, 
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por ele, é desconhecido. O mestre será aquele responsável por transformar os hábitos do 

indivíduo malformado. 

Creio que aí se encontra um tema muito importante em toda a história da 
prática de si e, de modo geral, da subjetividade no mundo ocidental. 
Doravante, o mestre não é mais o mestre de memória. Não é mais aquele 
que, sabendo o que o outro não sabe, lho transmite. Nem mesmo é aquele 
que, sabendo que o outro não sabe, sabe mostrar-lhe como, na realidade, ele 
sabe o que não sabe. Não é mais nesse jogo que o mestre vai inscrever-se. 
Doravante, o mestre é um operador na reforma do indivíduo e na formação 
do indivíduo como sujeito. É o mediador na relação do indivíduo com sua 
constituição de sujeito.91 

 

 O sujeito não é capaz de transformar-se por si sem o auxílio de um mestre. O 

indivíduo ainda dormente para sua relação consigo se encontra no estado natural de stultitia, 

que é como uma desordem do pensamento, uma confusão mental que é característica do 

indivíduo que nunca teve cuidados consigo por não ter uma ordem mental que o permita 

diferenciar o que vem de dentro (as paixões) e o que vem de fora (representações 

malformadas):  

Podemos dizer que o stultus é, antes do mais, aquele que está à mercê de 
todos os ventos, aberto ao mundo exterior, ou seja, aquele que deixa entrar 
no seu espírito todas as representações que o mundo exterior lhe pode 
oferecer. Ele aceita essas representações sem as examinar, sem saber analisar 
o que elas representam.92 

 

 O cuidado de si implica a necessidade de um mestre, pois, da ignorância (stultitia) 

ninguém é capaz de sair sozinho: 

Diferentemente do professor, ele (o mestre) não cuida de ensinar aptidões e 
capacidades a quem ele guia, não procura ensiná-lo a falar nem a prevalecer 
sobre os outros, etc. O mestre é aquele que cuida do cuidado que o sujeito 
tem de si mesmo e que, no amor que tem pelo discípulo, encontra a 
possibilidade de cuidar do cuidado que o discípulo tem de si próprio.93 
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93 Ibidem, p.55. 
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 O stultus recebe os discursos e se deixa levar por eles de forma constante, não é 

capaz de “reter memória”, por isso, é considerado também “disperso no tempo”94. O stultus 

não pensa na velhice, não consegue perceber que a temporalidade da vida implica um cuidado 

permanente. Os stultus “veem chegar a velhice sem nela ter pensado sequer um instante”95. 

Eles não têm uma vontade livre, isto é, uma vontade que é livre de determinações: são 

determinados pelo que vem de dentro e de fora. Os stultus ignoram que devem cuidar e 

desejar, em todos os instantes, o eu; por isso, “é aquele que não quer, não quer a si mesmo, 

não quer o eu, aquele cuja vontade não está dirigida para o único objeto que se pode querer 

livremente, absolutamente e sempre, o próprio eu.”96 

 A relação com o mestre, então, é mais que necessária para sair deste estado. O 

mestre deve ser aquele que conduz para fora da stultitia, aqui, fica um pouco mais evidente 

que o papel do mestre não é o de transmitir um saber, mas de “estender a mão”97 e ajudar o 

aspirante. Esta ajuda incide diretamente sobre a héxis do indivíduo, sua maneira de ser. Este 

mestre que ajuda os indivíduos a sair do estado de stultitia é, com efeito, o filósofo: só ele é 

capaz de conduzir o indivíduo confuso à sapientia. Isto mostra como a filosofia, nesta época, 

está totalmente ligada ao conceito do cuidado de si.  

 Na Antiguidade (pitagóricos, Platão, estoicos, cínicos, epicuristas etc.), cuidado de 

si e conhecimento de si nunca estiveram separados.98 Essa separação é própria da 

modernidade, que dá total primazia ao conhecimento de si, entendendo que o conhecimento, 

ainda que limitado por condições cognitivas, é capaz de dar o acesso à verdade. 

É aí que, parece-me o que chamei de “momento cartesiano” encontra seu 
lugar e sentido (...). Creio que a idade moderna da história da verdade 
começa no momento em que o que permite aceder ao verdadeiro é o próprio 
conhecimento e somente ele. (...) O conhecimento se abrirá simplesmente 
para a dimensão indefinida de um progresso cujo fim não se conhece e cujo 
benefício só será convertido, no curso da história, em acúmulo instituído de 
conhecimentos ou em benefícios psicológicos ou sociais que, no fim das 
contas, é tudo o que se consegue da verdade, quando foi tão difícil busca-la. 
Tal como doravante ela é, a verdade não será capaz de salvar o sujeito. Se 
definirmos a espiritualidade como gênero de práticas que postulam que o 
sujeito, tal como ele é, não é capaz de verdade, mas que a verdade, tal como 
ela é, é capaz de transfigurar e salvar o sujeito, diremos então que a idade 
moderna das relações entre sujeito e verdade começa no dia em que 
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97 Ibidem, p.121. 
98 Com exceção de Aristóteles. 
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postulamos que o sujeito, tal como ele é, é capaz de verdade, mas que a 
verdade, tal como ela é, não é capaz de salvar o sujeito.99 

 

 A partir do século XVII, o pensamento filosófico passa a privilegiar o princípio do 

conhecimento de si, o que instaura outra relação do sujeito com a verdade, que não é mais 

aquela em que o sujeito é transformado no contato com a verdade e precisa de um trabalho 

sobre si para ter acesso a ela. É aí que Foucault estabelece uma divisão, com fins didáticos, 

entre o que chama de filosofia (a busca pelas “condições e limites do acesso do sujeito à 

verdade”100) e de espiritualidade (a busca por um conjunto de exercícios sobre si que 

permitem o acesso do sujeito à verdade). 

 O momento cartesiano é responsável pela qualificação do conhecimento de si e, 

ao mesmo tempo, pela desqualificação do cuidado de si. Ainda que não tenha sido, de fato, 

inaugurado por Descartes – o que torna a expressão ruim --, o filósofo moderno representa o 

pensamento que “instaurou a evidência na origem”101 do pensamento filosófico.  

[É, portanto, ao] conhecimento de si, ao menos como forma de consciência, 
que se refere o procedimento cartesiano. Além disso, colocando a evidência 
da existência própria do sujeito no princípio do acesso ao ser, era esse 
conhecimento de si mesmo (não mais sob a forma da prova da evidência, 
mas sob a forma da indubitabilidade de minha existência como sujeito) que 
fazia do “conhece-te a ti mesmo” um acesso fundamental à verdade.102  

 

  O que difere basicamente as duas concepções é o modo de conceber o sujeito e 

sua relação com a verdade. A espiritualidade concebe o sujeito como incapaz de alcançar a 

verdade por um ato de conhecimento: é necessário um trabalho que transforme um estado 

anterior. “A verdade só é dada ao sujeito por um preço que põe em jogo o ser mesmo do 

sujeito.”103 

 Duas formas de transformação do sujeito para o acesso à verdade são apontadas 

por Foucault: éros e áskesis. O movimento do éros (amor) é o movimento da verdade em 

direção ao sujeito, é a verdade que se encaminha até ele e o “ilumina” provocando a 
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102 Ibidem, p.15. 
103 Ibidem, p.16. 
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transformação. A áskesis é, ao contrário, o movimento que o sujeito faz em direção à verdade, 

mas esse movimento é em relação a si, é um trabalho constante de si sobre si, é “um longo 

labor” necessário para tornar o sujeito apto ao encontro com a verdade. 

Para a espiritualidade, a verdade não é simplesmente o que é dado ao sujeito 
a fim de recompensá-lo, de algum modo, pelo ato de conhecimento e a fim 
de preencher esse ato de conhecimento. A verdade é o que ilumina o sujeito; 
a verdade é o que lhe dá beatitude; a verdade é o que lhe dá tranquilidade de 
alma. Em suma, na verdade e no acesso à verdade, há alguma coisa que 
completa o próprio sujeito, que completa o ser mesmo do sujeito que o 
transfigura.104 

 

Pode-se ter acesso à verdade sem colocar em jogo o próprio ser do sujeito que 
a ela acede? Pode-se ter acesso à verdade sem pagar com um sacrifício, uma 
ascese, uma transformação, uma purificação que concernem ao próprio 
sujeito? Pode o sujeito, tal como ele é, ter acesso à verdade?”105  

 

Para pensar o cuidado de si, Foucault investiga o sentido da expressão epimeleîsthai 

heautoû e chama atenção para o sentido do exercício que, sugerido pelo radical Melétai, 

designa algo muito diferente da “mera” atenção consigo mesmo, pois aponta para uma 

“atividade vigilante, contínua, aplicada, regrada.”106 Para caracterizar melhor essa atividade, 

uma “constelação de expressões”107 “transborda largamente o domínio circunscrito apenas 

pela atividade de conhecimento.”108  

No período estudado por Foucault nesse curso, muitas outras expressões são 

encontradas e descrevem bem algumas atividades particulares que o indivíduo deve ter 

consigo mesmo. Terapêuticas: “tratar-se, curar-se, amputar-se, abrir seus próprios abcessos”; 

jurídicas: “reivindicar-se a si mesmo”, “fazer valer os direitos que tem sobre si mesmo”109; 

religiosas: “cultuar-se, honrar-se, respeitar-se, envergonhar-se diante de si mesmo.”110 O olhar 

atento a si não deixa de ser compreendido por essas expressões; com efeito, as expressões 

prosékhein tòn noûn (estar atento a si) e skeptéon sautón (examinar a si mesmo) apontam para 

a necessidade da vigilância de si. O movimento do sujeito sobre si é mais bem caracterizado 

                                                           
104 Ibidem, p.16-17. 
105 FOUCAULT apud GROS, 2011, p.472. 
106 Ibidem, p.77. 
107 Ibidem, p.75. 
108 Ibidem, p.78. 
109 Ibidem, p.78. 
110 Ibidem, p.79. 
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pelo tipo de atividade evidente nas expressões convertere ou metanóia, que significam 

“voltar-se para si”, “converter-se a si”, “recolher-se em si”, “refluir sobre si mesmo”.  

 

Ainda que brevemente, vimos que A hermenêutica do sujeito é muito importante para 

o desenvolvimento das análises sobre a autoconstituição do sujeito, vista, não só, mas também 

como resistência ao poder disciplinar. O cuidado de si pode perfeitamente funcionar como um 

conjunto de exercícios capaz de sustentar uma atitude individual de combate, de 

enfrentamento desse poder controlador. Foucault parece nos dizer que é preciso uma 

constante reflexão sobre a própria conduta para que, permanentemente, construamos a nós 

próprios e exerçamos nossa liberdade. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Neste trabalho, pudemos ver como o poder é compreendido pelo olhar atento aos 

detalhes, próprio de Foucault, como constituidor do sujeito na sociedade em que vivemos: a 

sociedade disciplinar. Mas, vimos também que a resistência é inerente às relações de força 

que caracterizam o poder e que, então, existe a constante possibilidade de sublevação. Uma 

das formas de resistir pode estar no governo de si para o qual é necessário o cuidado de si. 

Se o poder disciplinar é caracterizado por uma constante vigilância dos indivíduos e 

também pela correção e pelo registro de seu comportamento, o cuidado de si, em sua “idade 

de ouro”, pressupõe que o indivíduo deve vigiar a si próprio, corrigir seu comportamento com 

vistas ao desapego da vida para uma velhice ideal e, eventualmente, “registrar-se” para 

permitir uma crítica de si. 

Se o poder disciplinar tem o corpo como alvo e produz tipos de subjetividade, o 

cuidado de si, no helenismo greco-romano, impõe cuidados com o corpo físico como forma 

do “ocupar-se de si”. 

Se o poder disciplinar visa a uma individuação para que cada indivíduo em sua 

particularidade seja colocado em uma posição que lhe é adequada, de forma que o conjunto 

opere com uma racionalidade única, o cuidado de si impele a uma diferenciação dos 

indivíduos diante da massa e, neste caso, a um governo de si. 

Se o poder disciplinar nos impõe valores específicos para cada uma de nossas relações 

com as coisas que nos cercam, o cuidado de si, ao contrário, impele o sujeito a atribuir, por 

ele mesmo, o valor de suas relações. 

Com essas distinções, Foucault nos convida a ter uma relação diferente com a verdade 

como modo eficiente de resistir ao poder disciplinar: a relação com a verdade, da maneira 

como é entendida pela modernidade, caracterizada pelo conhecimento de si, é a base de nossa 

constituição como indivíduos dóceis e úteis. Necessária, portanto, a atenção ao cuidado de si. 

O presente trabalho teve como objetivo a breve exposição do cuidado de si como 

forma privilegiada de resistência ao poder disciplinar. Mas, também, ainda que muito 
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veladamente, pretendeu-se uma crítica à racionalidade moderna, que visa à maior eficácia 

com o menor custo (lucro máximo) e deixa de lado a relação consigo, deixa o “si mesmo” 

abandonado à stultitia.  
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