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RESUMO 

 

O trabalho, aqui desenvolvido, tem por objetivo apresentar o objeto de estudo de Michel 

Foucault em seus últimos anos de ensino no Collège de France, a saber, o cuidado de si. 

Apresentamos o cuidado de si em seu nascer, em sua origem, a partir do personagem Sócrates 

e seu desenvolvimento até o início da era cristã. Com um olhar atento, apresentamos com 

Foucault um trabalho de retorno e resgate do cuidado de si às discussões pessoais e 

acadêmicas; propomos, a partir do cuidado de si, ao sujeito contemporâneo uma 

problematização de sua vida para que desta problematização ele crie para si mesmo modos de 

vida que sejam coerência, conhecimento e cuidado com o que ele tem de mais particular, seu 

si mesmo. Passando pelas fontes que serviram de fonte de estudo para Foucault esboçar o 

nascimento do cuidado de si, vamos desenhando a forma com a qual Foucault tratou os 

documentos que falam do cuidado de si. Apresentamos Sócrates como aquele que por 

excelência faz com que os outros dêem à luz a formas de conhecimento e cuidado próprios ou, 

em outras palavras, apresentamos o cuidado de si socrático-foucaultiano como um constante 

inquietar o outro a prestar atenção aos modos como ele conduz sua vida, cria para si modos de 

ser e, consequentemente, cria éticas de existência. Apresentamos, enfim, o cuidado de si como 

causa de contínua imanência de modos de subjetivação do sujeito que se configuram em um 

não aceitar uma essência determinada, mas uma “forma” continuamente atualizada. O cuidado 

de si conduz a uma relação única e formadora de modos de subjetivação do sujeito; ele cria, 

na dinâmica da temporalidade, formas éticas de viver que se sustentam por uma coerência 

interna do sujeito com ele mesmo; ele não admite estaticidade na formação do sujeito, deseja 

sempre uma obra de si mais bela; ele não é isolamento, necessita e se faz com o outro. O 

cuidado de si é o princípio e o telos das batalhas e conquistas do sujeito dentro de sua 

temporalidade e existência. 

 

Palavras-chave: Cuidado de si, conhecimento de si, problematização, modos de 

subjetivação, Sócrates, ética, Foucault, sujeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ABSTRACT 

 

The work, here present, has as its objective to present in a clear and distinct manner the object 

of study of Michel Foucault in his last years of teaching at the College de France, namely, the 

care of the self. We present the care of the self in its birth, in its origin, from the character 

Socrates and its development until the beginning of the Christian age. With a keen eye, we 

present Foucault with a work of return and rescue of the care of the self to the personal and 

academic discussions; we propose, from the self care, to the contemporary subject a 

problematization of their life so that from this questioning he creates for herself ways of life 

that are coherence, knowledge and care with which he has of must particular, his himself. 

Passing by the sources that served as the source of study for Foucault to sketch the birth of 

care of the self, we design the form with which Foucault has dealt with the documents that 

speak of the care of self. We present Socrates as one who by excellence ensures that the other 

will give birth to the forms of knowledge and care of the self or, in other words, we present 

the care of the self socratic-foucauldian as a constant worry of the other to pay attention to 

ways in which he conducts her life, it creates for themselves ways of being and, therefore, 

creates ethics of existence. We present, finally, the care of the self as the cause of continuous 

immanence of modes of subjectivation of the subject that configure themselves in a non-

accepting a determined essence, but a continually updated ”form”. The care of the self leads 

to a single relationship and educator of modes of subjectivation of the subject; he creates, on 

the dynamics of temporality, ethical ways of living, which are sustained by an internal 

coherence of the subject with herself; he admits no stationary nature in the training of the 

subject, always wants a more beautiful work of himself; he is not isolation, he needs and is 

made with the other. The care of the self is the principle and the telos of battles and conquests 

of the subject within his temporality and existence.  

 

Keywords: the care of the self, self-knowledge, problematization, modes of subjectivation, 

Socrates, ethics. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Analisar por meio das literaturas apresentadas as indagações e contribuições 

emitidas por Foucault concernentes à ética do cuidado de si e confrontá-las com as pesquisas 

de autores como Platão, Deleuze, Guattari, Onfray e outros autores que problematizam o 

cuidado de si, este é o nosso objetivo. Nosso ponto de partida é a constatação de que após 

estudar o sujeito e suas diversas formas de constituição através do saber, do poder, do saber-

poder, tratadas por Foucault nos seus estudos arqueológicos e genealógicos, o nosso filósofo 

não se dá por satisfeito em realizar estudos concernentes à formação do sujeito que o limite, 

unicamente, a forma de ser consagrada por um saber ou poder; ele vai além. “Para Foucault, o 

sujeito só existia, em seus livros dos anos sessenta, como uma forma de experiência sujeitada 

pelas forças de repressão e os mecanismos de poder, ou como uma voz a romper a monotonia 

do silêncio e da opressão”. 
1
 Há, nos faz entender Foucault, elementos coerentes e poderoso 

recurso alternativo para pensar a constituição do sujeito além das consagradas teorias de saber 

e de poder que fabricam os sujeitos à sua imagem e semelhança. Apreendemos que os últimos 

trabalhos e estudos de Foucault, principalmente resumidos na obra A Hermenêutica do 

sujeito, representa uma compreensão dos modos de ser do sujeito baseados em uma estrutura 

ética e relacional de si para consigo mesmo. 

Nosso desejo é fazer, portanto, uma exposição da Hermenêutica do sujeito, ou 

melhor, desenvolver um trabalho que contemple as primeiras discussões de Foucault no 

concernente ao cuidado e conhecimento de si nas aulas do referido curso. Nosso trabalho, por 

isso, se situa naquilo que Deleuze chamou de “terceira dimensão” 
2
 dentro do pensamento e 

estudos de Foucault que se caracteriza como uma ética do cuidado de   si. Portanto, o que aqui 

apresentamos é um caminho possível de ser traçado para compreender o cuidado de si à luz 

foucaultiana.  

A nossa hipótese, de forma sintética, é a de que é possível, com A 

hermenêutica do sujeito e após Foucault, pensar a existência de cada sujeito dentro dos 

domínios filosóficos do cuidado de si, por meio de um cuidado que se apresenta como 

resistência, agonística, batalha, mas que desde o início até o final garante ao sujeito uma 

existência ímpar, que brilha com o brilho único daquele que esculpe o diamante da própria 

existência.   

                                                           
1
ERIBON, Didier. Reflexões sobre a questão gay. Tradução Procopio Abreu. Rio de Janeiro: Companhia de 

Freud, 2008, p. 412. 
2
DELEUZE, Gilles. Conversações, 1972-1990. Tradução Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed. 34, 1992, p. 115. 
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A hermenêutica do sujeito é um curso de doze aulas ministradas por Foucault e 

dedicadas, em boa parte, a Antiguidade Clássica, mais precisamente, de Sócrates ao século II 

de nossa era. O intuito do nosso filósofo nestas aulas gira em torno da questão do acesso do 

sujeito à verdade. Por isso, ele vai buscar no início da História da Filosofia compreender os 

meios pelos quais o sujeito transformou-se a fim de atingir a verdade. 

O curso intenta apresentar as diferenças entre o “conhecimento de si”, 

inaugurado pela figura de Sócrates, e o “cuidado de si” que, segundo Foucault, é uma prática 

mais ampla e completa. E para fazer esta distinção e chegar, ao final das contas, a um 

“acoplamento” destes termos, Foucault passa por Platão, Epicuro, Diógenes, Sêneca e tantos 

outros filósofos cristãos e helênicos. 

 
A hermenêutica do sujeito se funda na ideia de que há em nós algo oculto e 

que vivemos sempre na ilusão de nós mesmos, uma ilusão que mascara o 

segredo. Daí a exigência contínua, para o sujeito, de decifrar-se a si mesmo e 

ao seu desejo. 
3
 

 

A nosso ver, este último esforço de Foucault de querer entender os modos de 

ser do sujeito a partir da relação do sujeito consigo mesmo, o cuidado e conhecimento de si, 

representa um importante esforço contemporâneo de querer estudar o sujeito a partir de uma 

relação intrapessoal e interpessoal, trabalhando a partir desta perspectiva, Foucault 

problematiza a nossa sociedade e sujeitos e suas relações com o poder e saber interpessoal, 

interinstitucional, que permeia a micro e macrofísica existencial. Reconhecemos a 

importância de outros pensadores acerca do cuidado de si como Paul Ricoeur em obra como 

O si-mesmo como outro (1991), 
4
 onde ele busca fazer uma hermenêutica do si, a fim de 

compreender o sujeito, mas para este nosso trabalho focaremos nossa atenção ao cuidado de si 

problematizado por Foucault na A hermenêutica do sujeito. 

Neste trabalho discutimos Foucault com base naquilo que ele apresenta sobre a 

produção de subjetividades, práticas experimentais, que se formam a partir de uma relação 

consigo mesmo e com o outro, o cuidado de si, e como ele procurou refinar os seus 

instrumentos de análise dos modos de subjetivação que se desenham nos limites ou nas 

fronteiras de um saber, de um poder ou unicamente em uma relação de si para consigo 

mesmo. 

 

                                                           
3
CASTRO, Edgardo. Vocabulário de Foucault: um percurso pelos seus temas, conceitos e autores. Tradução 

Ingrid Müller Xavier. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009, p. 203. 
4
 RICOEUR, Paul. O si-mesmo como outro. Tradução Luci Moreira Cesar. Campinas: Papirus, 1991. 
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Foucault concebe essa prática experimental sempre como uma atividade 

limitada a campos particulares, a lutas específicas e determinadas. Nunca 

fala em termos gerais, mas sempre de “transformações muito precisas”. 
5
 

 

 Foucault deixa entender, após seus estudos do sujeito sob um prisma 

arqueológico e genealógico, que é possível compreender a formação de novas subjetividades 

a partir de mecanismos que fogem, resistem ou aderem a uma massificação maquínica de 

subjetividades. Existem, dentro de toda investida de formação de subjetividades homogêneas, 

possibilidades de resistências, possibilidades de problematizações, possibilidades de 

recriações de si. Mas para isto é necessário desenvolver, sempre e em todo tempo, modos 

novos e atualizados de relação consigo e com o outro, relação que problematize, em um 

primeiro momento, a relação do sujeito consigo mesmo para, em um segundo momento, 

problematizar a sua relação com o mundo. Com isto, além de nos apresentar a possibilidade 

de uma contínua e renovada relação íntima e transparente consigo mesmo em todo tempo, 

Foucault, deixa como legado em seus estudos ao sujeito contemporâneo possibilidades dele 

esculturizar a si, atitude que o coloca como matéria imanente, artesão e obra sempre 

atualizada de si mesmo. Em outras palavras, um devir artístico que tem como pano de fundo e 

obra acabada e inacabada o si mesmo de cada sujeito. 

 Os últimos estudos de Foucault acerca de uma ética do cuidado de si, 

encontrados nos últimos volumes de Historia da sexualidade e A hermenêutica do sujeito, 

revelam a forma como ele problematizou a existência do sujeito a partir do cuidado ético e 

atencioso de si. Existência marcada por múltiplas transformações que reclamam ao sujeito 

uma acurada atenção aos limites, as margens e as fronteiras que constituem possibilidades de 

novas subjetividades. 

 Os trabalhos acerca do cuidado de si apontam para uma atitude crítica que 

tende a nos levar a uma “ontologia da atualidade, do presente” 
6
, a uma ontologia do próprio 

sujeito a partir do cuidado de si e que continuamente incube ao sujeito que pensa sua própria 

existência a tarefa de pensar para si modos diversos de ser, formas diversas de convivência, 

formas diversas de pensar e problematizar sua existência no campo sempre novo do mundo 

das imanências. 

 O cuidado de si e por meio dele, a formação de novos modos de subjetivação 

do sujeito abrem possibilidades para Foucault estudar o sujeito em suas formas plurais e 

                                                           
5
ERIBON, Didier. Reflexões sobre a questão gay. Tradução Procopio Abreu. Rio de Janeiro: Companhia de 

Freud, 2008, p. 409. 
6
 GIACÓIA, Jr. O. “Filosofia como diagnóstico do presente: Foucault, Nietzsche e a genealogia da ética”. In: 

MARIGUELA, M. Foucault e a destruição das evidências. Piracicaba, Ed. UNIMEP, 1995, p. 89. 
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possíveis de existência. Após analisar as relações e suas formações sob um viés do saber e do 

poder Foucault arma-se para trabalhar um terceiro eixo de formação do sujeito relacionando-o 

ao cuidado de si. 

 

[...] a análise das práticas discursivas permitia seguir a formação dos saberes, 

escapando ao dilema entre ciência e ideologia; a análise das relações de 

poder e de suas tecnologias permitia focalizá-las como estratégias abertas, 

escapando à alternativa entre um poder concebido como dominação ou 

denunciado como simulacro. 
7
 

 

Após analisar o sujeito a partir do eixo do saber e do poder, Foucault, como já afirmamos, dá 

início a um terceiro deslocamento que trata da formação de subjetividades por meio de uma 

relação única e sempre renovada do sujeito para consigo mesmo. Um deslocamento 

necessário dentro dos estudos de Foucault para entender o sujeito no limite de investidas de 

poderes e saberes, mas um deslocamento que também acentua no próprio sujeito o peso e a 

tarefa de autoconstituir-se subjetiva e eticamente. 

 

Parecia agora que seria preciso empreender um terceiro deslocamento a fim 

de empreender o que é designado como “sujeito”; convinha pesquisar quais 

são as formas e as modalidades da relação consigo através das quais o 

indivíduo se constitui e se reconhece como sujeito. 
8
 

 

Este terceiro eixo coloca o pensamento de Foucault voltado para a relação do sujeito consigo 

mesmo enquanto particularidade e formação de modos de subjetivação a partir do 

relacionamento que se dá e se conclui incessantemente em uma lógica de relacionamento de 

um saber e poder que são característicos do cuidado e conhecimento de si. “Eixo no qual se 

conquista uma serenidade? Uma verdadeira afirmação da vida?” 
9
 Eixo que problematiza a 

existência e a relação do sujeito consigo mesmo e o convida a reparar, resignificar, restituir 

ou, pela primeira vez, convida a olhar, significar a relação consigo mesmo. Um eixo ainda que 

sob a ótica de Deleuze, não exclui os outros dois estudos de formação de subjetividades do 

sujeito, mas que, segundo ele, “[...] já atuava ao mesmo tempo em que os outros e os impedia 

de ficarem presos num impasse. Talvez este terceiro eixo estivesse presente desde o começo 

em Foucault [...]. Mas ele só poderia se destacar tomando distância, com o risco de alterar os 

                                                           
7
 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 2: o uso dos prazeres. Tradução de Maria Thereza da Costa 

Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1984, p. 10. 
8
Ibidem, p. 11. 

9
 DELEUZE, Gilles. Foucault. Tradução Claudia Sant´Anna Martins. São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 103. 
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outros dois eixos”. 
10

 Um risco necessário para compreender um modo de formação de 

subjetividade novo e que se forma mediante uma atenção aguçada e contínua do sujeito em si 

mesmo; um risco que modela a existência a partir da massa multiforme que é a subjetividade 

do sujeito. Este risco, ainda sem se desvencilhar dos dois outros eixos de formação dos 

sujeitos, coloca-os, agora sob o eixo do cuidado de si, como domínios e eixos a serem 

exercidos dentro do próprio solo subjetivo do sujeito metamorfo, isto é, as relações de poder e 

as relações de saber garantem uma eterna atualização de práticas exercidas sobre si mesmo, ao 

mesmo tempo em que garante ao si mesmo do sujeito vários e sempre novos nascimentos. 

“Recuperada pelas relações de poder, pelas relações de saber, a relação consigo não pára de 

renascer, em outros lugares e em outras formas”. 
11

 

 O terceiro eixo das pesquisas e estudos realizados por Foucault problematiza a 

relação do sujeito consigo mesmo. O que o faz perguntar que tipo de relação o sujeito tem 

para consigo mesmo, o que, consequentemente, leva-o a problematizar o sujeito e sua relação 

consigo mediante um tema antigo e atual que convida ao conhecimento e cuidado de si. O 

cuidado de si é a chave, é o ponto de partida e de chegada das problematizações foucaultianas 

do sujeito a partir do aparecimento do terceiro eixo de suas pesquisas. 

 Conjuntamente relacionado às problematizações do sujeito a partir do cuidado 

de si, Foucault inaugura dentro de seu pensamento um modo novo de tratar à ética. A ética 

que por muitas vezes é tratada como uma realidade exterior, que se impõe aos sujeitos por 

mecanismos de poder, de saber e de códigos enraizados nas mais diversas formas de relações 

e instituições, é no final das contas uma moral, o que não tem nenhuma ou pouca relação com 

o sentido ético oriundo do cuidado de si. A ética é a disposição, é a relação que o sujeito 

mantém consigo, é a prática de si. Sendo assim, problematizar o sujeito e sua relação consigo 

é problematizar a dimensão ética que constitui o próprio sujeito e que o faz agir de acordo ou 

não com uma moral que lhe seja exterior, fruto de investidas de poderes e saberes que teimam 

em criar subjetividades homogêneas e uniformes. 

 O cuidado de si formador de modos de subjetivação éticos e de sujeitos 

individuais é a grande novidade inaugurada pela atenção de Foucault a um sujeito que pode 

ser constituído no limite, na recusa ou no confronto com os saberes e poderes instituídos ou 

que rondam nos limites existenciais da vida. O cuidado de si é uma alternativa para 

problematizar nossa existência, nosso modo de ser e de fazer; para criarmos para nós mesmos 

modos éticos de viver a nossa própria vida e, para nos tornarmos aquilo que nunca fomos, a 

                                                           
10

Ibidem, p. 103. 
11

Ibidem, p. 111. 
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saber: uma obra de arte inacabada que se mantém, se sustenta, se renova, se atualiza, a partir 

de sua coerência interna.  

Nas páginas que seguem, após estas rápidas palavras iniciais, o leitor poderá encontrar 

um breve caminho que possibilitará compreender o itinerário de Foucault ao fazer aparecer 

dentro do seu pensamento, o cuidado de si. Um caminho. Não o único. Mas, um caminho 

possível de percorrer na dura e aventurosa empreitada de entrar na formulação de pensamento 

daquele que fez de sua vida e de seus escritos uma contínua atualização, através daqueles que 

fazem de seus estudos, um instrumental para pensar a própria realidade, diante da urgência do 

seu si mesmo de não se deixar cristalizar e, tornar-se uma obra, um dia, pronta e acabada, mas 

que se renova com vigor, sempre novo, que o si mesmo trás em seu aparecimento. 

 O leitor pode contemplar aqui o cuidado de si tratado e analisado por Foucault, 

especificamente a partir do século IV da era pagã até antes do surgimento do cristianismo. 

Apresentamos deste período de tempo umas reflexões das fontes antigas que serviram de 

inspiração para inícios dos trabalhos de Foucault no domínio do cuidado de si. A 

hermenêutica do sujeito e as fontes antigas de Foucault apresentam seu retorno ao mundo 

grego, mais precisamente ao mundo e ao tempo que viveu Sócrates. Retorno que forma o solo 

dos estudos foucaultianos do surgimento do cuidado de si. Deste momento de retorno ao 

mundo grego e a figura de Sócrates, apresentamos o que atraiu Foucault a este mundo, o que 

lhe interessava e, para isto, trazemos à luz a figura de Sócrates em alguns de seus diálogos 

apresentados por seus discípulos Platão e Xenofonte. Um trazer à luz que fez a Foucault e a 

nós marcar o ponto de partida de compreensão do cuidado de si na figura de Sócrates, por 

isso, em alguns diálogos apresentamos, nas palavras de Foucault, o “homem do cuidado de 

si”, Sócrates, preocupado com o si mesmo, fazendo disso um tema de discussão filosófica. 

 Apresentando Sócrates como aquele anunciador e profeta do cuidado de si, 

Foucault arma-se para começar a trabalhar com o cuidado de si. Foi necessário a Foucault, do 

mesmo modo, a nós, voltar à figura de Sócrates para demarcar o espaço por onde caminhar na 

dura e prazerosa tarefa de encontrar e trazer à luz da discussão filosófica e constituidora de 

subjetividades o cuidado de si. Que não se confunde ou se deixa enganar por um 

conhecimento, mas que aparecendo atrela-se a um cuidado de si, mas que nunca se esgota ou 

fica estagnado no que a atualidade faz pensar do conhecimento de si. O cuidado de si como 

ocupação de nosso filósofo apresenta a forma como ele, partindo de Sócrates, tomou para si a 

tarefa de trabalhar o cuidado de si relacionando-o e problematizando-o com questões 

pertinentes ao seu tempo; análise que, também, tentou não confundir cuidado de si como 

simples conhecimento de si. Com isto, é necessário para ele, bem como para nós, fazer uma 
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distinção do que é o cuidado de si e o que é o conhecimento de si. Uma diferença crucial no 

pensamento foucaultiano para que não se venha a enganar o real e verdadeiro cuidado de si 

que, no final, atrela-se e se junta ao conhece-te a ti mesmo. Porém, é este conhece-te a ti 

mesmo, consequência direta do cuidado de si e não independente ou anterior ao cuidado de si, 

dentro do pensamento e reflexão foucaultiana. O cuidado de si foucaultiano, isto é, o modo 

como Foucault trata o cuidado de si, ainda faz deixar ver que este tipo de cuidado só se faz em 

íntima relação com o outro. O outro, desde Sócrates, é causa de despertar para o cuidado. 

Vale ressaltar que necessariamente não se trata de pessoa. Mas um outro situacional, 

ocasional, existencial que impele o sujeito a constituir um si mesmo que cuida, conhece e faz 

de si e de sua vida uma imanência cuidativa.  

 O cuidado de si, ao modo de compreensão foucaultiana, não é um cuidado que 

se configura por uma estaticidade, mas justamente por seu estado de pura e atualizada 

imanência. Tendo, pois, conferido ao cuidado de si um estado de imanência, Foucault propõe 

que a vida seja vivida sempre e, a cada dia, em seu puro devir cuidativo. O cuidado de si 

apresenta seus desafios diariamente, tem suas exigências e, chama às responsabilidades 

consequentemente. O sujeito, sob a ótica foucaultiana, é chamado, pelo cuidado de si, a se 

reinventar, a refazer sempre e a cada instante de sua vida um cuidado de si que se compreende 

a partir de cada momento vivencial, a partir do desenvolvimento da vida e da atividade 

humana em todo seu desenvolvimento. O cuidado de si atualiza o sujeito por meio da 

atualização da relação deste ser consigo mesmo. Por isso, é impossível falar em subjetividade 

dentro do pensamento foucaultiano, mas subjetividades, ou modos de subjetivação que 

garantem a transitoriedade e imanência nos modos de o sujeito se relacionar consigo mesmo. 

O cuidado de si conduz a modos de subjetivação e constituição ética de si 

desde Sócrates até a forma como Foucault o apresenta, isto é, a uma relação consigo que 

forma uma interioridade; de maneira introspectiva forma o si mesmo e a ética. E isto 

relacionalmente de forma sempre a problematizar a relação do sujeito consigo mesmo e, a 

partir desta problematização, criar novos modos de ser para si.  

Subjetivação e constituição ética de si apresenta uma alternativa de 

problematizarmos o sujeito atual dentro de um parâmetro em que se vincula a relação consigo 

mesmo. Problematizando-o colocamos frente a ele mesmo a opção de constituir sua vida a 

partir de um cuidado de si que foge às determinações e cristalizações da sociedade. O que 

apresentamos neste último degrau de nosso trabalho é a oportunidade que o sujeito tem de 

olhando para si, cuidar e se conhecer; criar modos de subjetivação próprios que ressoem como 

uma ética pessoal de construção da existência, que entrem em conflitos com estruturas, 
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normas, estilizações maciças de subjetividades, poderes e saberes que investem na formação 

de subjetividades, ou que, por outro lado, sejam pura aceitação destes mecanismos de poder. 

 Como nos diz Deleuze se referindo àqueles que estudam ou tem Foucault como 

referencial em algum trabalho ou pesquisa:  

 

Quando as pessoas seguem Foucault, quando tem paixão por ele, é porque 

tem algo a fazer com ele, em seu próprio trabalho, na sua existência 

autônoma. Não é apenas uma questão de compreensão ou de acordo 

intelectuais, mas de intensidade, de ressonância, de acorde musical. 
12

 

 

Por tudo isso que fora dito, o que aqui apresentamos são ressonâncias 

foucaultianas que sinalizam para possibilidades de modos de criação de vida do sujeito que 

aqui são tratadas, à luz foucaultiana, como identidades nômades. Modos de ser e agir que 

culminam em uma esculturização do sujeito em seu tempo e em sua atualidade. O que aqui 

apresentamos é uma problematização ética e crítica da atualidade do sujeito que por meio de 

sua liberdade passa de um estado de sujeição ao estado de subjetivação. 

 

Assim, a “resistência”, e a “subjetivação”, a “atitude crítica” e a “criação de 

novos modos de vida” são apenas expressões sinônimas para designar [neste 

nosso trabalho] o exercício concreto dessa liberdade que permite que os 

indivíduos e os grupos passem da sujeição à subjetivação e que moldem suas 

existências específicas ao cultivarem suas diferenças. 
13

 

 

Articulamos neste nosso trabalho e apresentamos alguns dos principais temas 

relacionados à constituição do sujeito sob uma ótica foucaultiana reformular suas 

personalidades, em uma atitude sempre recomeçada de distanciamento e proximidade de si e 

do outro. 
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ERIBON, Didier. Reflexões sobre a questão gay. Tradução Procopio Abreu. Rio de Janeiro: Companhia de 
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1 A HERMENÊUTICA DO SUJEITO E AS FONTES ANTIGAS DE FOUCAULT 

 

 Foucault nos últimos anos de ensino no Collège de France, como o fez em todo 

o seu desenvolvimento filosófico, partia de sua época em busca de épocas outras 

cartografando e sinalizando acontecimentos e desenvolvimentos humanos em seus mais 

estreitos acontecimentos e descobertas. Foi assim no período denominado de Arqueologia em 

que a atenção dele estava voltada para a análise do discurso em sua forma modal de arquivo, 

isto é, para aquilo que dentro do desenvolvimento histórico pode ser dito, enunciado; foi 

assim, no período denominado Genealógico em que a sua atenção está voltada para a análise 

das formas de exercício de poder e, foi também assim, no período denominado de Ética no 

qual seus últimos escritos e palestras, se voltam para a análise da constituição ética do sujeito. 

“Podemos dizer, portanto, que as obras de Foucault distribuem-se ao longo de três etapas: 

arqueologia, genealogia e ética, que não são estanques e rígidas entre si”. 
14

 

 O interesse de Foucault pelo passado é claro aos que se dedicam ao estudo do 

seu pensamento. Faz-se necessário àqueles que pretendem entender o pensamento 

foucaultiano ter, como ele próprio um olhar retrospectivo do passado e resgatar figuras e 

acontecimentos que possibilitem lançar uma luz sobre as discussões atuais e que possam, ao 

mesmo tempo, lançar os seus estudiosos em uma atividade que permita uma constituição da 

realidade e do sujeito de forma própria e correspondente à realidade que se vive. 

 As fontes antigas de Foucault vistas e trabalhadas na obra A hermenêutica do 

sujeito são como que o solo, o pano de fundo onde se desenham e (re) desenham os estudos e 

desenvolvimento do seu pensamento. É sobre essas fontes que Foucault se debruça e elabora 

uma forma de pensar própria, capaz de contradizer e de fazer falar vozes antes não ouvidas, 

vozes muitas vezes caladas, mal interpretadas e que passando pelo crivo foucaultiano ganha 

sentido e interpretação novas. 

 O painel de exposição das obras desenvolvidas por Foucault estende-se pelas 

mais diversas áreas do conhecimento. Seu interesse pelo sujeito levou-o a especular e pintar 

quadros e mais quadros de realidades plurais nas quais o sujeito é intimado ou obrigado a ser, 

a ter que ser, e por isso seu interesse pelas questões do sujeito se estenderam aos vários 

campos e desdobramentos do pensamento filosófico e social. No entanto, bem mais evidente e 

reforçado ficou seu interesse pelo sujeito ético quando escreveu os três volumes da História 

da Sexualidade, seus últimos cursos no Collège de France, depois juntos na obra A 
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Hermenêutica do sujeito, e em tantos outros escritos que foram aulas ou cursos ministrados 

por Foucault, muitos já publicados. Nos últimos anos de cursos e de aulas, o interesse pelo 

sujeito ganhou o domínio ético. Agora, a volta às fontes antigas feita por Foucault, não tem 

mais a pretensão unicamente de ir de encontro a um sujeito do saber, do poder ou do poder-

saber, mas vai de encontro, além disso, a um sujeito de ações éticas e morais. O desenho a se 

esboçar nas últimas aulas e cursos ministrados por Foucault revela propriamente um interesse 

pelo sujeito que se constitui eticamente dentro dos domínios sociais, com e pelos órgãos 

sociais ou, de outro modo, resistindo e criando para si sujeitos éticos formados a partir de si 

mesmos. 

 O interesse cada vez mais acentuado e reforçado pelo sujeito, também, levou 

Foucault nos seus três últimos anos de produção acadêmica a voltar ou ter como pano de 

fundo, fontes antigas, dessa vez, fontes antigas que se encontravam distantes do nosso 

pensador. Ele começa a desenhar um sujeito ético sob um olhar do que foi um sujeito ético na 

Antiguidade Clássica até os primeiros séculos da era cristã.  

 Foucault faz, continuamente, dentro de suas investigações arqueológicas, 

genealógicas e agora nas investigações no do domínio ético, retornos; retornos necessários à 

compreensão de quem fora o sujeito que a partir do século IV da Antiguidade Clássica grega 

começou a aparecer e redefinir o perfil dos domínios éticos de individualidade; retornos que 

vão de encontro a perfis ou modos de ser que configuram os sujeitos éticos a partir de uma 

ética de si para consigo mesmo, isto é, um modo coerente de dar à sua vida formas diversas ao 

longo do tempo; que deixam Foucault frente a modos de subjetivação que tem por base uma 

estilização da vida do sujeito por ele mesmo. O retorno em Foucault é em boa parte causa dos 

seus estudos, sejam eles em questões de problemática filosófica ou em problemáticas outras, 

onde se encontrarem discussões de domínios de formação subjetiva. 

 

1.1 O retorno aos gregos 
15

 

 

Não sem razão Foucault toma como ponto de partida a Grécia e o período que 

inicia a partir do século IV e vai até inícios de nossa era, era cristã. Época em que Sócrates 
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nasce; época em que Atenas assistia ao nascimento ou um ensaio de democracia exercida por 

todos os que usufruíam dos direitos de cidadania e que no “decorrer do século V, o seu caráter 

democrático acentuou-se ainda mais”; 
16

 época em que no exercício da democracia os bons 

oradores são necessários e onde os discursos políticos são causa de ascensão ou queda; época 

em que: 

 

Sócrates era um grande amigo do povo, mas era considerado mau democrata. 

Não simpatizava com a intervenção política ativa dos Atenienses nas 

assembléias do povo ou como jurado nos tribunais da justiça. [...] é 

importante compreender que a Atenas daqueles dias também se considerava 

atuação política o fato de permanecer à margem dos manejos políticos do 

momento e que os problemas do Estado determinavam de modo decisivo os 

pensamentos e a conduta de qualquer homem, sem exceção. 
17

 

 

Época em que os discursos sofísticos ensinavam aos jovens como fazer bom uso da palavra, 

como ser hábil nos discursos e como, via diálogo, ascender ao poder; época, na qual durante 

 

[...] todo o século V, não se nota uma tentativa séria para organizar o que 

chamaríamos de instrução pública. [...]. Sem o ensino secundário, muito 

menos ainda o superior, só algumas grandes famílias, onde subsistiam 

tradições de distinção intelectual, podia dar-se ao luxo de ter em casa um 

pedagogo instruído ou de albergar um sofista de passagem. 
18

 

 

A Grécia que gera Sócrates viveu uma época que 

 

[...] coincidiu com o período de rápido crescimento subseqüente à vitória 

sobre os Persas, o qual conduziu, no exterior, ao estabelecimento do império 

de Péricles e, no interior, à estruturação da mais completa democracia. 
19

 

 

Esta é uma breve caracterização do período que serve para Foucault dar início as suas 

pesquisas dentro do domínio ético. Uma sociedade que no seu intento de democracia via em 

pouco tempo de ensaio democrático ruir as bases que sustentara a sociedade grega. 

 

A moral tradicional e as normas de conduta política pareciam estar 

ameaçadas pela vaga de racionalização trazida pelos sofistas. Mas, na 

verdade, não é com eles que tem início a humanização relativizadora dos 

valores. Eles apenas exprimem o clima cultural da Atenas daquele tempo: a 
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relativização dos valores e a laicização das questões morais aparecem na 

própria evolução da tragédia grega [...]. O próprio regime democrático – 

fruto daquela valorização – permitia ao cidadão ateniense a experiência 

diária de que é o homem que faz ou altera as leis, como resultado do 

confronto e do acordo entre interesses e pontos de vistas diferentes. 
20

 

 

 Após a crise, ou dentro do momento de crise, os gregos encontraram modos de 

resistência a uma ou aos modos de subordinação e relativização que redesenhava os papeis e 

desqualificava a dimensão ética por meio de simples ações que não correspondiam às reais 

intenções e ações dos governantes. Os gregos encontraram formas de dobrar as forças que 

oprimiam e ditavam modos de ser homogêneos dos sujeitos. 

 O que fizeram os gregos diante da crise social? Algo extraordinário? Talvez 

hoje e respondendo sob um ponto de vista foucaultiano respondamos que eles não fizeram 

nada de extraordinário, como nos deixa entender Deleuze no artigo Um pensador, mil faces: 

 

Os gregos fizeram muito menos, ou muito mais: exercitando-se para 

governar os outros, com a condição de governarem-se a si mesmos, “eles 

dobraram a força”. Ora “o homem não dobra as forças que o compõem sem 

que o próprio de-fora se dobre, e cave um si no homem”. Os gregos 

formaram a primeira dobra. Mas não tem nada de universal. 
21

 

 

 Deleuze nos apresenta elementos novos dentro da novidade dos gregos que 

retomaremos num outro momento dentro desta nossa pesquisa, mas cabe-nos aqui ater a 

atenção no que ele nos apresenta como primeira dobra. Essa dobra, que antes já havíamos 

falado, é uma dobra que diz respeito à relação com o poder e diz respeito aos efeitos desse 

poder na vida e existência dos sujeitos. A novidade de retorno aos gregos, aqui identificada 

por Deleuze e que corresponde à forma de ver de Foucault diz respeito ao modo de lidar com 

o poder, isso em visão primeira, mas não mais importante identificação. Como vimos o 

retorno aos gregos guarda bem mais novidades, que não apenas dizem respeito ao modo de 

lidar com a força dobrada, mas que diz respeito a novos modos de constituição do próprio 

sujeito, modos diferentes de lidar com o saber e consigo mesmo. 

 O retorno aos gregos nos vai sendo configurado não como mera volta histórica 

ou social a uma sociedade que pode resolver os problemas da sociedade de hoje, mas vai 

aparecendo como volta às antigas fontes de onde emanaram problemas e soluções possíveis 
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de uma sociedade que soube reconduzir os rumos da história pelas mãos e constituição de 

cada sujeito formado à sua própria individualidade e modo de ser. 

 Nesse sentido, o retorno aos gregos é um retorno de descobertas e de novidades 

que faz aparecer uma nova forma de lidar com o saber e com os problemas. A dobra, 

identificada por Deleuze nas pesquisas realizadas por Foucault nas suas últimas investigações 

e volta ao mundo grego, identifica uma grande novidade no que concerne ao modo de usar o 

próprio saber instituído como forma de dobradura para formar um novo solo, um novo pano 

de fundo, uma nova tela onde seriam pintadas e constituídas novas formas de subjetividade, 

novos modos de ser mediante a dobradura da força exterior que é, também, uma dobradura 

interior para uma constituição de exterioridade e interioridade novas. 

 Como falamos antes essa novidade encontrada por Foucault não advém de 

grandes revoluções ou guerras, mas foi uma novidade que teve seu início e desenvolvimento a 

partir de mudanças internas. A forma de como sentir ou encarar os efeitos do poder não mais 

são determinantes na constituição de formas de agir, de ser e de pensar subjetivamente. Com a 

descoberta de Foucault, fruto de seu retorno ao mundo grego, vemos desdobrar-se uma 

sociedade grega ativa que começa a descobrir uma esfera ética associada ao cuidado de si; à 

constituição do sujeito e à racionalização de um pensar e agir éticos dentro da sociedade. 

 A novidade dos gregos começa a trazer ou redesenhar um novo tipo de 

sociedade grega, um tipo de sociedade que não só aprende a lidar com o poder e ou sua 

relativização, mas que começa a adquirir um legado de constituição social e humana com 

elementos novos de reelaboração social e de si. Conforme Deleuze: 

 

O que os gregos fizeram não foi revelar o Ser ou desdobrar o Aberto, numa 

gesta histórico-mundial. Foi muito menos, ou muito mais, diria Foucault. Foi 

vergar o lado de fora, em exercícios práticos. Os gregos são o primeiro forro. 

[...]. Eis o que fizeram os gregos: dobraram a força, sem que ela deixasse de 

ser força. Eles a relacionaram consigo mesma. [...]. A ideia fundamental de 

Foucault é a de uma dimensão da subjetividade que deriva do poder e do 

saber, mas que não depende deles. 
22

 

 

 A dobra da força aparece como o elemento novo na elaboração de si e da sociedade 

grega. Mas só é assim quando os gregos relacionam a força a si mesmos e a transformam em 

força produtora de novos modos de ser, por isso, não é diante da aniquilação da força que 

surge uma outra força produtora, mas é a utilização da própria força que antes constituía 

modos de ser que, relacionada ao sujeito que antes era efeito passivo dessa força geradora, 
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passa a partir da dobra da força a gerar novas formas de subjetividade, isto é, novos modos de 

ser a partir de si mesmo.  

 Alguns gregos, principalmente filósofos, por meio de exercícios práticos de 

ação em sociedade, descobriram como dobrar a força e como formar novos modos de ser, 

novos modos de subjetividade. Deixaram, por isso, um forro, um solo, por onde agora é 

possível pensar o sujeito além das formas determinantes do poder e do saber. Eles fazem 

nascer, graças ao clima de uma Grécia que assiste a um ensaio de democracia, um novo tipo 

de sujeito
23

 e sociedade que buscam uma racionalidade ética de falar e agir. Uma 

racionalidade que começa a ser o esboço não apenas de uma nova sociedade, mas 

principalmente o esboço de um novo modo de subjetivação que parte da conscientização de 

quem é o próprio sujeito que age dentro do domínio social, cultural e religioso. 

 Digamos que a Grécia que viu nascer a figura de Sócrates passou a ser o 

momento propício para o nascimento de modos de ser e viver que caracterizaram uma ruptura 

ou descontinuidade na forma de lidar com as forças formadoras de subjetividades 

homogêneas. Este foi o momento em que um despertar para novas formas de vida começaram 

a surgir. A falta de racionalização dos valores da sociedade grega traz, por meio da crise e da 

investida de poderes dos governantes, a possibilidade de utilização das forças formadoras de 

homogeneidade subjetiva um arsenal de possibilidades de subjetividades heterogêneas em 

prol de um novo modo de ser racional e eticamente comprometido com o sujeito próprio, 

sujeito da ação, e com a sociedade. 

 Este clima de favorabilidade, em meio a crise, de novos modos de ser 

apresentados por Foucault, mediante a sua volta ao mundo grego, é melhor entendido e 

culmina no resgate da figura daquele que foi o expoente de resgate dos valores da cultura 

grega e de um novo modo de ser, de uma nova subjetividade, Sócrates. 

 

1.2 Uma leitura do personagem Sócrates 

 

 O que melhor caracterizou esse clima de tensão entre forças e o clima de queda 

e ascensão de modos de viver gregos foram as ações de Sócrates. Sócrates aparece como 

figura emblemática e central de denúncia de uma sociedade que pouco a pouco via seus 

valores e costumes desaparecendo, mas foi também uma figura polêmica que começou a 
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instaurar um novo modo de ser e de conduzir a própria vida dentro da sociedade e diante de si 

mesmo. Ele aparece como que com uma missão profética de anunciar, denunciar, derrubar e 

instaurar uma nova forma de conduzir e conduzir-se em sociedade. Uma forma nova de 

condução e de desenvolvimento de novos modos de cuidado de si e dos outros em sociedade. 

 

Este Sócrates se nos apresenta como um espírito vigoroso, irônico e 

persuasivo ao mesmo tempo, preocupado com a felicidade do homem e 

convencido de que essa felicidade só pode advir da eterna busca da justiça, 

no homem e na cidade. 
24

 

 

 Sócrates é da volta de Foucault ao mundo da Antiguidade Clássica, o grande 

achado que revolucionou e dobrou a forma de lidar com o poder instituído; foi o grande 

expoente de um novo modelo de educação contrária à educação sofística; foi o instaurador de 

costumes que valorizavam os costumes antigos, mas que colocava a atenção à constituição de 

si como ocupação primeira de suas atividades cívicas e pessoais. 

 A principal missão de Sócrates, ou sua única missão, imposta pelo deus délfico 

e que foi ponto de especial interesse para Foucault, foi a missão cuidativa do si mesmo de 

cada cidadão à qual ele dedicou toda a sua vida. Uma missão que apresentava para a 

sociedade uma nova forma de ser cidadão, uma forma de prestação de contas de cada cidadão 

de sua própria vida. 

 

Esse era o “serviço ao deus”, sua missão para com a cidade, imposta pelo 

oráculo délfico, e nem mesmo o risco de morte pode afastá-lo dela. Sentiu-se 

obrigado a fazer uma tentativa sistemática para levar as pessoas a 

perceberem suas próprias concepções erradas e crenças falsas sobre as coisas 

mais importantes da vida. Platão descreveu-o como um “moscardo” cuja 

função era picar a consciência dos atenienses indolentes para levá-los a 

agirem melhor. Na opinião de Sócrates, o verdadeiro “estadista” era aquele 

que fazia o povo “mais rico” no sentido moral e não sentido material. 
25

 

 

 Esta foi a árdua missão assumida por Sócrates. Missão que subvertia a ordem 

estabelecida pelos que governavam e eram governados na cidade e que rendeu a ele 

inimizades e rejeições, repulsas e a fama de perverter jovens e costumes, de não adorar os 

deuses de sua cidade e de pregar uma forma de filosofar com base na dinâmica de fazer aquilo 

que diz e, dizer simplesmente, aquilo que se vive. Sócrates buscou uma coerência entre 
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palavra e ação, mostrando, como que contendo na sua própria vida e ação uma espécie de 

espinho a perfurar e incomodar a carne e existência dos homens, que é possível resgatar um 

sentido de cidadão ateniense em que o primordial não é apenas estar no governo ou possuir 

grandes riquezas, mas é, principalmente, descobrir como conduzir a própria vida e ao mesmo 

tempo conduzir a cidade, em outras palavras, reconstruir a relação consigo para restaurar a 

relação com um poder e saber institucionalizado e institucionalizador da sociedade. 

 A missão de Sócrates é missão divina. 
26

 Ele próprio declara que fora incubido 

pelo deus a sempre e em todo lugar levar os homens a voltarem o olhar para si, missão que ele 

obdecera até o fim e que no final lhe valeu o prêmio da própria morte como oferenda em 

nome do chamado à inquietação cuidativa de si de seus concidadãos. A má fama de Sócrates 

deveria ter sido a má fama do deus que lhe enviara em missão, mas o que sucede é o 

contrário, Sócrates que nunca alegou falar em nome próprio nem ter uma sabedoria própria, 

como muitos afirmavam, é detentor de uma forma de sabedoria persuasiva que corrompe e 

engana. Mas mesmo diante dessa realidade, Sócrates não abandona a missão que lhe fora 

confiada, e isso não por um amor próprio, mas por amor ao si mesmo de cada cidadão 

ateniense e a própria sociedade. 

 Pondo-se a serviço do deus, Sócrates, mesmo diante das calúnias e difamações, 

põe-se a investigação do que os homens, e consequentemente a sociedade, estão fazendo de si 

mesmos. 

 

Dessa investigação é que se originam, atenienses, de um lado, tantas 

inimizades, tão acirradas e maléficas, que deram nascimento a tantas 

calúnias, e, de outro, essa reputação de sábio. É que, sempre, os presentes 

supõem que eu seja um sábio na matéria em que confundo a outrem. O 

provável, senhores, é que, em verdade, o sábio seja o deus e queira dizer, em 

seu oráculo, que pouco valor ou nenhum tem a sabedoria humana; [...]. Por 

isso não parei essa investigação até hoje, vagueando e interrogando, de 

acordo com o deus, a quem, seja cidadão, seja forasteiro, eu tiver na conta de 

sábio, e, quando julgar que não o é, coopero com o deus, provando-lhe que 

não é sábio. Essa ocupação não me permitiu lazeres para qualquer atividade 

digna de menção nos negócios públicos nem nos particulares; vivo em 

pobreza extrema, por estar ao serviço do deus. 
27

 

 

Nenhum título ou honraria ele lucrou, do contrário, calúnias e difamações o acompanhavam, 

mas nem diante de tal realidade Sócrates abandonou a sua missão. Como antes mencionamos, 

o desejo e fidelidade ao que o deus lhe pedira era maior do que o desejo ou inclinação própria. 
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A missão de investigar, questionar, desmascarar as verdades e sabedoria aparentes que os 

homens pensavam ter fazia parte de um método novo de ensino e de reelaboração dos 

conceitos e costumes seguidos pelos cidadãos gregos. 

 A metodologia socrática de ensino de preocupação consigo, que engloba o 

desvelamento dos erros que os homens tinham por verdade, vai se delineando, via diálogos, 

como uma completa rejeição para com a metodologia de ensino dos sofistas. Como antes 

deixamos entender, o ensino a partir do século V, 

 

[...] com o desenvolvimento da democracia, as cidades terão o mesmo 

cuidado em formar os futuros cidadãos por meio de exercícios corporais, 

ginástica e música, e por meio do espírito. Mas a vida democrática engendra 

lutas pelo poder: é necessário persuadir o povo, fazê-lo tomar essa ou aquela 

decisão na assembleia. É, portanto, necessário, caso se queira tornar-se um 

chefe do povo, adquirir a habilidade da linguagem. É a essa necessidade que 

há de responder o movimento sofístico. 
28

 

 

As finalidades ou objetivo de ensino grego aparentemente continuam os 

mesmos dos anos ou séculos passados, mas a partir do ensaio democrático o elemento do 

discurso, muitas vezes não um discurso verdadeiro, coerente, aparece dentro de um currículo 

e realidade nova, passa a ser um diferencial e conteúdo necessário aos cidadãos. O discurso, a 

boa oratória, aparece como uma das artes pela qual o sujeito trás para junto de si a verdade, 

discípulos e consequentemente o poder de governar. E para todos estes intentos os sofistas se 

propunham a ensinar, desde que o ganho por este ensino fosse algo lucrativo. Sem medir 

distâncias ou dificuldades os sofistas propunham-se a ensinar em qualquer lugar e pessoa a 

arte da persuasão, uma arte que não se preocupava com a verdade do que ou de quem falava, 

sua finalidade: ensinar a persuadir e ganhar embates na vida política. 

 Segundo Hadot, 

 

[...] eles, por outro lado, ensinam não só a técnica do discurso que persuade, 

mas também tudo o que pode servir para atingir a dimensão da visão que 

sempre seduz um auditório, isto é, a cultura geral, pois trata-se lá também 

tanto de ciência, geometria ou astronomia como de história, sociologia ou 

teoria do direito. Eles não fundam escolas permanentes, mas propõem, 

mediante retribuição, séries de cursos e, para atrair os ouvintes, fazem sua 

própria publicidade dando conferências públicas [...]. 
29
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É contra este modelo de educação que Sócrates propõe uma forma de educação 

que mesmo utilizando da forma dialética, arte dos sofistas, contradiz os intuitos sofísticos. Se 

no ensino da dialética sofística eles não estão preocupados com o aparecimento e trato da 

verdade, com Sócrates a verdade e o ser portador da verdade são e devem manter uma 

coerência. Se no ensino dos sofistas a meta era ganhar para si a, ou uma sabedoria, discípulos 

e o governo da cidade, para Sócrates a finalidade da educação ou do modelo educacional que 

ele propunha visava a primeiramente afirmar, o próprio sujeito, nada saber, depois, ganhar-se 

ou ter-se diante dos olhos e, por fim, governar-se antes de intentar em governar a cidade. 

 Como os sofistas, Sócrates vai à praça pública  onde estão reunidos os cidadãos 

apresentar seu projeto de ensino que basicamente se fundamentava no não-saber. Ao invés de 

mostrar para seus ouvintes, como faziam os sofistas, que sabia alguma coisa ele simplesmente 

afirmava que a única coisa que julgava saber era ser possuidor consciente de sua própria 

ignorância.  

 

Quando Sócrates pretende saber uma única coisa, ou seja, que nada sabe, é 

porque ele recusa a concepção tradicional de saber. Seu método filosófico 

consistirá não em transmitir um saber, o que exigiria responder às questões 

dos discípulos, mas, ao contrário, em interrogar os discípulos, pois ele 

mesmo não tem nada a dizer-lhes, nada a ensinar-lhes de conteúdo teórico. 
30

 

 

A postura de Sócrates diante do saber, afirmando que nada sabe, e colocando-

se como interrogador, contradiz e critica a forma como os sofistas tratam o conhecimento, a 

sabedoria. Essa crítica, dupla crítica para Hadot, tem duas significações ou consequências: 

 

De um lado, supõe que o saber e a verdade, como já vislumbramos, devem 

ser engendrados pelo próprio indivíduo. Por isso Sócrates afirma no Teeteto, 

que se contenta, na discussão com outrem, em desempenhar o papel de 

parteiro. [...] no diálogo “socrático” o que está em jogo não é isso de que se 

fala, mas aquele que fala [...]. 
31

 

 

Com o aparecimento da figura de Sócrates os discursos e modo de discursar 

que entram em questão não mais dizem respeito ao que se sabe, mas ao que se ignora; não 

mais está em voga o saber que se pode obter para ganhar discípulos ou embates políticos, mas 

o próprio sujeito que deve buscar um tipo de sabedoria que parte e tem seu princípio e fim no 

próprio sujeito, em outras palavras, o sujeito e sua verdade entram em questão. E nesta nova 
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modalidade de ensino dialógico Sócrates põe-se a si mesmo como um parteiro que ajuda os 

seus interlocutores a dar a luz às suas próprias ideias e modos de ser e agir. 

 Sócrates conduz seus interlocutores a prestar a atenção não apenas no cuidado 

para com as coisas da sociedade, mas antes disso, a prestarem atenção a si próprios, para que, 

dessa forma, o tipo de acesso a verdade parta antes e acima de tudo do próprio sujeito. 

Sócrates verga o olhar das coisas externas para a própria interioridade do sujeito. Uma virada 

ontológica, social e filosófica que coloca o sujeito no centro das ocupações primeiras do seu 

ensino e missão. Inaugurando, com isso, um tipo de filosofia que partia de saberes instituídos, 

mas que, com muita ou sem nenhuma fundamentação e relevância para o cuidado de si dos 

cidadãos, servia como solo para um novo tipo de filosofia que partia do próprio ser humano, 

de suas verdades e saberes. Uma desconstrução ou problematização do presente em busca de 

uma filosofia primeira que nasce da reflexão do próprio sujeito e sua relação com o mundo.   

 

Sócrates praticou uma “primeira filosofia”, à medida que partiu diretamente 

do ser humano como objeto central de pesquisa, sem exigir nenhum tipo de 

saber filosófico prévio de seus interlocutores. 
32

 

 

E este novo tipo de filosofar, que parte do ser humano, com um método 

dialógico e crítico, por mais que fosse polêmico e fizesse Sócrates ter uma má reputação, 

sempre garantiu um discipulado e frequência a seus discursos de grande número de 

interlocutores e ouvintes.  

 

Filosofar não é mais, como queriam os sofistas, adquirir um saber, ou um 

saber-fazer, uma sophía, mas é pôr-se a si mesmo em questão, pois 

experimenta-se o sentimento de não ser o que deveria ser. [...]. E esse 

sentimento provém do fato de que se encontrou uma personalidade, Sócrates, 

que, apenas por sua presença, obriga aquele que se aproxima dele a pôr-se 

em questão. 
33

 

 

Com a metodologia adotada por Sócrates fica cada vez mais clara a missão que 

o deus lhe confiara, missão que sendo divina e dirigida ao homem, e que tem a Sócrates por 

mediador, exige e reclama aos destinatários desse apelo missionário uma conversão e volta a 

si. Sócrates vai descobrindo, trazendo à luz das discussões de sua época o cuidado de si, fruto 

da volta a si. O cuidado de si é o elemento, o legado e a principal novidade apresentada por 

                                                           
32

 DROSDEK, Andreas. Sócrates: o poder do não-saber. Tradução Lorena Richter. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008, 

p. 28. 
33

HADOT, Pierre. O que é a filosofia antiga? Tradução Dion Davi Macedo. São Paulo: Edições Loyola, 1999, p. 

56-57. 



  
28 

Sócrates à sociedade grega que intentava sair do caos que mergulhou desde que relativizou 

muitos de seus valores. 

 Trazendo o si mesmo às discussões ordinárias ou extraordinárias da vida, 

Sócrates problematiza o próprio sujeito e o lugar que ele mesmo, o sujeito, ocupa ou dedica 

para si diante das muitas ocupações que ele tem na vida social ou particular. Segundo Hadot, 

 

Sócrates leva seus interlocutores a se examinar a tomar consciência de si 

mesmos. Como “um tavão”, fustiga seus interlocutores com questões que os 

põem em questão, que os obriga a prestarem atenção a si mesmos [...]. 
34

 

 

Ele, Sócrates, conduz aqueles que o ouvem a antes mesmo de se preocuparem 

ou voltarem sua atenção para as coisas da sociedade a dirigir uma atenção, a dirigir a própria 

atenção para aquele que é fundamento social e político, cultural e religioso da sociedade, o 

sujeito. 

 Sócrates está preocupado em saber que tipo de saber o sujeito possui de si 

mesmo. Diante da ignorância aparente que os sujeitos possuem de si mesmos, Sócrates, então, 

passa a investigar a sabedoria que eles julgam ter e que diz respeito às coisas e assuntos da 

sociedade. Mas ainda refletindo com Hadot, esta posição de problematizador da sabedoria 

humana que Sócrates desempenha, 

 

[...]. Trata-se bem menos de questionar o saber aparente que se acredita 

possuir do que de se questionar a si mesmo e os valores que dirigem nossa 

própria vida. No fim das contas, após ter dialogado com Sócrates, seu 

interlocutor já não sabia muito bem por que age. Ele toma consciência das 

contradições de seu discurso e de suas próprias contradições internas. E vem, 

a saber, como Sócrates, que nada sabe. [...]. Opera-se nele uma tomada de 

consciência de si; ele se põe a si mesmo em questão. 
35

 

 

Como vemos nesta passagem, a preocupação de Sócrates não é simplesmente 

ou meramente dirigida para revelar para o próprio sujeito que ele vive em uma contradição ou 

ignorância em seu falar, mais que isso, ele quer revelar as contradições internas que, 

ludibriando o sujeito, faz com que ele mesmo se contradiga, contradizendo o tipo de sabedoria 

que ele julga ter das coisas e de si mesmo. Sócrates é incisivo e persistente em seu intuito de 

revelar para o sujeito mesmo a face de sua ignorância e distância de si. É por isso que como 

vimos com Hadot é impossível passar pelo crivo dialético de Sócrates sem que se saia ciente 

de sua própria ignorância, ignorância de si. Mais uma vez vemos aqui o efeito socrático vir à 
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luz e com maior intensidade revelar, não apenas para Sócrates, que ele nada sabe além de sua 

ignorância, mas revelar agora para o sujeito que com ele dialoga o seu nada saber de si. 

  

A implacável racionalização contida na dialogação socrática [...], significa, 

ao que parece, fidelidade e submissão ao oráculo. Em Sócrates a razão seria 

tão mais forte e exigente quanto não teria apenas em si mesmo o motivo de 

sua autoconfiança. A sabedoria oracular – [...] – parece constituir para 

Sócrates o absoluto em que se apóia a razão. 
36

 

 

A racionalização dialogal encontrada nos diálogos de Sócrates e que conduz 

seus interlocutores à tomada de consciência de si corresponde a um tipo de racionalização, 

que habita no homem, e que precisa ser desperta pelo aguilhão do método crítico, irônico e 

dialógico desenvolvido por ele junto aos que dele se aproximam. Existe, contrariando aqueles 

que o acusaram, na Apologia, de não venerar os deuses gregos, todo um sentido divino na 

missão socrática. Missão divina que, 

 

[…]. En consecuencia, Sócrates ve su vocación filosófica, su misión de 

importunar a sus conciudadanos con sus preguntas, como equivalente a la 

asignación de un lugar en la fila por parte de su superior jerárquico. En este 

caso su comandante es un dios y la asignación de un puesto equivale a una 

misión divina. 
37

 

 

Vemos com isso que é desejo divino que os homens, por via de Sócrates, de 

suas perguntas, de suas inquietações cheguem a colocar-se questões que dêem conta de suas 

vidas. Sócrates, aqui mais uma vez, demonstra que quem está por trás da sabedoria que ele 

aparenta ter quando vai de encontro aos homens é a sabedoria do deus. Por isso, o saber que 

ele, Sócrates, vai demolindo quando põe os homens sob exame é um saber que não garante 

uma forma acabada e definitiva, mas que os deixa abertos a contínuas transformações. 

 

Tudo leva a pensar, por outro lado, que esse saber jamais pode ser adquirido. 

Não é somente aos outros, mas a si mesmo que Sócrates não cessa de 

submeter a exame. A pureza de intenção moral deve ser renovada e 

restabelecida. A transformação de si jamais é definitiva. Exige uma perpétua 

conquista. 
38

 

 

                                                           
36

Sócrates. Os pensadores. São Paulo, SP: Editora Nova Cultural, 2000, p. 24. 
37

GÓMEZ-LOBO, Alfonso. La ética de Sócrates. México: Fondo de Cultura Económica, 1989, p. 59. 
38

HADOT, Pierre. O que é a filosofia antiga? Tradução Dion Davi Macedo. São Paulo: Edições Loyola, 1999, p. 

65. 



  
30 

Um tipo de conhecimento que não dá garantia alguma de seguridade em algum tipo de saber, 

a não ser um saber que se reformula sempre e que se encontra aberto às mudanças, 

mutabilidade e não-seguridade de saberes de si ou institucionalizados. 

 Sócrates apresenta a sabedoria de si, fruto do não-saber e dos diálogos 

contínuos e perturbadores com que ele bombardeia os que dele se aproximam, diálogos que 

falam para todos que nenhuma seguridade pode garantir por muito tempo um saber, mas todo 

saber se configura, a partir de Sócrates, como puro e permanente devir. A transitoriedade do 

saber trazida pela figura de Sócrates bate de frente com o tipo de sabedoria pregada, difundida 

e ensinada pelos sofistas. A novidade da sabedoria socrática põe o sujeito, e ao próprio 

Sócrates, diante de um desafio de autoconstituir-se e a sociedade em uma dinâmica infindável, 

perpétua. 

 A sabedoria que podemos ver, a partir de Sócrates, como mutável e não mais 

eterna; o sujeito é o centro das ocupações morais e éticas e não mais as normas disciplinares e 

sociais são vistas como a mola propulsora a ser buscada e seguida para a própria constituição 

humana; o homem é convocado a voltar o olhar para si e descobrir que a verdade, na 

realidade, não é uma ou “a verdade”, mas que ela é plural, “verdades”.
39

 Sendo ou havendo 

verdades, ao invés de verdade, o homem tem que, por isso, buscar a sua verdade, a verdade de 

si em seu interior, uma verdade que como já afirmamos, é passageira, mutável; verdades que 

garantem ao homem modos de ser e viver também plurais. E diante de todas essas realidades 

Sócrates coloca-se como aquele que simplesmente ajuda os homens a darem à luz e 

contemplar, por si essas realidades, verdades e existências plurais, imanentes, que surgem a 

partir da contemplação de si. Sócrates anuncia ao homem que, no final, o papel de ser o 

postulador e constituidor do próprio solo interior e exterior em que as verdades e destinações 

sociais transitam e tem o seu modo de ser e existir é no próprio interior do homem.  

 E para chegarmos a todas essas descobertas, e principalmente a descoberta de 

si, foi-nos necessário assumirmos a importância do não-saber socrático. Pois, através da 

contemplação do não-saber, 

                                                           
39

Utilizamos o termo “verdades” ao contrário de “verdade” concordando com Edgardo Castro, Vocabulário de 

Foucault 2009, que existem cinco características no pensamento foucaultiano que nos fazem falar da verdade em 

nossas sociedades, que são elas: “ela está centrada no discurso científico e nas instituições que o produzem; está 

submetida a uma constante incitação política e econômica; é objeto de difusão e consumo; é produzida e 

distribuída sob o controle dominante de grandes aparatos políticos e econômicos; é a colocação em jogo do 

debate político e das lutas sociais” (CASTRO, Edgardo. Vocabulário de Foucault: um percurso pelos seus 

temas, conceitos e autores. Tradução de Ingrid Müller Xavier. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009, p. 422). 

Grande e em diversas áreas é a contribuição de Foucault acerca da verdade e que não nos cabe alongar aqui, mas 

usando este termo, “verdades”, queremos dizer que o seu modo de produção não é o mesmo e nem tem o mesmo 

objetivo em todas as relações dos sujeitos nas mais diversas áreas sociais, nem na relação do sujeito com ele 

mesmo.  



  
31 

 

[...]. Vislumbramos o que pode ser, para além de seu não-saber, o saber de 

Sócrates. Sócrates diz e repete que nada sabe, que nada pode ensinar aos 

outros, que os outros devem pensar por si mesmos. Mas pode-se muito bem 

perguntar, em todo caso, se não há um saber que o próprio Sócrates 

descobriu por si mesmo e em si mesmo. 
40

 

 

E, se tentássemos dizer, respondendo à pergunta de Hadot se não haveria um 

saber peculiar a Sócrates, diríamos que o saber de Sócrates é um não-saber e um saber 

conduzir e levar seus interlocutores a um modo de discursar racional que se coloca a si 

mesmo, Sócrates, e aos seus interlocutores à reflexão de si mesmo. Como afirma, em outra 

passagem, Hadot: 

 

Em outras palavras, Sócrates só pode convidar seu interlocutor a examinar-

se, a pôr-se à prova. Para que se instaure um diálogo que conduza o 

indivíduo, como o dizia Nícias, a dar razão de si mesmo e de sua vida, é 

necessário que aquele que fala com Sócrates aceite com o próprio Sócrates 

submeter-se às exigências do discurso racional [...]. 
41

 

 

A racionalidade discursiva conduz a uma dupla postura ativa de discursar que, via lógos 

comum aos dois interlocutores, apresentado por Sócrates, faz do sujeito o componente ativo 

de sua própria constituição humana. Os sujeitos, como vimos acontecer com a pedagogia 

sofística, não são depositários passivos de um saber mecânico e repassado de forma e intuito a 

levá-los ao governo da cidade ou a ganhar embates dialógicos, mas são vistos como 

possuidores de um lógos que pode ser trazido à luz nas questões sociais, pessoais e 

interpessoais, levar ao governo de si e reter para si mesmo aquilo que ele descobriu a partir do 

diálogo que emana de sua própria interioridade formando, dessa forma, naquele com quem o 

sujeito dialoga, a necessidade de em algum momento prestar a atenção a si e constituir um 

modo de relação consigo que se caracterizará pelo diálogo contínuo consigo. 

 Diante do que até aqui vimos vislumbrando é fácil entender a razão pela qual 

Foucault voltou não apenas aos gregos, mas a um dos maiores personagens gregos que 

viveram entre os anos de 469-399 a.C., Sócrates. Pois foi ele, como nenhum outro havia feito 

antes, que trouxe à luz o sujeito e com ele o cuidado que o próprio sujeito deve ter para 

consigo. Foucault, assim como nós acreditamos, parece ver na figura central de Sócrates, o 

divisor de águas, o divisor de modos de pensar e o profeta anunciador do cuidado de si. 

Sócrates, assim como fala Foucault na Aula de 6 de janeiro de 1982, no Collège de France, “é 
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o homem do cuidado de si e assim permanecerá”. 
42

 E é justamente este homem que é figura 

central no desenvolvimento inicial e em seu todo desenvolvimento do pensamento ético do 

cuidado de si realizado por Foucault. 

 Foucault, na volta ao mundo grego, redescobre, redesenha a figura de Sócrates. 

Sócrates é aquele que presenteia o homem a si próprio, que o recoloca no lugar de onde ele 

nunca deveria ter saído. Sócrates, por isso, é figura chave para o desenvolvimento das 

pesquisas foucaultianas e para um novo tipo de sujeito que necessita reencontrar-se consigo 

mesmo, ou, pela primeira vez, dirigir-se a si e contemplar-se como se contempla a verdade 

que revela a transitoriedade dos próprios modos de ser concernentes ao ser humano. 

 Trazer e ver Sócrates como o homem do cuidado de si é reconhecê-lo em seus 

discursos, discursos escritos pelos seus discípulos. Por isso que Foucault conhece e o 

apresenta mediante o estudo do corpo dialógico socrático deixado por seus discípulos. Os 

diálogos são os documentos que atestam a predileção e missão de Sócrates pelo cuidado de si 

de cada homem.   

 

1.3 O Alcibíades 
43

 

 

 Entre as obras do discípulo de Sócrates, Platão, existem duas obras chamadas 

de I e II Alcibíades. Alguns estudiosos questionam a autenticidade dessas duas obras, 

questionam se fora realmente Platão quem as escreveu e questionam sua datação. Os dois 

volumes não foram escritos no mesmo período e a designação de I Alcibíades não quer dizer 

que ele foi o primeiro a ser elaborado, mas sim o mérito e consistência do I Alcibíades em 

relação ao II Alcibíades. Alguns estudiosos afirmam que o II Alcibíades pode ter vindo antes 

do primeiro e nele pode-se perceber um diálogo da juventude de Platão, diálogo, por isso, sem 

muita relevância filosófica ou fruto de uma não maturidade do pensamento platônico, 

afirmam. 
44

 Já o I Alcibíades, que também não escapa às críticas e à dúvida de sua 

autenticidade, tem uma maior aceitação de que seja realmente um discurso platônico desde a 
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Antiguidade. Nele, I Alcibíades, pode-se ver um ensaio do que viria a ser a República de 

Platão. A política é considerada por Platão um dos temas prediletos para discursar, por isso, o 

I Alcibíades é visto como que sendo um anúncio do que viria a desenvolver Platão na grande 

obra da República. Mas um pouco diferente do que Platão trata na República, assuntos 

direcionados às práticas políticas e sociais, no I Alcibíades, a atenção de Platão também é a 

política, mas o diferencial é que ele não está preocupado tanto com as práticas sociais, mas 

está preocupado com o sujeito dessas práticas, em outras palavras, com o governo e cuidado 

de si de cada sujeito. Pondo de lado as críticas acerca da autenticidade, tomamos neste 

trabalho a obra do I Alcibíades como sendo uma obra de Platão. 

 Como é no I Alcibíades que vemos Sócrates, por intermédio de Platão, 

preocupado com o cuidado de si, cabe a nós, como faz Foucault, colocar de lado a questão da 

autenticidade deste diálogo e focar a nossa atenção no que Platão faz ver acerca do cuidado de 

si nesta obra. Por isso, deixamos de lado o diálogo do II Alcibíades para ficarmos com o 

diálogo em que a atenção de Platão está voltada para o governo e cuidado de si que, como 

antes falamos, encontra-se no I Alcibíades. 

 O diálogo é o ponto de partida dos estudos foucaultianos acerca do cuidado de 

si na Grécia, mais especificamente na pessoa de Sócrates. Para Foucault, este diálogo marca o 

ponto inicial de interesse de Sócrates para com o si mesmo de cada sujeito. Neste diálogo, 

podemos contemplar Sócrates e Alcibíades, o mesmo Alcibíades que Sócrates tantas vezes 

hesitou dirigir-se, a dialogar acerca do governo. Um, Alcibíades, preocupado com o governo 

da cidade, o outro, Sócrates, preocupado com o cuidado e governo de si que Alcibíades e 

todos, que desejem governar a cidade ou não, devem ter para consigo mesmos. 

 O tema central deste diálogo é o cuidado e governo de si. Tema que pode 

parecer que primeiramente fora tratado por Sócrates, mas como Foucault, antes de começar a 

esmiuçar este diálogo, I Alcibíades, em sua Aula de 06 de janeiro de 1982, no Collège de 

France, faz-nos ver que este era um tema, o cuidado e governo de si, que nasce antes de 

Sócrates e em um contexto não filosófico. Conforme Foucault, antes do “momento socrático”, 

existia na cultura grega uma sentença que falava ou chamava ao cuidado. 

 

Antes de começar a ler este texto [Alcibíades], gostaria de lembrar duas 

coisas. Primeiro, se é verdade que é com Sócrates, e em particular no texto 

Alcibíades, que assistimos à emergência do cuidado de si na reflexão 

filosófica, não devemos, contudo esquecer que o princípio “ocupar-se 

consigo” – como regra, como imperativo positivo do qual muito se espera – 

não foi desde a origem e ao longo de toda cultura grega, uma recomendação 

para filósofos, uma interpelação que um filósofo dirigiam aos jovens que 
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passam pela rua. [...]. Não, a afirmação, o princípio “é preciso ocupar-se 

consigo mesmo” era uma antiga sentença da cultura grega. 
45

 

 

 

E continuando Foucault a expor que o cuidado de si é uma herança da Grécia 

desde os tempos de outrora, continua neste mesmo texto a lembrar a segunda coisa necessária 

de saber antes de entrar no diálogo Alcibíades. Continua ele, após trazer à sua reflexão a 

figura de Plutarco que retoma da figura de Alexândrides um princípio aristrocrático e 

lacedemônico de cuidado de si: 

 

O princípio social, o privilégio político, o privilégio econômico deste grupo 

solidário de aristocratas espartanos, manifestava-se desta forma: temos que 

nos ocupar de nós mesmos e é para podermos fazê-lo que confiamos aos 

outros nossos trabalhos. Como vemos, “ocupar-se consigo mesmo” é um 

princípio sem dúvida corriqueiro, de modo algum filosófico, ligado portanto, 

[...] a um privilégio político, econômico e social. 
46

 

 

Como podemos ver, quando Sócrates retoma a questão do cuidado de si e sua 

fórmula, ele faz com base em toda uma tradição grega. Mas se Sócrates só faz retomar a 

questão que já constitui toda uma cultura grega, em que estaria a novidade que faz com que 

Foucault e nós retornemos à figura de Sócrates? Poderíamos então responder que a novidade 

trazida por Sócrates não é, como alguns de seus acusadores na Apologia afirmavam, uma 

ruptura com a tradição e costume gregos, mas a novidade trazida por Sócrates na questão do 

cuidado de si é a forma com que ele trata esta questão que, de corriqueira, passa a fazer parte 

das questões centrais que deve anteceder o cuidado para com as coisas sociais e políticas da 

sociedade grega, o cuidado de si passa a ser tratado como assunto filosófico. 

 Sócrates apresenta um modo de cuidar de si que não esquiva ou coloca o 

sujeito que deve cuidar de si fora das ocupações ordinárias, mas ao contrário, o cuidado de si, 

com ele, é requisito necessário ao cuidado e governo dos outros. E aqui, nestas palavras e 

novidade socrática no trato com o cuidado de si, encontramos a centralidade das pesquisas 

foucaultianas acerca do cuidado de si e também a centralidade do que nos propomos 

desenvolver. 

 O texto – I Alcibíades – começa com Sócrates falando para Alcibíades a razão 

pela qual até então ele – Sócrates – não se aproximara dele – Alcibíades –, uma razão não 

humana, mas divina. Logo em seguida, Sócrates passa a expor que, mesmo nunca antes tendo 

abordado Alcibíades para com ele dialogar, sabe bem da vida dele. Sabe que Alcibíades vem 
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de família rica e de prestígio de ambas as partes, tanto materna quanto paterna; sabe que 

Alcibíades fora aluno de Péricles, homem de grande autoridade não apenas na Grécia; sabe 

das riquezas das quais ele é herdeiro; sabe e comprova que grande é, ou melhor, fora, a beleza 

de Alcibíades, e fora porque a idade e o desprezo que o próprio Alcibíades dava aos seus 

amantes fizeram com que todos dele se afastassem, o desprezassem. Após breve exposição da 

vida de Alcibíades, Sócrates diz que só a partir do atual estado em que Alcibíades se encontra 

foi-lhe possível se aproximar dele, porque, mesmo diante do desprezo dos amantes e do 

orgulho que ele alimentava, sabia que ele intentava alguma coisa diferente do que até então 

tinha realizado. E este estado e situação de Alcibíades foram situações de Sócrates, como 

falamos, pela primeira vez, dirigir-lhe a palavra. Mas por quê? E responde-nos Foucault: 

 

Porque, como lhes dizia há pouco, compreendeu que Alcibíades tinha em 

mente mais do que a vontade de tirar proveito, ao longo da vida, de suas 

relações, de sua família, de sua riqueza; e sua beleza está se acabando. 

Alcibíades não quer contentar-se com isto. Quer voltar-se para o povo, quer 

tomar nas mãos o destino da cidade, quer governar os outros. Em suma, [ele] 

é alguém que quer transformar seu status privilegiado, sua primazia 

estatuária, em ação política, em governo efetivo dele próprio sobre os outros. 
47

 

 

Sócrates só se aproxima, ou só lhe é permitido pelo deus se aproximar de Alcibíades, quando 

este intenta de forma mais destemida e ousada governar os outros, quando o olhar de 

Alcibíades deseja voltar-se agora para o governo da cidade. É exatamente neste momento, em 

que Alcibíades quer dar novos rumos para sua vida, que Sócrates dirige seu efeito irônico, 

dialógico e desconstrutor de saberes para Alcibíades. 

 

É na medida em que esta intenção está se formando, no momento em que – 

tendo tirado proveito ou recusado aos outros o proveito de sua beleza – 

Alcibíades se volta então para o governo dos outros (após o éros, a pólis, a 

cidade), é neste momento que Sócrates ouve o deus que o inspira dizer-lhe 

que pode agora dirigir a palavra a Alcibíades. 
48

 

 

A permissão que o deus concede a Sócrates de se dirigir a Alcibíades, neste momento preciso 

em que Alcibíades propõe-se a dirigir a cidade e o povo, não é algo que se dá por acaso. O 

momento é propício para o nascimento de um novo tipo de governo, um governo que é fruto 

de um tipo de saber diferente do que Alcibíades aprendeu. 
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Sócrates – Mas eu sei o que aprendeste; vê se esqueço alguma coisa. 

Aprendeste, creio, a ler, escrever, tocar lira e lutar; quanto à flauta, puseste-a 

de parte. Foi isto que aprendeste, que eu saiba; mas não me parece que me 

tenha escapado qualquer actividade tua. 

Alcibíades – É verdade que só isso aprendi. 
49

 

 

Como podemos ver neste trecho Alcibíades foi bem instruído no que a sociedade se propõe a 

formar, uma educação que forma para a vida ativa na sociedade, mas um tipo de educação que 

distancia o sujeito de si mesmo e da sabedoria que é necessária ao conhecimento e governo 

próprio. Mas não vemos esse intento socrático nas primeiras páginas deste diálogo. Na 

sequência, após Sócrates dirigir pela primeira vez a palavra a Alcibíades e falar do tipo de 

sabedoria que este possui, Sócrates começa e desenvolve questões e perguntas acerca do que 

Alcibíades falava ser sabedor. E aos poucos, mediante a interpelação socrática para que ele, o 

próprio Alcibíades, refletisse sobre os tipos de saberes que ele julgava ser possuidor e que por 

descoberta própria ele vai descobrindo que quase nada sabe, Sócrates vai preparando o terreno 

de nada saber para lançar as sementes do cuidado de si. O efeito do não-saber socrático 

começa na pessoa de Alcibíades. 

 Diante das perguntas feitas por Sócrates, Alcibíades vai descobrindo sua 

ignorância que vai aparecendo estranha para ele próprio; que vai causando uma incerteza 

diante das antigas certezas de que estava apto a governar; e diante das constatações e 

descobertas de sua ignorância vai formando um solo propício para o que Sócrates, como 

nenhum outro o fizera, intenta nele implantar: a inquietude e mutabilidade do cuidado que se 

deve ter consigo mesmo. 

 Longas neste diálogo são as questões e interrogações que Sócrates dirige a 

Alcibíades e o resultado dessas longas interrogações é o aparecimento do não-saber, a 

desconstrução de um saber aparente que leva, segundo Sócrates, ao erro. “Os erros vem, 

portanto, daquela ignorância que leva a crer saber o que não se sabe”. 
50

 Além de cair em 

erros afirmando ter um saber que não se tem, Sócrates diz: “Alcibíades, é loucura querer 

ensinar aos atenienses o que não sabes e não quiseste aprender”. 
51

 E aqui vale lembrar que 

Sócrates se refere não à ignorância do que a cidade ensinava. Como já vimos, Alcibíades foi 

bem instruído neste tipo de saber, quer dizer, bem instruído para o que a sociedade dele 

esperava, mas para o que ele próprio – Alcibíades – intentava, a saber, o governo da cidade, 

achar saber o que sabia não era suficiente. Se este achar saber não fosse posto à prova, e esta 
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foi a missão e o trabalho de Sócrates, ele, Alcibíades, não estaria apto ao governo dos outros. 

Para Sócrates, Alcibíades não estaria pronto para governar se não reexaminasse, reinventasse 

e recriasse o saber e o ensino que ele recebera. 

 Para isso, para essa volta, o ponto de partida foi a constatação e diagnóstico de 

Sócrates: 

 

Não me atrevo a designar, Alcibíades, o teu estado lamentável; mas como 

estamos sós, dir-te-ei: Alcibíades, a tua ignorância é vergonhosa, como tu 

mesmo ves. Por isso, te precipitas no governo, antes de ser instruído nele. 

Assim sucedeu à maior parte dos que se ocuparam dos negócios da 

República, com poucas exceções. 
52

 

 

Após esta conclusão e aceitação de Alcibíades, Sócrates questiona a Alcibíades se é correto 

querer governar a cidade se ele não tem capacidade de ensinar nada daquilo que ele julga 

saber. E diante da resposta de Alcibíades de que é impossível ensinar ou instruir naquilo que 

se ignora, surge a seguinte questão de Sócrates e a resposta de Alcibíades: 

 

Sócrates – E tu, Alcibíades, que queres fazer? Ficar como estás ou 

tomar cuidado de ti? 

Alcibíades – É um caso geral, Sócrates, e não só meu. Estou de 

acordo em que os que se ocupam dos negócios da República são ignorantes, 

exceto um pequeno número. 
53

 

 

Aqui a questão que Sócrates dirige a Alcibíades, primeiramente, tem como fruto o 

reconhecimento do próprio Alcibíades de sua ignorância. Diante de tal ignorância Sócrates 

pergunta o que ele deve ou quer fazer, porque qualquer empreendimento que ele – Alcibíades 

– venha a desenvolver ninguém, além dele mesmo, o auxiliará porque permanecer na 

ignorância ou sair dela, é um trabalho que diz respeito à própria constituição e escolha de si. E 

a segunda pergunta de Sócrates reforça esta opção que a partir da própria ignorância de 

Alcibíades aparece, a saber, se ele quer cuidar de si ou permanecer em sua ignorância. 

Sócrates convida Alcibíades a não permanecer como está, na ignorância, ou, agir diferente do 

que ele fizera até então, a cuidar de si, um cuidado que é anterior e mais necessário ao 

cuidado com os assuntos da sociedade. Após as interpelações de Sócrates, Alcibíades, como 

que ainda não querendo assumir totalmente sua ignorância e erro afirma que os erros 

cometidos graças ao descuido e ignorância de si são visíveis em quase todos aqueles que se 

ocupam dos negócios da República. Mas esta resposta não é a resposta que Sócrates espera. 
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Parece que Sócrates quer que o próprio Alcibíades tome e assuma os seus erros e sua vida. 

Por isso, após algumas perguntas, Sócrates pergunta a Alcibíades: “Consideras um mal cuidar 

de ti mesmo?”. Ao que Alcibíades responde: “Pelo contrário: um grande bem”. 
54

 Com esta 

resposta de Alcibíades parece-nos que Sócrates vai conseguindo alcançar seu objetivo, fazer 

com que Alcibíades, antes do governo da cidade, aprenda a governar e cuidar de si mesmo, a 

assumir-se. 

 Como que Alcibíades não tivesse ainda chegado plenamente à consciência de 

que é necessário o governo e cuidado de si antes do governo e cuidado da cidade, Sócrates, 

desconstruindo ainda mais aquilo que Alcibíades acreditava ter como sabedoria, posses e 

beleza, começa a relatar, que todas essas coisas que ele julga ser grande possuidor não é nada 

se comparado a povos como os de Esparta ou Pérsia. A inferioridade de Alcibíades em vários 

aspectos é enorme se comparada a destes dois povos, o que lhe deixa em desvantagem se 

acaso viesse governar a cidade. Além disso, Sócrates faz Alcibíades ver que diferente de seus 

rivais ele não possui uma tékhne, isto é, uma forma de governar. 

 

Então, Sócrates demonstra a Alcibíades que lhe falta a tékhne que lhe 

permitiria bem governar a cidade e competir, ao menos como igual, com 

seus rivais. Sócrates o demonstra por meio de um procedimento 

absolutamente clássico em todos os diálogos socráticos: o que é bem 

governar a cidade; em que consiste o bom governo da cidade; em que se o 

reconhece? 
55

 

 

E no final desta constatação Sócrates novamente convida Alcibíades a voltar o olhar para si, 

diz: “Meu querido Alcibíades, ouve-me e ao preceito inscrito na porta do templo de Delfos: 

conhece-te a ti mesmo”. 
56

 Aqui não vemos o convite ao cuidado, mas ao conhecer-se, por ora 

não entraremos na discussão sobre a questão do convite ao conhecer-se, mas mais adiante um 

pouco faremos uma discussão onde apresentamos que o conhece-te a ti mesmo está atrelado 

ao cuidado de si. 

 Como vimos percebendo, a intenção de Sócrates ao dialogar com Alcibíades 

vai se caracterizando por um apelo ao governo e cuidado não da cidade, mas de si. Este apelo 

parece ser a razão pela qual o deus permitira que Sócrates se dirigisse a Alcibíades. 

Justamente no momento em que Alcibíades intenta governar a cidade Sócrates surge com a 
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missão de dar-lhe a fama desejada, mas por uma via diferente, de o cuidado e conhecimento 

de si. 

 

Sócrates – O deus que não me permitira falar-te e hoje me inspirou a 

dizer-te que a fama que pretendes só pode vir de mim. 

Alcibíades – Estás a brincar, Sócrates. 

Sócrates – Talvez; mas é certo que precisamos cuidar de nós. Todos 

os homens o precisam; nós ainda mais. 
57

 

 

Sócrates coloca como condição para a fama de Alcibíades a intervenção de sua retórica e de 

suas interpelações ao cuidado e conhecimento de si. Uma intervenção de mestre a reeducar e 

apresentar a Alcibíades um tipo de pedagogia que ao invés de formar para o governo dos 

homens, antes, coloca o governo de si na base de qualquer conhecimento que depois seja 

necessário adquirir para governar os outros. Há neste trecho que acabamos de citar uma 

novidade, o cuidado de si não está mais se restringindo a Alcibíades, Sócrates diz que todos 

os homens precisam cuidar de si. O cuidado de si deixa de ser algo daqueles que frequentam a 

pessoa de Sócrates e passa para um campo de universalidade, “Todos os homens o precisam”, 

precisam cuidar de si. E concluindo ele fala que ainda mais deve cuidar de si aqueles que 

querem governar e estar à frente do povo, pois estes – os governantes – são como que 

referenciais de conduta para a sociedade. 

 Após algumas questões mais postas para Alcibíades, Sócrates parece estar 

atingindo seu objetivo junto a Alcibíades. Isto é demonstrado na atitude de Alcibíades frente 

às questões socráticas que o perturbam e já não sabe mais o que está dizendo. “Pelos deuses, 

Sócrates, já nem sei o que digo e creio que há muito estou desorientado sem dar por isso”. 
58

 

Sócrates, enfim, conduziu Alcibíades a estaca zero do saber que ele julgava ser possuidor e 

faz com que Alcibíades chegue ao não-saber que é parte, dentro da pedagogia socrática, e 

requisito necessário para o conhecimento e cuidado de si. Agora, como antes podemos 

observar, Alcibíades assume a própria ignorância e não mais diz que ela é ignorância de 

todos; ele percebe que apenas ele pode voltar o olhar para si, descobrir-se como que em um 

não-saber individual e, consequentemente, somente ele pode fazer algo por si para sair da 

ignorância em que há muito jaz. Após este estado de ignorância de Alcibíades, Sócrates como 

que o consolando diz: “Ânimo, Alcibíades. Se tivesses cinquenta anos, o remédio seria difícil; 

mas, na tua idade, estás a tempo de sentir o mal”. 
59

 A idade de Alcibíades ainda é propícia 
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para que ele venha a reparar os males que a ele mesmo fizera distanciando-se de si. Era 

necessário a Alcibíades ter começado a cuidar de si quando tinha deixado de freqüentar ou ser 

instruído pelos pedagogos. Mas nem tudo está perdido, há ainda possibilidade para Alcibíades 

voltar a atenção para si. Mas para isso Sócrates diz que é necessário a Alcibíades – e aqui 

colocamos não apenas Alcibíades, mas todos que desejam cuidar de si – saber o que é ter 

cuidado consigo mesmo para que, confundindo o cuidado de si com o cuidado para com 

coisas outras, não se venha novamente a perder-se de si. Diz Sócrates a Alcibíades: “Ora 

vejamos o que é termos cuidado de nós para não nos confundirmos tendo cuidado de coisas 

diferentes de nós”. 
60

 

 Pois bem, como podemos observar a discussão de Sócrates com Alcibíades 

passa a ser configurada agora por uma procura do que é o si de que é preciso cuidar. Mas 

antes de assim prosseguirmos, expondo o caminho que Sócrates e Alcibíades percorreram até 

chegar ao objeto que necessita de cuidado antes das coisas efêmeras, faz-se necessário, com 

Foucault, chegarmos a algumas conclusões a respeito da ignorância da qual Alcibíades 

padecera. Segundo Foucault, do que até agora expomos, devemos reter quatro coisas: 

 

Primeiramente, como vemos, a necessidade de cuidar de si está vinculada ao 

exercício de poder. [...]. 

Em segundo lugar, vemos que a noção de cuidado de si, esta 

necessidade de cuidar de si mesmo está vinculada à insuficiência da 

educação de Alcibíades. Através dela, porém é a própria educação ateniense 

que é inteiramente insuficiente, e sob dois aspectos: o aspecto, de querermos 

propriamente pedagógico [...]; crítica, igualmente, do outro aspecto, menos 

imediatamente clara, mas que se insinua ao longo de todo o começo do 

diálogo, a saber, a crítica do amor [...]. 

Em terceiro lugar (caráter também importante, imediatamente 

vinculado ao anterior), vimos que, se Alcibíades tivesse cinquenta anos, seria 

tarde demais para reparar as coisas. [...]. 

Finalmente, em quarto lugar, vemos que a necessidade de ocupar-se 

consigo mesmo,  eclode como uma urgência, não no momento do texto em 

que Alcibíades formula seus projetos políticos, mas quando se apercebe que 

ignora... Ignora o quê? Pois bem, ignora o próprio objeto, a natureza do 

objeto com que tem que ocupar-se. 
61

 

 

Vemos nestes quatro pontos elencados por Foucault, como a discussão de Sócrates com 

Alcibíades começa pela questão do governo, cuidado de si equivalendo ao governo dos 

outros; passa pela educação insuficiente que Atenas oferecia para formar seus cidadãos, 

descuido de si como insuficiência educacional; passa ainda pela questão da idade um pouco 
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avançada de Alcibíades, cuidado de si como que sendo uma atividade a ser iniciada assim que 

se sai do período educacional – neste ponto, segundo Foucault, há uma contradição ou o 

aparecimento de um problema relativamente a outro que ele lera antes na Apologia de 

Sócrates. A contradição ou o novo problema encontra-se na seguinte passagem da Apologia: 

 

Por isso não parei essa investigação até hoje, vagueando e interrogando, de 

acordo com o deus, a quem, seja cidadão, seja forasteiro, eu tiver na conta de 

sábio, e, quando julgar que não o é, coopero com o deus, provando-lhe que 

não é sábio. 
62

 

 

Para Foucault a contradição ou o aparecimento de um novo problema encontra-

se na questão de que aqui no Alcibíades a idade parece ser um fator que pesa e influencia no 

cuidado que se deve ter para consigo em um período específico, e no discurso de defesa de 

Sócrates, na Apologia, como acabamos de ver, a idade não parece ser um fator de muita 

relevância ao cuidado que se deve ter para consigo já que este aparece como necessário a toda 

vida. Conforme Foucault, 

 

[ali], a epiméleia heautoû aparece como uma função geral de toda a 

existência, ao passo que no Alcibíades aparece como um momento 

necessário na formação do jovem. Esta será uma questão muito importante, 

um dos grandes debates, um dos pontos de deslocamento do cuidado de si 

quando, com a filosofia epicurista e estóica, nós o veremos tornar-se 

obrigação permanente de todo indivíduo ao longo de sua existência inteira. 
63

 

 

O que de início Foucault aponta como sendo uma contradição ou nascimento de um novo 

problema diante da confrontação dos dois diálogos socráticos – Apologia e Alcibíades –, no 

final, como acabamos de ver, aparece como o surgimento de um novo sentido de 

problematizar o cuidado de si, problematização que nas filosofias posteriores, epicurista e 

estóica, colocará o cuidado de si, tal como Sócrates o pusera na Apologia, como uma 

atividade de toda a existência, de toda vida. 

 No último ponto colocado por Foucault, o cuidado de si que eclode no 

Alcibíades, eclode como necessidade de conhecimento de qual é o objeto de que se deve 

cuidar. Isso para que Alcibíades não viesse novamente a cuidar daquilo que o afasta de si 

mesmo. 
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 A urgência do cuidado de si leva agora à necessidade de saber qual o objeto 

que deve ter maior cuidado antes mesmo do cuidado ou governo da cidade. Por isso, agora 

que Alcibíades chegou à conclusão de que nada sabe e que por isso precisa aprender a cuidar 

de si, Sócrates começa a questionar a Alcibíades que objeto é este de que é necessário cuidar. 

 E, de novo, começa Sócrates a dirigir uma série de perguntas a Alcibíades no 

intuito de saber qual a parte dele próprio – Alcibíades – com que ele deve se ocupar primeiro. 

Sócrates dirige o diálogo levando Alcibíades à reflexão de que para se ter cuidado com 

qualquer coisa na sociedade faz-se necessário ter um conhecimento do que é esta coisa. É 

necessário um tipo de arte que ajude a conhecer e cuidar bem de cada coisa específica nesta 

sociedade. Da mesma forma, defende Sócrates, é necessário desenvolver ou descobrir um tipo 

de arte do cuidado e do melhoramento de si para que dessa forma possa-se chegar à conclusão 

de quem realmente somos. 

 

Sócrates – Podemos conhecer a arte que nos melhora a nós mesmos, 

se não soubermos o que somos? 

Alcibíades – Absolutamente impossível. 

Sócrates – Mas será fácil o conhecimento de si mesmo e seria um 

ignorante quem escreveu aquele preceito no templo de Apolo em Delfos? Ou 

será, pelo contrário, muito difícil e dado a poucos homens? 

Alcibíades – Julguei, muitas vezes, Sócrates, que era dado a todos e, 

muitas outras, que era em extremo difícil. 

Sócrates – Fácil ou difícil, quando o soubermos saberemos o 

cuidado que devemos ter com de nós. E, enquanto o ignorarmos, nunca 

poderemos saber a natureza desse cuidado. 
64

 

 

O preceito que aparece no templo de Apolo, “Conhece-te a ti mesmo”, por mais difícil ou 

fácil que possa parecer, aparece aqui como requisito básico e necessário para o cuidado de si. 

Só cuida do que se é, se conhece e só conhece aquele que tem a coragem de voltar o olhar 

para si. Mas essa volta requer uma arte própria, uma arte que não se equipara às outras artes. 

É preciso, pois, como deixa entender Sócrates, que se descubra qual a natureza do cuidado 

que se deve ter para consigo, descobrindo, dessa forma, qual é o eu de que é preciso cuidar. 

Sendo assim, é preciso descobrir um tipo de arte que possa conduzir o próprio homem para 

seu interior e colocá-lo frente a si mesmo sem máscaras ou véus. 

 Ao que nos parece, a pedagogia e método socráticos parecem ser esta arte de 

volta ou primeiro retorno a si. Todo esforço de Sócrates, seja com homens pobres ou ricos, 

velhos ou novos, é de conduzir seus interlocutores à descoberta de sua ignorância e depois, ou 

contamitante a isto, um retorno e descoberta de si. Um trabalho árduo de si sobre si, difícil de 
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começar e acessível a poucos que tem a coragem de voltar à atenção para si. E mesmo diante 

da real dificuldade de acesso a si, constatada no diálogo com Alcibíades e com outros 

interlocutores em outros diálogos, Sócrates aponta-lhes o caminho que conduz a uma arte que 

conduz a um conhecer e cuidar próprio de cada homem. Arte que vai reelaborando, a cada 

nova volta ao si, daquele que mira o olhar em si, e que se vai configurando como que sendo 

uma busca contínua de querer ser a cada novo dia mais belo, que redesenha as relações que se 

tem consigo mesmo, mediante a arte de dialogar consigo todos os instantes da vida. 

 Esta arte do diálogo que conduz a uma busca e encontro consigo mesmo 

desenvolvida por Sócrates conduz Alcibíades, primeiramente, a uma constatação de que nada 

sabe, ou que tudo ignora no que concerne ao conhecimento de si, e agora, diante da 

necessidade de uma arte que conduza a um conhecimento e cuidado de si, Sócrates sente-se 

na necessidade de com Alcibíades descobrir qual o objeto que necessita de maior cuidado e 

atenção, qual é o si de que é preciso cuidar. Assim sendo, o diálogo passa a buscar qual é o si, 

qual é o eu de que é necessário ter atenção. 

 

Sócrates – Que é então o homem? 

Alcibíades – Não sei, Sócrates. 

Sócrates – Podias dizer ao menos que é quem se serve do corpo. 

Alcibíades – Tens razão. 

Sócrates – Não é a alma e só ela que pode servir-se do corpo? 

Alcibíades – Sim, só ela. 

[...]. 

Sócrates – Aquele que nos manda conhecer-nos a nós mesmos 

manda então conhecer a nossa alma? 

Alcibíades – Creio bem. 
65

 

 

Sócrates e Alcibíades chegam a uma conclusão: o si de que é preciso cuidar é a alma. 
66

 O 

preceito que aparece no templo de Apolo e que interpela ao conhecimento de si, interpela, no 
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final das contas, ao conhecimento e cuidado da própria alma. Uma conclusão aparentemente 

simples, mas que carrega uma série de questões complexas, questões essas indicadas por 

Foucault como que sendo capitais à compreensão do que deve anteceder o cuidado que 

Alcibíades intenta ao querer governar a cidade. 

 

Trata-se, de certo modo, de uma questão metodológica e formal, porém, 

creio eu, totalmente capital neste movimento inteiro: é preciso saber o que é 

heautón, é preciso saber o que é o eu. Portanto, não como “que espécie de 

animal és, qual é tua natureza, como és composto?”, mas “[qual é] esta 

relação designada pelo pronome reflexivo heautón, o que é este elemento 

que é o mesmo do lado do sujeito e do lado do objeto?”. [...]. Quando o 

Alcibíades chega a formula “o que é o eu com que se deve ocupar? – ora, é a 

alma” ele recobre pois muitos aspectos, muitos temas que serão 

reencontrados, que efetivamente se encontram em tantos outros textos 

platônicos. Creio porém que a própria maneira como se chega a esta 

definição da heautón como alma, a maneira como esta alma é aqui 

concebida, difere bastante daquilo que encontramos em outros textos. 
67

 

 

Chegando a esta conclusão de que é da própria alma de que é preciso ter cuidado – conclusão 

que como vimos engloba vários aspectos de outros textos platônicos e que difere, pela própria 

forma de se apresentar, de discussões posteriores do que é alma nos próprios discursos 

platônicos – Alcibíades interroga Sócrates sobre os meios que são possíveis ou necessários ao 

cuidado de si mesmo, da própria alma. Ao que Sócrates responde que é necessário voltar a 

analisar mais detalhadamente o que o preceito de Delfos quer dizer. Segue, diante disso, uma 

série de questões acerca de como cuidar de si. 

 As questões que se originam e desenvolvem a partir da constatação de que é da 

alma que é necessário ter cuidado conduzem, conforme Foucault, a duas questões a serem 

resolvidas. 

 

O que é este sujeito, que ponto é este em cuja direção deve orientar-

se a atividade reflexiva, a atividade refletida, esta atividade que retorna do 

indivíduo para ele mesmo? O que é este eu? Esta, a primeira questão. 

Segunda questão a ser também resolvida: de que modo o cuidado de 

si, quando o desenvolvemos como convém. Quando o levamos a sério, pode 

nos conduzir, e conduzir Alcibíades ao que ele quer, isto é, a conhecer a 

tékhne de que precisa para governar os outros, a arte que lhe permitirá bem 

governar? [...]. O que está em jogo no diálogo é, pois: qual o eu de que devo 
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ocupar-me a fim de poder, como convém, ocupar-me com os outros a quem 

devo governar. 
68

 

 

Estas são as duas questões que perpassam ou dão centralidade ao diálogo 

Alcibíades. Quanto à primeira questão de qual é o eu de que é preciso cuidar, reforçando o 

que antes falamos, Foucault diz que é uma questão que “não incide sobre a natureza do 

homem, mas sobre o que nós hoje – pois a palavra não está no texto grego – chamaríamos de 

questão do sujeito”. 
69

 É o sujeito quem é posto em questão, quem é problematizado. Quanto à 

segunda questão de como adquirir uma técnica para governar os outros, esta é uma técnica a 

ser adquirida e apresentada mediante o governo de si que deve ser anterior ao cuidado e 

governo dos outros. 

 Vamos chegando à conclusão deste diálogo e, com ele, vamos chegando 

também, à conclusão de que o cuidado que Alcibíades intentava quando queria governar a 

cidade não tem fundamento se ele não parte de um governo, conhecimento e cuidado próprio. 

O efeito do diálogo socrático mostra como vimos, a ignorância que Alcibíades tinha do real 

governo que deveria exercer na cidade; ignorância que é sintoma do esquecimento, do 

conhecimento e do governo de si; efeito que perturba e coloca Alcibíades em uma posição de 

não-saber mais o que fala ou a razão porque fala; efeito que faz Alcibíades voltar o olhar para 

si no intuito de conhecer e cuidar de si; efeito que, por fim, conduz Alcibíades a querer 

aprender a governar a si mesmo antes de governar a cidade e seus cidadãos. 

 Este é o efeito do discurso daquele que por tanto tempo hesitou em se 

aproximar de Alcibíades, mas que agora vê seus esforços tanto de rejeição quanto agora de 

aproximação e diálogo valerem à pena. Finalmente Alcibíades está chegando à conclusão de 

que é necessário muito mais do que seus esforços físicos, riquezas e oratória para estar à 

frente do governo da cidade, é necessário todo um esforço por tornar-se melhor, conhecer-se e 

cuidar-se sempre e em cada dia. O conhecimento e cuidado de si são requisitos capitais para 

bem governar a cidade, este é o fim a que Sócrates vai levando Alcibíades. 

 

Sócrates – Há pouco então concluímos mal que pessoas sem se 

conhecerem a si, conhecem o que é seu, sem conhecerem as coisas 

pertencentes ao que é seu; porque estes três conhecimentos estão ligados; são 

acto do mesmo homem e resultam de uma mesma arte. 

Alcibíades – Assim parece, com efeito. 

Sócrates – Quem não conhecer as coisas próprias não conhecerá a 

dos outros. 
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Alcibíades – É evidente. 

Sócrates – Não conhecendo a dos outros, não conhecerá as da 

cidade. 

Alcibíades – A consequência é rigorosa. 

Sócrates – Não poderá, portanto, ser bom homem de Estado; nem 

sequer ser bom ecónomo para uma casa; nem governar-se a si mesmo, 

porque não sabe o que faz e, por isso, é impossível que não cometa erros. 

[...]. 

Sócrates – Por isso, tens de começar por adquirir virtude, tu e quem 

quer que não trate só de si e das suas coisas, mas também da cidade e do que 

lhe pertence. 
70

 

 

 

O desfecho deste diálogo leva Alcibíades a concordar com Sócrates que antes 

de governar a cidade este – Alcibíades – tem que voltar o olhar para si e ter governo e 

domínio próprio. Voltando este olhar para si Alcibíades descobrirá não apenas como 

conhecer-se, governar-se e cuidar-se, mas também adquirirá a virtude necessária ao governo, 

virtude que é fruto da atenção e retorno a si. A virtude só aparece graças ao retorno de 

Alcibíades a si mesmo. Ou se conhece e cuida de si ou se está inapto ao governo da cidade. 

 Este final do diálogo mostra mais claramente a razão pela qual Sócrates só na 

idade adulta de Alcibíades lhe dirige a palavra. A razão disto é que Sócrates se interessa em 

outra coisa que não a riqueza ou beleza de Alcibíades, mostra 

 

[...] que aquilo de que Sócrates cuida, diferentemente dos outros enamorados 

e pretendentes de Alcibíades, é o próprio Alcibíades, sua alma, sua alma 

como sujeito de ação. Mais precisamente, Sócrates cuida da maneira como 

Alcibíades vai cuidar de si mesmo. 
71

 

 

Sócrates incita e conduz Alcibíades a descoberta do conhecimento e do cuidado de si, 

justamente, no momento em que ele queria estar à frente do conhecimento e cuidado da 

sociedade, à frente ou no governo de seus concidadãos. E, exatamente, como antes anunciara, 

apenas Sócrates era capaz de ensinar a Alcibíades aquilo que era necessário para ele bem 

governar a sociedade ateniense, isto é, o governo próprio. Com este objetivo de cunho 

bastante pedagógico, Sócrates critica o modelo de educação que a sociedade ateniense 

prestava aos seus cidadãos, principalmente na figura dos sofistas, pois só o modelo de 

educação socrática, contrário ao que principalmente os sofistas prestavam, era capaz de 

desenvolver em Alcibíades o verdadeiro sentido de governo dos outros.  
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 O diálogo termina com Alcibíades se propondo a dedicar-se, mas não ao 

cuidado de si, diz ele: “Desde hoje vou dedicar-me à justiça”. 
72

 Ao que parece Alcibíades não 

compreendeu bem qual o objetivo de Sócrates ao dirigir-lhe a palavra e ensinar-lhe, mas isso 

só aparentemente, porque na realidade Alcibíades entendeu bem qual o cuidado que deveria 

ter para bem governar a cidade. Na realidade, a dedicação que Alcibíades promete ter com a 

justiça é pura dedicação com o conhecimento e cuidado de si. 

 

E eis que, no momento em que o diálogo termina Alcibíades uma vez 

convencido, compromete-se a ocupar-se com a justiça. Vemos que, 

precisamente, não há diferença. Ou antes, este foi o benefício do diálogo e o 

efeito do seu movimento: convencer Alcibíades de que deve ocupar-se 

consigo mesmo; definir para Alcibíades aquilo com que deve ocupar-se – 

sua alma; [...]. 
73

 

 

Este é o legado do discurso Alcibíades: o conhecimento e cuidado de si, o governo de si para 

governar a cidade. Este foi o primeiro momento em que dentro do pensamento histórico e 

filosófico o cuidado de si foi teorizado. Sócrates e Alcibíades dão início a um novo tipo de 

racionalização do saber que, diferentemente do que faziam os sofistas, coloca a atenção a si 

como meio necessário, colocam o cuidado com a verdade, com a própria verdade de si, na 

base de qualquer outra verdade que se venha a defender no domínio público; Sócrates e 

Alcibíades denunciam o modelo de educação ateniense que por sua falta de coerência com a 

vida pessoal de seus educandos, afasta-os de si mesmos e do cuidado que eles mesmos devem 

ter para consigo; Sócrates e Alcibíades representam e apresentam um novo sentido de moral, 

um novo sentido de justiça e um novo sentido de vivê-las: é a partir de si que estes dois 

sentidos – moral e justiça – devem ser formados e ter uma primeira vivência, só depois devem 

ganhar o domínio público; Sócrates e Alcibíades marcam uma volta, uma grande e laboriosa 

volta, mas não uma volta de resgate de valores passados, e pode até ser que sim, mas uma 

volta caracterizada pelo encontro, conhecimento e cuidado de si; em suma, Sócrates e 

Alcibíades são os pioneiros da arte de autoconstituir-se, uma arte que, quando começada, não 

conhece ocaso ou momento para descansar. 

 Conforme Foucault, devemos, além do que já mencionamos, reter algumas 

coisas mais e algumas relações deste discurso. Diz ele: 
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 Primeiramente, relação com a ação política. Lembremos que 

para Sócrates, no diálogo do Alcibíades, fica claro que o cuidado de si é um 

imperativo proposto àqueles que querem governar os outros, e em resposta à 

questão “como se pode bem governar?”. 

 Em segundo lugar, vemos que o cuidado de si, em Sócrates e 

Platão, está diretamente ligado à questão da pedagogia. Pedagogia 

insuficiente, logo, necessidade de cuidar de si. 

 Enfim – como indiquei há pouco e não preciso repetir – 

relação com a erótica dos rapazes. 
74

 

 

E, ainda, conforme Foucault, esta forma de problematizar, de trabalhar este tema do cuidado 

de si no Alcibíades representa não o grande momento do cuidado de si, que conforme o 

próprio Foucault se dará nos primeiros séculos do cristianismo, mas representa a solução 

propriamente platônica que é fornecida na tentativa de solucionar estes problemas. E que põe 

em evidencia a urgência de ter cuidado e atenção para consigo.
75

 

 O Alcibíades, dentro do pensamento filosófico, marca um ponto crucial de 

relação consigo, de relação com a verdade, de relação com o governo e de relação com o 

outro. Por estas e outras razões tratamos, como Foucault, este momento como um ou “o 

grande despertar para o cuidado de si” às nossas discussões. O Alcibíades intenta trazer às 

discussões ordinárias e extraordinárias do homem o conhecimento e cuidado que ele próprio 

deve ter para consigo durante toda a sua existência para fazer da própria vida uma obra cada 

vez mais bela e conforme a si mesmo. 

 

1.4 A Apologia de Sócrates 
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 A Apologia de Sócrates é um texto do fim de seus dias e escrito por seus 

discípulos Xenofonte e Platão, representa os últimos momentos de vida daquele que não teve 

outro ofício, desde que ouviu o apelo do deus, a não se ocupar de outra coisa a não ser em 

incitar os outros a voltarem o olhar para si. Este texto, como quase todos os diálogos em que 

Sócrates aparece, não está preocupado tanto em fazer de Sócrates o personagem central, mas 

o que neste texto vemos é Sócrates, diante da morte, preocupado com seus ouvintes, 

preocupado com o cuidado que seus ouvintes devem ter para consigo e fiel à missão que ele – 

Sócrates – recebeu, e que como vemos neste mesmo texto – Apologia de Sócrates – é motivo 

e causa de morte de Sócrates, mas que nem diante de sua condenação ele hesita em interrogar 

e levar seus interlocutores ao exame de si. 

 Este texto se apresenta como que o fim de uma vida dedicada a um serviço 

árduo, que não rendeu a Sócrates ou a sua descendência nenhuma paga; serviço que na melhor 

das hipóteses rendeu a Sócrates inimizades e acusadores que o levam a juízo e pedem que sua 

vida, sua existência, seja aniquilada. Que serviço é este? Como antes já mencionado, o serviço 

ao deus, que é, no final das contas, serviço aos homens. E que deu a Sócrates, primeiramente, 

pelo deus a reputação de sábio e depois essa mesma reputação lhe é dada pelos homens que o 

ouviam ou iam ter com ele. Mas em nenhum destes casos Sócrates realmente se considerou 

sábio, a não ser ter um tipo de sabedoria humana que o levou a questionar aqueles que dele se 

aproximavam. 

 

É possível que alguns entre vós creiam que eu esteja brincando; não, estou 

falando sério. Ó atenienses, é verdade que adquiri renome por possuir certa 

sabedoria. E que tipo de sabedoria é essa? Possivelmente, uma sabedoria 

estritamente humana. E a respeito de ser sábio, receio possuir esta única 

sabedoria. 
76

 

 

E desta mesma sabedoria falada pelos homens e aqui pronunciada por Sócrates, Xenofonte dá 

testemunho e põe na boca de Sócrates que antes de o povo o considerar sábio o próprio deus 

já o havia feito. 

 

Um dia em que, em presença de numerosa assistência, Querofonte 

interrogava a meu respeito o oráculo de Delfos, respondeu Apolo não haver 

homem mais sensato, independente, justo e sábio do que eu. 
77
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 Esta sabedoria, este tipo de saber, afirma sempre Sócrates, é fruto do seu não-

saber, fruto de sua ignorância. E tentando, talvez, mostrar que o deus estava enganado, 

Sócrates começa a interrogar políticos, poetas e artesãos que julgavam ou eram tidos por 

sabedores de alguma coisa. Após encontro com todos estes, Sócrates descobre que eles não 

sabem de nada e que nem mesmo sabem ou reconhecem a própria ignorância e nisto, em 

reconhecer a própria ignorância, Sócrates é mais sábio. 

 Desde que frequentou a classe dos políticos, poetas e artesãos e neles não 

encontrou sabedoria alguma, Sócrates começou a sua missão de questionar a todos. Por onde 

passasse e a quem fosse Sócrates estava a questionar o tipo de sabedoria que as pessoas 

julgavam ter e isto, no intuito de fazer com que elas reconhecessem sua ignorância, voltando o 

olhar para si, e depois se propusessem a tentar adquirir algum tipo de sabedoria que fosse 

fruto da volta a si e do reconhecimento de que nada realmente sabia ou que, negando o não-

saber, o saber ficasse estagnado, encerrado em uma universalidade que nega a importância da 

imanência na constituição de saberes aprimorados. 

 Mas como vimos esta postura de questionador, de problematizador, assumida 

por Sócrates não lhe rendeu títulos nobres ou honrarias, ao contrário, calúnias e difamações 

que o colocaram no posto de um inimigo da cidade e de seus cidadãos. Como nos fala o 

próprio Sócrates por meio de Platão: 

 

Em virtude desta pesquisa, fiz numerosas e perigosíssimas inimizades, e a 

partir destas inimizades surgiram muitas calúnias, e entre as calúnias, a fama 

de sábio, porque, toda vez que participava de uma discussão, as pessoas 

julgavam que eu fosse sábio naqueles assuntos em que somente punha a 

descoberto a ignorância dos demais. 
78

 

 

O erro de Sócrates ou a razão de sua má reputação encontra-se nesta passagem 

que acabamos de fazer menção: revelar a ignorância de seus interlocutores. Todos, ou quase 

todos, julgam-se ser sabedores ou conhecedores de alguma coisa ou conhecimento específico, 

mas quando passam pelo crivo das interrogações socráticas descobrem-se ignorantes. Uma 

descoberta que coloca, principalmente, os que estão à frente da sociedade e suas divisões 

sociais, religiosas e culturais, no grau de conhecimento zero e que, diante dos mais ignorantes 

institucionalizados, assim rotulados pelos poderes e organizações sociais, eles estão em igual 

situação de ignorância em assuntos que julgavam ser sabedores e senhores. Sócrates coloca 

seus interlocutores ou aqueles que apenas dele se aproximam na luz da própria ignorância, e 
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mais, coloca todos, pobres ou ricos, nobres ou plebeus, como necessitados de reconhecimento 

de sua própria ignorância para, a partir dela, e dentro da pedagogia socrática, produzir um tipo 

de saber imanente que parte do conhecimento, cuidado e atenção do próprio sujeito. 

 Revelando a ignorância sua e de seus interlocutores, Sócrates apresenta-se 

como controverso a alguns saberes que os homens julgavam possuir e, ao mesmo tempo, 

declara-se possuidor de um saber que contradizia os dos demais. Mas na realidade, Sócrates 

afirma que o verdadeiro sábio ou sabedor não é ele, mas o deus. Ele é apenas alguém que está 

a serviço do deus e por isso, por este serviço que lhe rende mal querer, má fama, interrogou e 

continua a interrogar aqueles que julgam ter algum tipo de sabedoria. 

 

É por esta razão que ainda hoje procuro e investigo, de acordo com a palavra 

do deus, se existe alguém entre os atenienses ou estrangeiros que possa ser 

considerado sábio e, como acho que ninguém o seja, venho em ajuda ao deus 

provando que não há sábio algum. E tomado como estou por esta ânsia de 

pesquisa, não me restou mais tempo para realizar alguma coisa de 

importante nem pela cidade nem pela minha casa, e levo uma existência 

miserável por conta deste meu serviço ao deus. 
79

 

 

 A ocupação com a missão divina, miserável e inoportuna para os cidadãos 

atenienses, faz de Sócrates um ocupado com assuntos que não lhe rendem fama ou prestígio e 

muito menos uma vida digna. O serviço prestado ao deus rendeu a Sócrates muitos malefícios 

e pobreza de bens, no entanto, na Apologia de Sócrates de Xenofonte, Sócrates reconhece ter 

conseguido para si muitos valores pessoais e favores de alguns poucos amigos ou 

admiradores. 

 

Conheceis homem menos escravo dos apetites do corpo que eu? Mais 

independente que eu, que de ninguém recebo presentes nem salário? Quem 

podereis, em boa-fé, considerar mais justo que um homem tão satisfeito com 

o que possua que nunca necessite do alheio? [...]. A prova de que meu 

trabalho não foi estéril, não a vedes na preferência que à minha convivência 

dão numerosos concidadãos e estrangeiros amigos da virtude? Por que 

motivo tanta gente, apesar de saber-me por demais pobre para retribuir, faz 

questão de enviar-me presentes? Ninguém poderá dizer que lhe haja pedido 

um serviço: então qual o motivo de tanta gente dever-me gratidão? 
80

 

 

O salário ou recompensa de Sócrates pelo trabalho que ele exercia em nome do deus se dava 

não em uma dimensão e realização social, mas em uma dimensão e realização pessoal. O 

trabalho e ganho de Sócrates não tem respaldo na sociedade ateniense porque eles não dizem 
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respeito a um feito visto ou memorável dentro dos padrões estabelecidos pela sociedade. 

Sócrates inaugura trabalhos e ganhos novos referentes ao próprio sujeito e sua 

individualidade. O trabalho a ser exercido é um trabalho sobre o próprio sujeito; o lucro: 

ganhar-se; e o status social é a rejeição, por um aparente não empenhar-se no progresso social. 

Eis o trabalho e ganho trazido por Sócrates à sociedade ateniense e talvez a razão de tanta 

gente dever-lhe favores. 

 O trabalho laborioso que Sócrates convida cada homem a ter consigo mesmo é 

em certa medida a paga por seu trabalho. Um trabalho que lhe rende a fama, por seus 

acusadores, de: desconsiderar o saber dos políticos, poetas e artesão, de corromper os jovens e 

não adorar os deuses de sua cidade. Mas um trabalho que se visto sob uma ótica dos 

discípulos de Sócrates, conduz ao encontro consigo mesmo; trabalho que coloca o sujeito 

frente a frente com ele mesmo e o convida ao cuidado; trabalho que dá como lucro a pura 

satisfação de se ter sempre diante de si; trabalho de si sobre si que coloca o sujeito mesmo 

como artífice da própria vida; trabalho, por fim, que aproxima os sujeitos dentro da sociedade. 

Mas esta não foi a visão de trabalho que os acusadores de Sócrates viram. Apontar a 

ignorância em que cada um deles há muito jaziam e a convocação ao retorno ou primeiro 

olhar para si provocou a ira de muitos, que conduzem Sócrates ao tribunal e pedirem o fim de 

sua vida. 

 Após seus acusadores apresentarem suas acusações, Sócrates dirige-lhes a 

palavra, dizendo: 

 

Em verdade, com este meu caminhar não faço outra coisa a não ser 

convencer-vos, jovens e velhos, de que não deveis vos preocupar nem com o 

corpo, nem com as riquezas, nem com qualquer outra coisa antes e mais que 

com a alma, a fim de que ela se torne excelente e virtuosa [...]. 
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Este, se quisermos, é um possível resumo da vida de Sócrates: uma inteira 

dedicação ao cuidado de si de cada sujeito. E por esta dedicação inteira ao cuidado que os 

outros deveriam ter consigo que Sócrates buscou despertar, eis que sai a sua sentença: a 

morte. O preço de procurar fazer os outros voltarem o olhar para si é a própria vida, mas 

mesmo diante do pedido de morte por aqueles que o ouviram Sócrates não se arrepende de 

tudo que fez em favor dos homens e agora, diante do pedido de morte, ele não tenta se 

defender, fugir para exílio ou pagar qualquer multa, aceita o veredicto. E nas últimas palavras 

proferidas por Sócrates, pelo seu discípulo Xenofonte, ele diz: 
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Tenho certeza de que tanto quanto o passado, me renderá o testemunho de 

que nunca fiz mal a ninguém, nunca tornei ninguém mais corrompido, mas 

servia os que me frequentavam ensinando-lhes sem retribuição tudo o que 

podia de bem. 
82

 

 

E conforme Xenofonte os principais acusadores de Sócrates, Ânito e Meleto, como Sócrates 

havia falado, o fim deles demonstravam que Sócrates não era digno da morte que padecera, e 

estava correto quando tinha dito que o tempo daria testemunho de que ele não merecia ser 

condenado pelas acusações falsas que contra ele levantaram. E assim termina a narrativa da 

Apologia de Sócrates segundo Xenofonte. 

 Já na Apologia de Sócrates, de Platão, antes da morte de Sócrates, - o próprio 

Sócrates – dirige-se aos que o condenaram como que pronunciando a última profecia. Depois 

de algumas palavras, diz Sócrates: 

 

Acerca do futuro, no entanto, quero fazer-vos um vaticínio, meus 

condenadores; de fato, eis-me chegado àquele momento em que os homens 

vaticinam melhor, quando estão para morrer. Eu vos afianço, homens que 

me mandais matar, que o castigo vos alcançará logo após a minha morte e 

será, por Zeus, muito mais duro do que a pena capital que me impusestes. 

Vós o fizeste supondo que vos livraríeis de dar boas contas de vossa vida; 

mas o resultado será inteiramente oposto, eu vo-lo asseguro. [...]. Se 

imaginais que, matando homens evitareis que alguém vos repreenda a má 

vida estais enganados; essa não é uma forma de libertação, nem é 

inteiramente eficaz  nem honrosa; esta outra, sim,é a mais honrosa e mais 

fácil; em vez de tapar a boca dos outros, preparar-se para ser o melhor 

possível. 
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Sócrates anuncia que o cuidado que ele convidava os homens a ter para consigo não 

desaparecerá com a sua morte. Anúncio de que a morte não é o fim, mas que a morte é tempo 

de colher-se o que foi semeado, neste sentido, as sementes de cuidado e atenção que Sócrates 

semeou entre aqueles que bem ou mal o escutavam germinarão e mais homens pedirão conta 

da vida daqueles que não conduzem bem sua existência, a exemplo do que fez o próprio 

Sócrates. A morte de Sócrates parece ser a saída para calar aquele que tanto reclamou ao 

sujeito uma volta a si, mas não, a morte passa a ser vista como um prêmio a ser conquistado 

pelo bom serviço prestado aos homens. A morte parece ser a libertação daquele que tanto 

incomodou os homens com seus discursos, mas como Sócrates mesmo fala esta não é a 

verdadeira liberdade, mas a verdadeira liberdade é aquela que é fruto da tentativa de fazer-se a 
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cada dia mais belo e melhor possível. Após estas considerações feitas aos seus acusadores, 

Sócrates dirige-se àqueles que o defenderam, ou votaram contra sua condenação, e, depois de 

pedir para que ficassem um pouco mais com ele para se entreterem e explicar-lhes, como a 

amigos, o que aconteceu. 

 Dessa forma, após a morte de Sócrates, aparentemente calaram a voz daquele 

que a todos convidava ao conhecimento e cuidado de si. Dizemos aparentemente porque o 

efeito socrático de desejo de volta e cuidado de si requerido para cada homem, como por ele 

fora anunciado, ganhou novos discípulos com o passar dos tempos. A missão de Sócrates de 

interpelar e convidar os homens ao cuidado, missão divina, continuou e continua a ser 

exercida por tantos que se preocuparam e se preocupam com o si mesmo de cada homem. 

Assim como o fez muito bem nos últimos tempos Foucault, resgatando a figura deste “homem 

do cuidado de si”. E desta última obra escrita sobre Sócrates por Xenofonte e Platão – 

Apologia –, Foucault diz que devemos reter três coisas importantes acerca da forma do 

proceder e do papel de Sócrates: 

 

Ora, a respeito deste papel, Sócrates diz um pouco mais adiante, na mesma 

Apologia, três coisas importantes: é uma missão que lhe foi confiada pelo 

deus, e não a abandonará antes de seu último suspiro; é uma tarefa 

desinteressada, pela qual não pede nenhuma retribuição, cumpre-a por 

benevolência; enfim, é uma função útil para a cidade, mais útil até que a 

vitória de um atleta em Olímpia, pois ensinando aos cidadãos a ocuparem-se 

consigo mesmos (mais do que com seus bens) ensina-lhes também a 

ocuparem-se com a própria cidade (mais do que com seus negócios 

materiais). 
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Estas três coisas são bem mais visíveis quando analisamos com um olhar retrospectivo toda a 

vida de Sócrates. Se assim fazemos, percebemos que o momento em que pedem sua vida em 

martírio por razões da causa que ele sempre defendeu o cuidado de si, é apenas o coroamento 

e prêmio de toda uma vida dedicada ao pedido do deus, a serviço dos homens e da sociedade. 

E se consideramos que foi uma vida de inteira doação aos outros e aniquilamento de si, 

concluímos que, ao invés da morte, Sócrates deveria ter recebido a maior das recompensas, 

justamente por ter feito os homens voltarem o olhar para si e, consequentemente, para o outro. 

“No lugar de condená-lo, seus juízes fariam melhor se recompensassem Sócrates por ter 

ensinado aos outros a cuidarem de si mesmos”. 
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 A Apologia de Sócrates representa o término da vida do “homem do cuidado 

de si” que com afinco e dedicação cumpriu até o fim com esmero a missão que o deus lhe 

confiara, que de tão divina tornou-se humana, foi assumida como missão de resgate do 

homem e de sua individualidade por Sócrates e, por fim, missão que culmina com o cuidado 

de si levado ao extremo pelo cuidado do outro diante da morte daquele que clamava: cuidai de 

vós mesmos para serdes mais belo a cada dia! 

 

1.5 Uma referência ao Laques 

 

 Este diálogo, Laques, está estruturado na questão da educação. Laques e Nícias 

estão com um grupo de amigos a assistir um espetáculo de Estesilau, conhecido mestre de 

hoplomaquia, isto é, arte de combater com as armas. O espetáculo é mero pretexto para que se 

comece um diálogo, um pedido de conselho: qual a finalidade educativa de uma determinada 

modalidade de ensino? Ela corresponde a um modelo de educação que leva os jovens à 

perfeição? Nícias pronuncia seu discurso a favor, Laques, ao contrário, faz um discurso 

contra. Diante destes dois discursos é pedida a opinião de Sócrates, que entra na discussão e 

pede que ao invés de um voto contra ou a favor de tal modelo educativo, seus mestres, 

discutam sobre um outro tema. Todos consentem em discursar sobre o tal tema proposto por 

Sócrates, no entanto, apenas Nícias, Laques e Sócrates dialogam, os outros amigos apenas 

assistem. 

 Sócrates começa a interrogar como a presença da virtude nas almas dos seus 

filhos poderia torná-los melhores e sobre como a coragem, parte da virtude, pode ser 

adquirida. 

 

Tentemos, por conseguinte, ó Laques, dizer, em primeiro lugar, o que é a 

coragem. Depois disso, examinaremos também de que modo ela poderá ser 

dada aos jovens e em que medida ela pode provir de exercícios e de matérias 

de estudo. 
86

 

 

Após algumas tentativas de definição do que seja a coragem por Laques, 

Sócrates refuta-o mostrando que este não sabe o que é a coragem, dessa forma, ignora o que 

venha a ser a virtude nas almas dos jovens e como ela pode ser ensinada. Laques desiste. 

Sócrates passa então a dialogar com Nícias. Porém, antes de começar a dialogar com Sócrates, 

                                                           
86

 PLATÃO. Laques. Tradução Francisco Oliveira. Lisboa: Edições 70, 1989, p. 63. 



  
56 

Nícias faz algumas considerações e elogios a Sócrates que são importantes acerca da 

finalidade, objeto e fim da educação. Da finalidade da educação, dialogam Sócrates e Nícias: 

 

Sócrates – Por conseguinte, há que examinar também se porventura 

o conselheiro é versado no tratamento daquilo em vista do qual fazemos esse 

exame. 

Nícias – Sem dúvida. 

Sócrates – Passamos, então, a afirmar, a respeito dessa disciplina, 

que o exame que fazemos é em vista da alma dos jovens? 

Nícias – Sim, passamos! 

Sócrates – Logo, o que devemos examinar é se algum de nós é 

versado no tratamento da alma, se é capaz de tratar bem, e se teve bons 

mestres. 
87

 

 

Vemos que o objetivo de Sócrates neste diálogo não é apenas discursar se o modelo de 

educação que eles estão discutindo é boa para formar a coragem nos jovens, mas a 

preocupação explícita neste diálogo é com a formação da alma dos jovens. A finalidade da 

educação, quer deixar claro Sócrates, é a boa formação da alma dos jovens. Quanto ao objeto 

dessa educação que os homens estão preocupados e que Sócrates está a dialogar, conduz, pelo 

discurso que se tem com Sócrates, segundo a afirmação de Nícias, ao si mesmo de cada 

sujeito. 

 

Nícias – É que me pareces desconhecer que quem for muito chegado 

a Sócrates [por convívio ou parentesco] e vier a falar com ele habitualmente, 

ainda que, de início, comece a discutir sobre algo diferente, inevitavelmente 

acabará por ser arrastado para uma conversa em círculo, até cair e dar 

resposta a perguntas sobre si mesmo – como passa actualmente e como 

viveu sua vida passada. Depois de ter caído aí, Sócrates não mais o largará 

antes de tudo ter posto à prova. É o bom e o bonito. 
88

 

 

O objeto não apenas deste discurso, mas de quase todos em que Sócrates 

aparece é o si mesmo de cada sujeito. Como Nícias afirma, Sócrates está preocupado como 

cada sujeito está conduzindo sua vida. Sócrates chama os sujeitos a prestarem conta de toda a 

sua vida, para que, a cada dia e tempo a existência destes sujeitos possa ser mais bela. O tema 

que está sendo discutido não é o mais importante para Sócrates, mas o mais importante é o 

sujeito que dialoga e que muitas vezes, como antes fizera Laques, julga ser conhecedor de 

alguma coisa e que ao final de tudo após passar pelo exame de Sócrates, fica no grau do não-

saber e apto a se refazer diante do conhecimento e cuidado de si. E segundo Foucault, esta 

postura de Sócrates de dialogar e fazer com que o logos dos que com ele dialogam voltem 
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para si, faz ver na vida dos seus próprios interlocutores se há uma coerência entre seu falar e 

proceder. 

 

Here, giving an account of your life, your bios, is also not to give a narrative 

of the historical events that have taken place in your life, but rather to 

demonstrate whether you are able to show that there is a relation between the 

rational discourse, the logos, you are able to use, and the way that you live. 

Socrates is inquiring into the way that logos gives form to a person's style of 

life; for he is interested in discovering whether there is a harmonic relation 

between the two. 
89

 

 

 Após estas considerações, Nícias começa a dialogar com Sócrates, o assunto, o 

mesmo que antes dialogara com Laques, a coragem. Nícias começa a expor o que entende por 

coragem. Interrupções de Laques, intervenções de Sócrates e eis que, no final, nem Laques e 

nem Nícias conseguem responder o que é a coragem. Para eles, se Sócrates conseguiu 

desconstruir tudo aquilo que eles pensavam saber sobre a coragem é porque ele é sabedor do 

que realmente venha a ser a coragem e que pode ser o melhor educador para seus filhos, como 

conversa Laques e Nícias. Laques aconselhando Nícias, diz: 

 

O sábio és tu, ó Nícias. Seja como for, aqui ao Lisímaco e ao Melésias eu 

vou dar um conselho: no que respeita à educação dos jovens, mandem-nos 

passear, a ti e a mim, e, como dizia no começo, não deixem aqui o Sócrates 

ir-se embora. Se eu tivesse filhos nessa idade, era exactamente isto o que 

faria. 
90

 

 

Só que contrariando o que eles pensam, Sócrates responde: 

 

Ó Lisímaco, mas seria terrível uma coisa dessas – não aceder em colaborar 

para tornar alguém melhor. Se, de facto, nas conversas anteriores eu me 

tivesse mostrado sabedor e estes dois não sabedores, seria justo chamar-me a 

mim de preferência para este trabalho. Mas, neste momento, estamos todos 

caídos em aporia. [...]. O que eu afirmo, com efeito, meus amigos – e 

nenhuma palavra saia daqui para fora – é que precisamos, em comum, nós 

todos, de procurar o melhor mestre que houver, mas para nós próprios, que 

bem precisamos, em primeiro lugar; [...]. 
91

 

 

Por fim, Sócrates fala que todos eles precisam de um mestre para que aprendam, já que se 

descobriram ignorantes no concernente à coragem, o que é que ela vem a ser. Ninguém pode 

ensinar aquilo que não sabe, deixa entender Sócrates, mas para saber alguma coisa é 
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necessário, como bem nos falou Nícias neste diálogo, que se deixe ter a si próprio como 

mestre do cuidado e do conhecimento de si. 

 O Alcibíades colocou-nos como objeto do cuidado de si a alma, cuidado que, 

como vimos, é conhecimento. Com o diálogo Laques o cuidado ao qual o sujeito deverá estar 

preocupado não consiste mais em conhecimento da alma, mas o objeto do cuidado é a vida. 

 

Aqui, o cuidado de si não consiste mais em um conhecimento da alma como 

parte divina em si, mas o objeto do cuidado é o bios, a vida, a existência, e 

cuidar de si significará dar forma à própria existência, submeter a própria 

vida a regras, a uma técnica, a pô-la à prova segundo procedimentos: é a 

filosofia como arte de vida, técnica de existência, estética de si. O Laques 

fala dessa coragem e desse risco: não mais o de situar além do próprio corpo 

uma realidade ontológica distinta (a alma), mas de saber quanto custa àquele 

que dá a sua vida imanente um certo estilo regrado. 
92

 

 

O cuidado de si, a partir do Laques, é um cuidado com a própria vida e com a forma de 

conduzi-la e regrá-la. Em outras palavras, o Laques é o ponto de partida para que o próprio 

sujeito possa exercer uma verdade que é ao mesmo tempo uma prática de si. 
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2 O CUIDADO DE SI FOUCAULTIANO 
94

 

 

 O retorno aos gregos e principalmente à figura de Sócrates constitui o solo das 

problematizações de Foucault acerca do cuidado de si. Graças a este retorno, Foucault retoma 

ou ressuscita a questão do cuidado de si. Uma questão que, como bem sabemos, foi bastante 

discutida durante o desenvolvimento do pensamento humano e filosófico, mas que durante as 

últimas décadas foi reelaborado, repensado e reorganizado por Foucault. Ele trás ao campo 

das atuações e preocupações contemporâneas a questão central aos modos de ser e existir dos 

sujeitos, a questão do si mesmo. Uma questão e problematização que tenta colocar, como fora 

desde o momento socrático até os primeiros séculos do cristianismo, o si mesmo de cada 

sujeito em evidência, a qual reclama ao sujeito uma atenção e cuidado que o faz, a cada dia, 

mais preocupado consigo mesmo, antes de ocupar-se com as coisas ordinárias da vida em 

sociedade. 

 Ao fazer este retorno Foucault não está querendo apresentar os gregos ou os 

primeiros pensadores da era cristã como uma resposta para o nosso presente, ao contrário 

disto, ele está preocupado com o que estamos fazendo de nós mesmos e para isto vale-se de 

discussões que, desde a antiguidade, problematizavam a relação do sujeito consigo mesmo. 

 

Foucault não trata os gregos como uma solução para nós, até porque, como 

afirma, eles tem seus próprios problemas. O uso dos prazeres e O cuidado de 

si devem ser compreendidos mais como uma maneira, encontrada por 

Foucault, de dirigir uma atenção aguda ao nosso presente, através de uma 

atitude e de um exercício de pensamento, que não se dirige à questão “quem 

somos?”, mas à questão daquilo que estamos nos tornando. 
95

 

 

A preocupação de Foucault não apenas nas duas obras citadas, O uso dos 

prazeres e O cuidado de si, como também na Hermenêutica do sujeito e algumas entrevistas e 

aulas ministradas é justamente com a problematização do sujeito e aquilo que ele está fazendo 

de sua vida, consequentemente, com aquilo em que o sujeito está se tornando. Fazendo isto, 

Foucault problematiza a própria existência do sujeito, por meio da qual ele demonstra, 

trazendo à luz os gregos, necessitar de uma técnica de bem conduzir a vida, de torná-la cada 
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vez mais bela e melhor. O próprio Foucault diz que a técnica da vida, o modo como os gregos 

e pensadores dos primeiros séculos do cristianismo conduziam sua vida é o que lhe interessa 

neste retorno que ele fez. 

 

O que quero mostrar é que o problema geral grego não era a techne de si 

mesmo, era a techne da vida, a techne tou biou como viver. Fica bem claro, 

de Sócrates a Sêneca ou Plínio, por exemplo, que eles não se preocupavam 

com a vida após a morte, o que acontecia, ou se Deus existe ou não. Não era 

realmente um grande problema para eles, o problema era qual techne eu 

tenho que usar para viver tão bem quanto devo viver. 
96

 

 

A grande questão grega, como nos apresenta Foucault, era de como conseguir 

uma técnica que fizesse com que eu tornasse a minha vida, pessoal, mais bela, mais bem 

vivida, em outras palavras, como ter acesso, ou que técnica utilizar para viver intensamente e 

conscientemente minha vida? Esta questão que se coloca acerca de que técnica desenvolver 

para bem viver a vida é, na verdade, uma preocupação com o cuidado que se deve ter para 

consigo, como diz Foucault: 

 

E acho que uma das principais evoluções na cultura antiga tem sido que esta 

techne tou biou se tornou mais e mais a techne de si mesmo. [...] 

A ética grega está centrada num problema de escolha pessoal, de estética da 

existência. 
97

 

 

Como vimos a volta de Foucault aos gregos faz com que ele problematize a vida dos sujeitos 

na contemporaneidade e isso sem jamais apresentar o mundo grego, com seus principais 

representantes no concernente ao cuidado de si, como respostas a uma questão de 

problematização do sujeito dos nossos tempos. O retorno é apenas uma forma, um solo onde 

Foucault alicerça suas pesquisas e dá embasamento às problematizações da vida e dos modos 

de ser que os sujeitos atuais estão dando às suas vidas. 

 Do que até agora foi dito, fica claro que o cuidado de si foucaultiano, isto é, a 

forma como Foucault tratou a questão antiga do cuidado de si, está vinculada, imbricada e 

enraizada no cuidado de si dos últimos séculos que se denominou filosofia pagã até os dois 

primeiros séculos da era cristã, estes últimos, nas palavras de Foucault, “[...] podem ser 

considerados como o ápice de uma curva: uma espécie de idade de ouro do cuidado de si [...]. 
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98
 Estes foram períodos de tempo que deram base às discussões de Foucault acerca do cuidado 

de si em toda a sua vida, mas que mais se evidenciou nos seus últimos escritos e últimos anos 

de vida. 

  O cuidado de si, a problematização do sujeito, a forma como o sujeito conduz 

sua vida perpassam todas as obras de Foucault. Desde a sua primeira obra escrita, Doença 

mental e psicologia, até as coletâneas de suas últimas palestras, aulas e discursos resumidos 

nos volumes Ditos e Escritos, a atenção de Foucault foi sempre dirigida para o sujeito. O seu 

grande objetivo de estudo por mais de vinte anos foi o sujeito: problematizar a existência dos 

sujeitos em suas mais diversas realidades. Sejam elas de domínio social, religioso, cultural ou 

ético. A existência do sujeito e seus modos diversos de ser ocupam a centralidade dos estudos 

foucaultianos. 

Eu gostaria de dizer qual foi o meu objetivo de trabalho nos últimos 

vinte anos. Não foi analisar o fenômeno do poder nem elaborar os 

fundamentos de tal análise. 

 Meu objetivo, ao contrário, foi criar uma história dos diferentes modos 

pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos. 
99

 

 

Tendo isto como certo, que o objeto de estudo central de Foucault foi o sujeito, 

queremos voltar nossa atenção ao cuidado que ele devotou ao cuidado de si. Cuidado este, que 

como falamos, é característico, principalmente, dos últimos anos da era pagã até os dois 

primeiros séculos da era cristã. É de capital interesse para nosso trabalho tentarmos analisar 

como Foucault analisou a questão do cuidado de si nos últimos séculos da era pagã, 

principalmente a partir do surgimento da figura de Sócrates que foi e continua sendo uma 

figura central à compreensão do que fora e vem a ser o cuidado de si. Por isso, não cabe neste 

nosso estudo analisarmos o desenvolvimento do cuidado de si nos primeiros séculos da era 

cristã, como fizera Foucault após analisar o aparecimento do cuidado de si nos finais da era da 

filosofia pagã. 

 

2.1 O aparecimento do gnôthi seautón 

 

 Antes do aparecimento e da importância do cuidado de si aparece a questão do 

gnôthi seautón, o conhecimento de si. Este imperativo é anterior ao cuidado de si e quando ele 

aparece não está vinculado a um sentido filosófico e muito menos está relacionado ao cuidado 
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de si. Segundo Foucault, o aparecimento do conhecimento de si está relacionado à relação do 

sujeito com a verdade, principalmente nas sociedades ocidentais; uma relação que está 

intimamente ligada às questões que iam ser postas quando se fosse consultar o oráculo; um 

preceito que estava marcado no templo de Apolo, bem à porta, para que todos os que fossem 

consultar o oráculo fizessem um exame de si mesmo; um preceito que se encontrava 

literalmente no centro da comunidade grega. O gnôthi seautón, 

 

De fato, ele foi inscrito, sem dúvida, no lugar que constitui um dos centros 

da vida grega e depois um centro da comunidade humana, mas com uma 

significação que certamente não era aquela do “conhece-te a ti mesmo” no 

sentido filosófico do termo. 
100

 

 

Para os gregos, Delfos era o centro do mundo e a inscrição, o preceito délfico, 

conhece-te a ti mesmo, está localizado neste centro, centro religioso e geográfico do mundo 

grego. E se ele se encontra no centro da comunidade humana é para que todos aqueles que 

fizessem parte daquela comunidade tivessem o conhecimento de si como centro de suas 

ocupações, e mais, quando fosse consultar o oráculo tivessem claro em si três preceitos, ou 

três imperativos pessoais. Conforme nos é apontado por Foucault: 

 

Medèn ágan (“nada em demasia”) quer dizer: tu que vens consultar não 

coloques questões demais, não coloque senão questões úteis, reduzir ao 

necessário as questões que queres colocar. O segundo preceito, sobre os 

engýe (as cauções), significa exatamente o seguinte: quando vens consultar 

os deuses, não faças promessas, não te comprometas com coisas ou 

compromissos que não poderás honrar. Quanto ao gnôthi seautón [...], 

significa: no momento em que vens colocar questões ao oráculo examinas 

bem em ti mesmo as questões que tens a colocar, que queres colocar; e, 

posto que deves reduzir ao máximo o número delas e não as colocar em 

demasia, cuida de ver em ti mesmo o que tens precisão de saber. 
101

 

 

Todos estes preceitos dizem respeito a uma relação do sujeito com aquele que é 

capaz de responder questões, fazer ver qual a capacidade de realização de alguma coisa à qual 

o sujeito se propõe e de fazer ver quais as questões essenciais que precisam ser respondidas. 

Em outras palavras, estes preceitos querem dizer: nada em excesso, nada de generosidade 

excessiva e ter sempre em mente que se é um mortal e não um deus que tem necessidade de 

saber de tudo. 
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 O conhece-te a ti mesmo neste momento não tem relação específica com um 

sentido filosófico, mas tem um único sentido atribuído no culto religioso a Apolo. Mais tarde, 

com o aparecimento da figura de Sócrates este sentido se inverte. Sócrates, por meio 

principalmente de Xenofonte e Platão, aparece com uma missão de inversão: antes, aqueles 

que queriam consultar o oráculo tinham de fazer o exame de si, como mencionamos 

anteriormente e ir ao templo de Apolo. A partir de Sócrates, o exame de si sai do templo de 

Apolo ou deixa de ser uma tarefa realizada apenas quando se vai consultar o oráculo e, o 

próprio Sócrates é quem interpela e leva os homens ao exame, ao conhecimento de si, que 

ganha o domínio das atividades ordinárias da vida humana. Além disso, Sócrates, em missão 

divina, não espera que os homens venham a ele simplesmente, quase sempre ele é quem vai 

ao encontro aos homens para examiná-los e convidá-los a um conhecimento acurado de si. 

 Com o aparecimento da figura de Sócrates o conhece-te a ti mesmo ganha um 

novo significado, primeiro porque o conhece-te a ti mesmo deixa de ser algo estritamente 

relacionado ao templo e ganha o domínio público, saindo de encontro aos homens e depois, 

quando ganha o domínio público junto as interpelações e diálogos de Sócrates, aparece com o 

um sentido filosófico. Sócrates eleva o conhece-te a ti mesmo à altura de questão filosófica e 

fazendo isso coloca-o dentro de um domínio mais amplo de junção ou acoplamento ao 

cuidado de si. Segundo Foucault, quando este preceito délfico do conhece-te a ti mesmo 

aparece nos diálogos em que Sócrates está presente, ele aparece “[...], algumas vezes e de 

maneira muito significativa, acoplado, atrelado ao princípio “cuida de ti mesmo” (epimeloû 

heautoû). Eu disse “acoplado”, “atrelado””. 
102

 E não apenas atrelado ou acoplado, mas ele, o 

conhece-te a ti mesmo, em alguns textos aparece como que subordinado ao cuidado de si e em 

outros textos ele aparece como sendo uma consequência coextensiva ao cuidado de si. 

 

O gnôthi seautón (“conhece-te a ti mesmo”) aparece, de maneira bastante 

clara e, mais uma vez, em alguns textos significativos, no quadro mais geral 

da epiméleia heautoû (cuidado de si mesmo), como uma das formas, uma 

das consequências, uma espécie de aplicação concreta, precisa e particular, 

da regra geral: é preciso que te ocupes contigo mesmo, que não te esqueças 

de ti mesmo, que tenhas cuidado contigo mesmo. 
103

 

 

O conhece-te a ti mesmo a partir de Sócrates passa a ser uma aplicação, uma 

forma concreta de dizer que se tem cuidado para consigo. O cuidado de si coloca-se na base 

do conhecimento de si. Aqui não há uma inversão ou desaparecimento de um para o 
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aparecimento do outro, o que existe é apenas o aparecimento de um em consequência do 

outro, ou seja, o aparecimento do conhecimento de si como consequência do cuidado de si. 

Sócrates não nega a importância do conhece-te a ti mesmo nem o desvaloriza, antes disso, ele 

enxerga um cuidado de si que é anterior ao conhecimento de si e seu aparecimento, um 

cuidado que está implícito no conhece-te a ti mesmo e que ele coloca-o como subjazendo 

anteriormente ao conhecimento de si. 

 Com o aparecimento de Sócrates o conhece-te a ti mesmo aparece no limite do 

cuidado de si. Desde que Sócrates recebeu a missão divina de ir de encontro aos homens e 

fazer com que eles voltassem o olhar para si e aprender de si o cuidado que deveriam ter 

consigo mesmos ele assim o faz cotidianamente e não deixou de fazer até sua morte. A vida 

inteira de Sócrates foi um testemunho do cuidado que ele dedicou ao cuidado dos outros e um 

testemunho de que o conhecimento de si é coextensivo ou aparece na medida em que o 

cuidado de si aparece, e isto atesta principalmente os diálogos em que Platão e Xenofonte o 

fazem falar. Em todos os diálogos em que Sócrates aparece o cuidado de si é que entra em 

cena e com ele o conhecimento de si. Em especial, o diálogo da Apologia de Sócrates, de 

Platão, dá testemunho de uma vida inteira dedicada ao enaltecimento do cuidado de si que os 

sujeitos devem ter para consigo e do conhecimento que é fruto deste cuidado. Conforme 

Foucault há na Apologia de Sócrates, de Platão, três ou quatro coisas que sinalizam esta 

preocupação de Sócrates com o cuidado de si e sua relação com o conhece-te a ti mesmo. 

 

Primeiro, a atividade que consiste em incitar os outros a se ocuparem 

consigo mesmos é a de Sócrates, mas lhe foi confiada pelos deuses. 

Realizando-a, Sócrates não faz senão cumprir uma ordem, exercer uma 

função, ocupar uma posição (ele emprega o termo táxis) que lhe foi confiada 

pelos deuses. [...]. Em segundo lugar, [...], ao ocupar-se com os outros, 

Sócrates, evidentemente, não se ocupa consigo mesmo ou, em todo caso, 

negligencia, com esta atividade, uma série de outras atividades tidas em 

geral como interessadas, proveitosas, propícias. [...]. Terceiro ponto 

concernente a esta noção de epiméleia heautoû e suas relações com o gnôthi 

seautón: parece que a noção de epiméleia heautoû acompanhou, enquadrou, 

fundou a necessidade de conhecer-se a si mesmo não apenas no momento de 

seu surgimento no pensamento, na existência, no personagem de Sócrates. 
104

 

 

Com o aparecimento de Sócrates o cuidado de si aparece como sendo anterior ao 

conhecimento de si, como já afirmamos. Na citação que acabamos de fazer Sócrates, como 

nos fala a Apologia de Sócrates e aqui atesta Foucault, está preocupado em cumprir fielmente 

a missão que o deus lhe confiara, que é a de cuidar do cuidado dos outros. Sócrates não é 
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convidado a fazer com que os sujeitos se conhecessem, mas aprendessem a cuidar de si 

mesmo. Fica aqui implícito que o conhecimento de si aparece subordinado ao cuidado de si, 

quem cuida é porque conhece.  

Mas parece contraditório que Sócrates tenha se ocupado tanto do cuidado dos 

outros e tenha cuidado tão pouco de si mesmo, mas apenas parece, na verdade, que cuidando 

do cuidado dos outros Sócrates encontrava o sentido do seu existir, o sentido do seu cuidado 

pessoal, e isto fica claro quando constatamos que em toda sua vida ele não demonstrou ter-se 

perdido de si mesmo, apenas deixou de fazer algumas coisas que, em geral, são tidas como 

interessantes no mundo ordinário, porém, aquele que encontrou uma pérola preciosa, o si 

mesmo, troca todos os tesouros que julgava ter para ficar com a pérola preciosa que 

encontrara. Encontrando a si mesmo Sócrates parte em busca do si mesmo de cada um. O 

cuidado de si é a pérola descoberta por Sócrates que acoplou o conhece-te a ti mesmo e este 

acoplamento não se encerrou nele. Após o aparecimento de Sócrates muitos foram dentro ou 

fora do pensamento filosófico que se dedicaram ao cuidado de si, Plutarco, Sêneca, Plínio, 

etc., e, com ele, ao conhece-te a ti mesmo. No entanto, Sócrates continua sendo aquela figura 

que até o fim de sua existência lutou para que o cuidado de si tivesse o lugar primeiro nas 

ocupações humanas. Mesmo diante da realidade de morte que se aproximava, como vemos na 

Apologia, Sócrates não hesita em fazer do cuidado de si a causa de toda sua existência.  

 E este texto, Apologia de Sócrates, não é o único texto em que Sócrates coloca 

o cuidado de si como anterior ao conhece-te a ti mesmo. Se voltarmos ao texto Alcibíades 

constataremos que o preceito délfico do conhece-te a ti mesmo aparece anterior ao cuidado de 

si, conforme comprovamos em meados do texto. Mas este aparecimento anterior do conhece-

te a ti mesmo, conforme nos fala Foucault, não é superior ao cuidado de si. O cuidado de si 

que aparece depois e no restante do texto não é um conselho de prudência como o conhece-te 

a ti mesmo. 

 

Porém, é interessante notar que este aparecimento do gnôthi seautón, antes 

de qualquer noção de cuidado de si, ocorre de uma forma fraca. Trata-se, 

meramente, de um conselho de prudência. Sócrates pede a Alcibíades para 

refletir um pouco sobre si mesmo e comparar-se aos seus rivais. Conselho de 

prudência: olha um pouco o que és em face daqueles que querem afrontar e 

então descobrirás tua inferioridade. 
105

 

 

O conhece-te a ti mesmo aparece como um conselho de prudência como podemos ver nesta 

explicação de Foucault, mas pode significar mais. Se o conhece-te a ti mesmo aparece 
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primeiro e anteriormente ao cuidado de si é para demonstrar que a missão de Sócrates não é 

uma missão dele mesmo, mas do deus. Sócrates parte do princípio délfico que se encontrava 

no templo de Apolo, conhece-te a ti mesmo, como que demonstrado que o trabalho, a missão 

que ele estava começando era um trabalho em nome do deus, o deus que ele sempre quis 

demonstrar que era o verdadeiro sábio. Se o conhece-te a ti mesmo aparece anterior ao 

cuidado de si, no Alcibíades, além de ser um conselho de prudência dado a Alcibíades é um 

testemunho de que a missão de Sócrates tem o aval e aprovação divina. 

 Sócrates é o homem que cuidando de si e conhecendo-se a si mesmo coloca 

dentro do pensamento filosófico o conhecimento de si como consequência do aparecimento 

do cuidado de si. O cuidado de si aparece com Sócrates diante da necessidade que o próprio 

sujeito grego tem de se relacionar com a própria verdade que o constitui e que é capaz de 

moldar sua subjetividade. Neste sentido, 

 

[a] importância de Sócrates vem, antes de tudo, do fato de que ele sabe se ocupar 

de si mesmo: ele é aquele que pratica a epimeleia heautou. Sem querer discutir essa 

noção, é preciso apenas observar que o cuidado de si deriva de uma tradição 

religiosa que o busca enquanto relação estrita e pessoal que o sujeito, ao preço de 

um trabalho de conversão de si, pode manter com a verdade. O cuidado de si 

funda-se no conhecimento de uma certa verdade que o próprio indivíduo aciona e 

que ele utiliza para transformar sua subjetividade. 
106

 

 

Sócrates, reconhecendo diante da afirmação do oráculo de que ele é o mais sábio dentre os 

homens, chega a conclusão de que ele é o mais sábio justamente porque sabe que nada 

conhece, que nada sabe. Esta constatação faz com que ele volte o olhar para si, conheça a si e 

sua ignorância, se reconheça como não possuidor de nada mais que sua ignorância e que por 

isso tem que tomar cuidado consigo para que não julgue possuir um tipo de sabedoria que na 

verdade ele não tem. “Tudo leva a crer, por outro lado, que este saber [humano] jamais pode 

ser adquirido. Não é somente aos outros que Sócrates não cessa de submeter a exame”. 
107

 

Sócrates pondo os seus interlocutores em exame não deixa de colocar a ele próprio em 

questão, sinal de um cuidado também consigo e, que parece ser um cuidado anterior ou 

conjunto, ao cuidado do outro. Somente após este cuidado consigo, ele parte de encontro ao 

cuidado dos outros, um cuidado que quer revelar a ignorância de cada sujeito em relação ao 

seu si mesmo e assim convidá-los ao cuidado, conhecimento e atenção para consigo mesmo. 

E este cuidado de si socrático funda-se na relação do sujeito com a verdade, a verdade que 
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revela, em primeiro lugar, a ignorância do sujeito a respeito de suas próprias verdades 

pessoais e que, depois, passa a ser verdades que começam a transformar e moldar a 

subjetividade do sujeito. O cuidado e o conhecimento de si fundam-se na verdade de si que o 

sujeito ignora e que é, com o aparecimento de Sócrates, a verdade descoberta que conduzirá 

ao verdadeiro cuidado de si e que abarca o conhece-te a ti mesmo. 

 

2.2 O aparecimento da epiméleia heautoû 

 

 O tema do cuidado de si, epiméleia heautoû, foi um tema de especial 

predileção de Foucault, não apenas nos últimos anos de sua vida, mas como antes falamos, ele 

está sempre preocupado com o sujeito e suas mais diversas formas de aparecimento dentro 

dos mais diversos campos sociais, culturais e religiosos. No entanto, nos últimos anos de sua 

produção intelectual a questão do cuidado de si torna-se mais evidente e Foucault trata deste 

tema em palestras, entrevistas e livros. Exemplo disso foi o último volume da série História 

da Sexualidade que tem por tema O cuidado de si e o livro a Hermenêutica do sujeito. O 

cuidado de si nestas duas obras tem como ponto de partida os gregos e principalmente a figura 

de Sócrates. Sócrates é o homem por excelência do cuidado de si e com ele toda uma tradição 

do cuidado de si se desenvolve. 

 

Ora, é esse tema do cuidado de si, consagrado por Sócrates, que a filosofia 

ulterior retomou, e que ela acabou situando no centro dessa “arte da 

existência” que pretende ser. É esse tema que, extravasando de seu quadro 

de origem e se desligando de suas significações filosóficas primeiras, 

adquiriu progressivamente as dimensões e as formas de uma verdadeira 

“cultura de si”. 
108

 

 

E esta expansão do cuidado de si a partir de Sócrates configurou-se no que aqui Foucault 

chamou de “cultura de si”, uma cultura não de cultivo ou de amor a partes efêmeras do sujeito 

e de seu existir, mas uma cultura que formou e deu formas ao existir de várias pessoas em 

vários segmentos da sociedade. Por “cultura de si”, diz Foucault, 

 

[...] é preciso entender que o princípio do cuidado de si adquiriu um alcance 

bastante geral: o preceito segundo o qual convém ocupar-se consigo mesmo 

é em todo caso um imperativo que circula entre numerosas doutrinas 

diferentes; ele também tomou a forma de uma atitude, de uma maneira de se 

comportar, impregnou formas de viver; desenvolveu-se em procedimentos, 
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em práticas e em receitas que eram refletidas, desenvolvidas, aperfeiçoadas e 

ensinadas; ele constituiu assim uma prática social, dando lugar a relações 

interindividuais, a trocas e comunicações e até mesmo a instituições, ele 

proporcionou, enfim, um certo modo de conhecimento e a elaboração de um 

saber. 
109

 

 

Esta cultura de si está relacionada ao alcance que o cuidado de si conseguiu dentro do 

domínio das atividades humanas desde o seu aparecimento com o personagem de Sócrates. 

Com esta cultura de si o cuidado de si se expande e ganha outros domínios além do filosófico, 

ele passa a fazer parte da vida social em seus vários segmentos, passa, no final das contas, a 

moldar a existência dos sujeitos e a elaborar um tipo de saber concernente ao cuidado que o 

sujeito deve ter para consigo. A cultura de si foi e continua sendo o efeito instantâneo e a 

posteriori do cuidado de si inaugurado por Sócrates e continuará sendo uma forma de 

estilização da vida. A cultura de si alcançou um nível geral dentro da existência dos sujeitos, 

mas queremos, com Foucault, permanecer no estágio em que esta cultura formou-se no 

estágio em que Sócrates põe em evidência o cuidado de si e como sua consequência o 

conhecimento de si. 

 Sócrates, como diz Foucault, “é e continuará sendo o homem do cuidado de 

si”. Ele, na Aula de 6 de janeiro de 1982, 
110

 na primeira hora, após fazer uma breve alusão ao 

aparecimento do conhece-te a ti mesmo como que sendo anterior ao cuidado de si, relaciona, a 

partir do aparecimento de Sócrates, o cuidado de si ao conhece-te a ti mesmo. Com o 

surgimento de Sócrates, Foucault demonstra que houve uma virada: não mais o conhece-te 

antecede o cuidado, mas o cuidado abarca e tem a primazia se ou não o relacionamos ao 

conhece-te a ti mesmo. Com isto, esta inversão socrática, a história do cuidado de si começa a 

ser desenhada inteiramente ligada ao conhecimento de si. Com e após Sócrates, deixa-nos 

entender Foucault, é o cuidado de si que fica em evidencia e demonstra que vai fazer parte, 

até os primeiros séculos do cristianismo, da ocupação filosófica, religiosa, médica e social de 

muitos autores. Mas, ainda nesta mesma aula, Foucault, como que sintetizando o 

aparecimento do personagem Sócrates e com ele todo o efeito do cuidado de si que lhe fora 

posterior, diz que devemos reter, de início, três definições iniciais do aparecimento do 

cuidado de si socrático e os efeitos deste cuidado que se prolongaram por séculos fazendo 

uma longa história do cuidado de si. Diz ele: 
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Primeiramente, o tema de uma atitude geral, um modo de encarar as 

coisas, de estar no mundo, de praticar ações, de ter relações com o outro. A 

epiméleia heautoû é uma atitude – para consigo, para com os outros, para 

com o mundo. 

Em segundo lugar, a epiméleia heautoû é também uma forma de 

atenção, de olhar. Cuidar de si mesmo implica que se converta o olhar, que 

se conduza do exterior para... eu ia dizer “o interior”; [...]. 

Em terceiro lugar, a noção de epiméleia não designa simplesmente 

esta atitude geral ou esta forma de atenção voltada para si. Também designa 

sempre algumas ações, ações que são exercidas  para consigo, ações pelas 

quais nos assumimos, nos modificamos, nos purificamos, nos transformamos 

e nos transfiguramos. [...]. 
111

 

 

Temos com estas três definições do que é e vem a ser o cuidado si apresentadas 

por Foucault uma noção do que foi o cuidado de si desde seu majestoso aparecimento com a 

figura de Sócrates, em tono do século V a.C., até o século V d.C. Uma longa história que 

colocou o cuidado de si dentro das ocupações, se não primeiras dos sujeitos, pelo menos 

dentro do processo de constituição das subjetividades humanas. Vemos com Foucault que no 

decorrer deste tempo, século V a.C. ao século V d.C., toda uma preocupação na elaboração da 

própria subjetividade, “[...], todo um corpus definindo uma maneira de ser, uma atitude, 

formas de reflexão, práticas que constituem uma espécie de fenômeno extremamente 

importante, não somente na história das representações, [...], mas na própria história da 

subjetividade [...]”. 
112

 As práticas da subjetividade tiveram no espaço de tempo estudado por 

Foucault o cuidado de si como um dos fios condutores e formadores de subjetividades, mas 

não apenas um único cuidado que permaneceu igual desde Sócrates, mas um cuidado que foi 

sendo reconfigurado no espaço de tempo analisados e estudados por Foucault. 

 O cuidado de si foucaultiano vai, a partir do período que Foucault se propõe a 

estudar o aparecimento e desenvolvimento do cuidado de si, século V a.C. ao século V d.C., 

se configurando como um resgate e trabalho histórico-filosófico do que foi o cuidado de si 

desde o seu nascimento, passando pelo período da idade de ouro do cuidado de si 
113

, até 

chegar, por fim, no século V d.C. onde o cuidado de si está relacionado às práticas primeiras 

do ascetismo cristão. Uma longa história analisada por ele, mas que faz-nos ater os olhos, 

mais detalhadamente, deixando de lado o momento posterior, ao princípio: àquele momento 

em que passou a ser ou a ter “alguma coisa um tanto perturbadora no princípio do cuidado de 
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si” 
114

; àquele momento em que o cuidado de si ganha maior evidência e passa a ser uma 

forma de exercício, de fazer passar por exame a políticos, poetas, artesãos 
115

e a todos 

aqueles que desejam formar para si um tipo de sabedoria imanente de si próprio e que vai 

dando novas formas à própria subjetividade; àquele momento, enfim, que Foucault 

denominou de “momento socrático-platônico”. 
116

 Este momento representa, para Foucault, a 

grande guinada do cuidado de si, seu grande nascimento, o momento em que o cuidado de si 

passa a ser problematizado, pela primeira vez, como questão filosófica. O momento, portanto, 

no qual Foucault alicerça a sua discussão acerca do sujeito e do cuidado que este deve ter para 

consigo partindo do mundo grego e, especificamente, da figura de Sócrates. 

 Após encontrar o seu ponto de partida para análise do grande momento do 

despertar para o cuidado de si na antiguidade, o personagem de Sócrates, Foucault começa a 

desenhar a história do cuidado de si em suas pesquisas seguindo o itinerário da vida socrática, 

ou melhor dizendo, os momentos chaves em que mais evidentemente Sócrates aparece 

preocupado com o cuidado de si e, se bem aguçarmos o olhar, perceberemos, com Foucault, 

que a vida inteira de Sócrates foi um serviço prestado ao cuidado de si dos outros, como tanto 

já frisamos. Marcando o seu ponto de partida, Sócrates, Foucault, na segunda hora, da Aula de 

6 de janeiro de 1982, determina por onde vai começar a estudar o aparecimento do cuidado de 

si e seu aparecimento como problema filosófico, a partir de Sócrates. Como falamos no 

capítulo anterior, o ponto de partida de Foucault, após uma breve menção geral aos gregos, é 

direcionado ao Sócrates do livro Alcibíades. Este texto é o ponto de partida de Foucault para 

suas análises do nascimento e desenvolvimento do cuidado de si, mas isso não é por acaso. 

Mesmo sendo um texto que alguns afirmam ser da juventude de Platão ou questionem sua 

datação e autenticidade, ele significa, para Foucault, a própria teoria do cuidado de si. Uma 

teoria que Foucault faz questão de frisar que antes mesmo que ela fosse teorizada por Sócrates 

era uma questão, o cuidado de si, antiga que fazia parte da cultura grega. 
117

 No entanto, 

quando Sócrates retoma a questão do cuidado de si ele não apenas se reporta a uma tradição 
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de um cuidado de si grego que lhe é anterior, mas ele, retomando-a, coloca-a como base 

essencial da teoria do cuidado de si desenvolvida no Alcibíades. O Alcibíades é base onde 

Foucault começa a alicerçar suas problematizações e descobertas acerca do cuidado de si. 

Mas uma pergunta não nos deixa quietos: por que o Alcibíades é o ponto de partida de 

Foucault no concernente ao cuidado de si? Uma resposta poderia nos fazer se dar por 

satisfeitos dizendo que é nele que Foucault enxerga a teoria do cuidado de si e aparecendo em 

seu esplendor, como já vimos antes, mas isto não parece ser tudo quando se quer entender um 

pouco mais a fundo a razão da escolha deste discurso Alcibíades. 

 Tomando este diálogo Foucault faz também questão de demonstrar, além de 

que esta obra é a teoria do cuidado de si, na Aula de 17 de março de 1982, que houve com ele 

um tipo de “recobrimento”. O que seria este “recobrimento"? Segundo Foucault: 

 

É neste sentido que, no seu desdobramento, o diálogo Alcibíades mostra, ou 

melhor, efetua o que se poderia chamar de “recobrimento propriamente 

platônico, recobrimento da epiméleia heautoû pelo gnôthi seautón (do 

cuidado de si pelo conhecimento de si). É o conhecimento de si, é o 

imperativo “conhece-te a ti mesmo” que recobre inteiramente e ocupa todo 

lugar liberado pelo imperativo “cuida de ti mesmo”. “Cuida de ti mesmo” 

quererá finalmente dizer: “conhece-te a ti mesmo”. 
118

 

 

Tentando elucidar um pouco mais o que seria este “recobrimento” na obra Alcibíades 

poderíamos dizer que ele é o momento em que o cuidado de si passa a incorporar o conhece-te 

a ti mesmo e colocá-lo como desdobramento ou consequência deste cuidado que se deve ter 

para consigo. O “recobrimento” pode ser ainda entendido como que o atrelamento do cuidado 

de si ao conhece-te a ti mesmo e, a partir deste atrelamento, não se pode encontrar um 

desvinculado do outro.  

 Depois desta afirmação e após ter esmiuçado o Alcibíades ao longo do curso de 

1982 e ter encontrado nele aspectos referentes ao déficit da formação grega representada pelo 

próprio Alcibíades; encontrar aspectos referentes ao governo de si, antes de querer governar 

os outros; encontrar aspectos referentes ao cuidado de si, vinculado ao exercício de poder; 

encontrar aspectos do cuidado de si aparecendo, eclodindo, diante de um saber que se ignora; 

encontrar aspectos do cuidado de si sendo reclamado desde que se deixa de frequentar o 

mestre, 18 a 20 anos, e não apenas quando se está na maturidade ou velhice; 
119

 poderíamos 

dizer com Foucault e respondendo a nossa pergunta anterior: “Foi o que encontramos no 
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Alcibíades”. 
120

 Mas, ainda, não queremos assim afirmar. Há algo dentro destas descobertas 

de Foucault que nos faz querer ver além. Mas, não adentramos nas questões centrais 

suscitadas por Foucault ao analisar este texto? Nos questionamos. Concordamos com Sandra 

Muchail quando ela elenca duas razões pelas quais Foucault parte do Alcibíades para 

problematizar e evidenciar o cuidado de si. São elas: 

 

De modo geral, o que aqui nos importa realçar é que esta “situação” do 

Alcibíades no contexto das obras de Platão explica, em certa medida, o 

privilégio de ponto de partida que Foucault lhe confere no contexto de seu 

Curso. [...]. 

Mas se, por um lado, a escolha de Foucault encontra respaldo na 

relação do Alcibíades com a trajetória de toda a filosofia de Platão até sua 

posteridade no neoplatonismo, por outro, no interior desta trajetória, é o 

tema do cuidado de si – e com ele, o do conhecimento de si – que, de modo 

particular, confirma a escolha. 
121

 

 

Estas são duas razões chaves que justificam os motivos pelos quais Foucault 

escolhe partir do Alcibíades. Questões que tanto sintetizam como põe em evidência dois 

fatores fortes que evidenciam o grande interesse de Foucault pelo cuidado de si. 

Principalmente a segunda questão onde vemos se desenvolver o cuidado de si traçando, a 

parir deste momento socrático, uma longa trajetória. Através da qual, bem entendamos, não 

apenas histórica, mas uma trajetória pessoal que conduz o sujeito a partir dele, com ele 

mesmo e por meio do mestre, a um contínuo vir a ser do cuidado e do conhecimento de si; 

trajetória infinda e que remete o sujeito sempre a si em uma dinâmica que engloba, diante da 

exigência de cuidar de si, outros fatores essenciais ou peculiares ao cuidado: 

 

Para cuidar de si, Alcibíades deverá conhecer a si mesmo; para conhecer-se, 

há de conhecer o divino; conhecendo o divino, conhecerá a sabedoria e, 

portanto, o que é a justiça; assim, somente assim, Alcibíades poderá ser o 

bom político capaz de governar a cidade. Ou dito de outro modo: a formação 

do político requer a ética do cuidado de si; o cuidado de si requer a relação 

amorosa com o mestre; conduzindo o discípulo ao conhecimento da 

divindade, o mestre cuida de quem cuida de si. 
122

 

 

Vemos com isto que o grande debate, a questão de interesse de Foucault, é a 

questão do cuidado de si no Alcibíades; uma questão que vai se descortinando, não tão 

simples como se poderia imaginar; uma questão que agrega, que atrela, como dizia Foucault, 
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não apenas o conhece-te a ti mesmo, mas também, a relação com o outro, com o mestre, um 

conhecimento do divino racionalizador da razão humana e único capaz de conduzir a um 

verdadeiro cuidado, a uma verdadeira sabedoria e a uma verdadeira justiça. Estas questões 

aparecem quando afirmamos, com a Salma Muchail, que a razão de Foucault de partir do 

Alcibíades é questão que perpassa e centraliza os seus estudos no que concerne ao cuidado e 

conhecimento de si. Vale aqui salientar que enaltecemos o grande interesse de Foucault pelo 

cuidado de si no Alcibíades, mas este enaltecimento não apaga as duas outras questões vistas 

por ele neste diálogo; a questão do cuidado de si e a política e a questão do cuidado de si e a 

deficiência educacional. O que aqui vimos desenvolvendo, mesmo que de forma implícita, 

apresenta, quando no trato com o cuidado de si, que estas duas outras questões estão ligadas 

ao cuidado de si, mas que só aparecem em detrimento dele. Podemos, com Foucault, mais 

uma vez, sintetizar o que ele viu no Alcibíades, não com o intuito de sermos enfadonhos, mas 

com o intuito de buscar uma visão mais minuciosa do que ele realmente encontrou neste 

diálogo, com a seguinte conclusão dele próprio no texto Technologies of the self: 

 

In my discussion of the Plato’s Alcibiades, I have isolated three major 

themes: (1) the relation between care of the self and care for the political 

life; (2) the relation between the care of the self and defective education; (3) 

the relation between the care of the self and knowing oneself. Whereas we 

saw in the Alcibiades the close relation between “Take care of yourself” and 

“Know yourself”, taking care of yourself eventually was absorbed in the 

knowing yourself. 
123

 

 

Como vemos, em hipótese alguma o cuidado de si que enaltecemos está desvinculado dos 

outros dois cuidados que com os quais Foucault resume este diálogo. Mas a última relação 

apresentada por Foucault é a de maior importância a que mais lhe interessa e que acaba 

englobando as outras duas. 

 O cuidado de si é no Alcibíades de Platão, conforme Foucault, “a própria teoria 

do cuidado de si” 
124

, “é a primeira teoria e, pode-se mesmo dizer, [entre] todos os textos de 

Platão, a única teoria global do cuidado de si” 
125

, é onde existe “uma teoria completa” 
126

 do 

cuidado de si e é onde vemos que, o cuidado de si, tem sua “primeira formulação teórica e 

sistemática” 
127

. É por isto que insistimos e evidenciamos que, se pudéssemos sintetizar o 
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Alcibíades para Foucault, o cuidado de si é a questão central que engloba toda uma série de 

questões pessoais e sociais que dizem respeito à constituição do sujeito nesta obra. 
128

 O 

cuidado de si é a centralidade do Alcibíades porque nele Foucault também enxerga a síntese 

de toda uma tecnologia, ou técnicas, que tentava dar acesso ao sujeito.  

 

E parece-me que Platão ou o momento platônico, particularmente o texto do 

Alcibíades, traz o testemunho de um destes momentos em que é feita a 

reorganização progressiva de toda a velha tecnologia do eu que é, portanto, 

bem anterior a Platão e a Sócrates. Penso que em Platão, no texto do 

Alcibíades ou em outro lugar entre Sócrates e Platão, todas estas tecnologias 

do eu foram submetidas a uma reorganização muito profunda. 
129

 

 

O alcance do cuidado de si sintetiza práticas anteriores que davam acesso ao mais íntimo do 

sujeito, muitas delas embasadas ou elaboradas a partir do preceito conhece-te a ti mesmo, 

práticas que Foucault chama de técnicas ou tecnologias de si. 
130

 Estas tecnologias, a partir do 

Sócrates de Alcibíades, são consequências do cuidado de si manifesto neste diálogo. 

 Aos poucos vamos vendo que a razão de Foucault ter problematizado o 

cuidado de si a partir do Alcibíades vai se revelando como uma escolha cheia de imbricações 

que tem por base o cuidado de si. E que não dizem respeito a uma relação de si para consigo 

apenas, mas imbricações que dizem respeito a novos modos de proceder dentro de todos os 

domínios da sociedade e do sujeito. O cuidado de si desencadeia, ou exige, toda uma forma 

peculiar e própria a cada sujeito de conduzir sua vida, de estar no mundo e de criar para si 
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modos sempre novos de subjetivação. Ele é – o cuidado de si – a garantia da impermanência 

eterna do sujeito em si; ele é causa de relações diversificadas com o próprio sujeito e com 

tudo o que existe; ele é a causa de uma não essência rotuladora e determinadora do sujeito; ele 

é a possibilidade de recriação da vida; ele é uma ética da imanência que garante ao sujeito 

elaborar a sua vida a partir do princípio de uma coerência interna; ele é, em síntese, a chave 

que rege a existência do sujeito que procura regular sua vida a partir de uma relação interna e 

depois externa, do sujeito para consigo mesmo e para com toda a sociedade e com tudo o que 

existe. 

 Vamos através destas descobertas revelando um cuidado de si foucaultiano, 

com bases no Alcibíades, cheio de significações que vão revelando inúmeras razões que 

fizeram com que Foucault voltasse aos gregos, especialmente a Sócrates, e resolvesse partir 

do Alcibíades. Este retorno de Foucault aos gregos, a Sócrates e ao diálogo Alcibíades, além 

de ser o instante em que ele parte em busca do horizonte e do alcance do cuidado de si é o 

solo por onde vemos ser desenhado um modo de ser sujeito que vai se configurando a partir 

do cuidado que se dedica a si mesmo. Além disso, 

 

[...] o que Foucault encontra no pensamento antigo é a idéia de inscrever 

uma ordem na própria vida, mas uma ordem imanente, que não seja 

sustentada por valores transcendentais ou condicionada do exterior por 

normas sociais [...]. 
131

 

 

E o Alcibíades revela que, antes de qualquer coisa, o jovem Alcibíades deve aprender, se 

quiser realmente governar a cidade e ter cuidado para com seus cidadãos, a cuidar de si e a 

formar para si técnicas próprias de condução e governo da própria vida. Técnicas estas 

pautadas e elaboradas sem um fundo metafísico ou de exigência externa, mas que se sustenta, 

como antes afirmamos, a partir de um princípio e coerência internos. Que são adquiridos 

quando Alcibíades é levado ao cuidado de si que lhe é apresentado por Sócrates como sendo o 

ponto de partida que ordena a própria vida e que, por conseguinte, leva aquele que quer 

governar a cidade a dar uma ordem à vida de seus concidadãos porque antes ordenou e 

aprendeu a cuidar de si. 

 O cuidado de si desde que aparece no Alcibíades e que é apresentado por 

Foucault não cessa de ter significações. Desde que descobrimos que o cuidado de si antecipa, 
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atrela e principia o conhece-te a ti mesmo, no Alcibíades as relações do sujeito começam a 

mudar quando se começa a perceber que 

 

[...] o princípio do gnôthi seautón não é autônomo no pensamento grego. E, 

a meu ver, somente podemos compreender sua significação própria e sua 

história se levarmos em conta esta relação entre conhecimento de si e 

cuidado de si no pensamento grego. 
132

 

 

Foucault compreende o cuidado de si relacionado, “atrelado”, para usar suas 

palavras, ao conhecimento de si, com isso, além do que já apresentamos como consequências 

deste atrelamento, as de cunho pessoais e sociais, e que querem ser algumas das muitas 

justificativas possíveis do ponto de partida de Foucault ter sido o Alcibíades de Platão, 

diremos que, e aqui queremos apresentar uma última razão que nos faz entender o motivo de 

Foucault ter iniciado suas pesquisas acerca do cuidado de si a partir deste diálogo, o outro, a 

importância do outro, é a grande figura de resgate foucaultiano que aparece no solo e no 

princípio do cuidado de si a partir do surgimento do Alcibíades. O cuidado de si é cuidado que 

aparece mediante a relação com o outro que, no caso do Alcibíades, é a figura de Sócrates. 

 Esta descoberta do outro como figura central no desdobramento do cuidado de 

si problematizado por Foucault é uma das novidades que ele encontra quando do retorno aos 

gregos. Uma novidade que segundo Deleuze é fruto de um “deslocamento” que tem por base 

e faz-nos entender que começa sendo uma referência ao Alcibíades. Diz Deleuze: 

 

A novidade aparece posteriormente, aproveitando-se de um “deslocamento” 

duplo: quando “os exercícios que permitem governar a si mesmo” se 

deslocam ao mesmo tempo do poder como relação de forças e do saber como 

forma estratificada, com código de conduta. Por um lado, há uma “relação 

consigo” que começa a derivar-se da relação com os outros; por outro lado, 

igualmente, uma “constituição de si” [...]. Essa derivação, esse deslocamento 

devem ser entendidos no sentido de que a relação consigo adquire 

independência. É como se as relações do lado de fora se dobrassem, se 

curvassem para formar um forro e deixar surgir uma relação consigo, 

constituir um lado de dentro que se escava e desenvolve segundo uma 

dimensão própria: a enkrateia, a relação consigo mesmo como domínio, “é 

um poder que se exerce sobre si mesmo dentro do poder que se exerce sobre 

os outros” (quem poderia pretender governar os outros se não se governa a si 

próprio?) [...]. 
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Este deslocamento ocasionado pelo poder e saber que são dobráveis, a força constituidora de 

subjetividades homogêneas é dobrada, deslocada, e com este deslocamento a atenção do 
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sujeito ao invés de estar voltada para uma força ou ao invés de ouvir a um apelo externo para 

a constituição de si, é revertida, sem deixar de ser força, para que o sujeito, a partir de si 

mesmo, comece a elaborar um tipo de poder e de saber de si, capazes de mudar, 

primeiramente, a relação consigo mesmo. Com este deslocamento, começa a desenhar-se uma 

relação especial consigo que, como vemos, é fruto de um encontro ou apelo do outro. No caso 

do Alcibíades, ele próprio é convidado por Sócrates ao cuidado. O outro é quem desperta para 

o cuidado, para uma relação diferenciada e cuidativa para consigo mesmo. Do cuidado de si 

despertado pelo outro surge, na lógica de Deleuze, em um segundo momento, uma 

constituição própria de si.  É necessário haver um despertar para o cuidado, que como vemos 

no Alcibíades e em vários textos estudados por Foucault, ao longo de seus estudos do cuidado 

de si, é essencialmente despertado por outro. Na maioria dos casos, se não em todos os casos, 

quando Foucault apresenta a figura de Sócrates ela está sempre relacionada à figura daquele 

que incita os outros a cuidarem de si mesmos, também relacionado à figura do vigilante que 

reclama um olhar para si. Figura já assumida pelo próprio Sócrates quando ele aceitou e 

acatou a missão divina de ir importunar os outros a cuidarem, a voltarem o olhar para si. 

Sócrates é o outro de Foucault responsável pelo despertar dos outros ao cuidado de si. Ele é o 

mestre do cuidado de si; ele é quem reverte a força, no Alcibíades, fazendo com que o intento 

de Alcibíades em governar a cidade seja um intento de governar a si mesmo e de tomar 

cuidado de si. Alcibíades aprende, com o outro, que é necessário, antes do governo da cidade, 

produzir para si mesmo um tipo de relação independente onde ele possa autoconstituir-se e 

governar-se; onde ele possa ser independente em relação aos apelos externos e dependente de 

um apelo interno que o conduz ao cuidado de si. O outro na relação do diálogo Alcibíades é 

quem suscita ao cuidado, ao voltar-se para si, ao primeiro retorno para si, ao não mais perder-

se de si, mas também é o outro que neste apelo ao cuidado reclama um domínio de si que é 

condição essencial para o cuidado e independência de si, domínio denominado de enkrateia. 

134
 Um tipo de exercício ou relação consigo que se caracteriza como continência, que conduz 

                                                           
134

No Uso dos prazeres o aparecimento desta palavra está ligada a uma relação própria do sujeito para consigo, 

um tipo de atitude que o sujeito desenvolve frente à moral dos prazeres. Por isso Foucault a situa no campo da 

luta, da resistência ou do combate, enfim, no campo da continência. A enkrateia pode ser definida, se quisermos 

sintetizar esta definição de Foucault, como um estado de dominação de si sobre si que o sujeito continuamente 

tem de desenvolver para autoconstituir-se ao longo da vida. A enkrateia, por fim, enquadra-se, dentro da obra 

Uso dos prazeres, como um exercício de acesso a si, exercício que acarreta cinco características próprias: “1. 

Esse exercício de dominação implica, em primeiro lugar, uma relação agonística. [...]. 2. Essa relação de 

combate com o adversário é também uma relação agonística consigo mesmo. 3. Uma tal atitude “polêmica” a 

respeito de si tende a um resultado que é naturalmente expresso em termo de vitória [...]. 4. Essa forma 

autocrática se desenvolve segundo diferentes modelos, especialmente dois: o da vida doméstica e o da vida 

cívica. [...]. 5. Para exercitar-se para essa luta, é indispensável uma ascese” (FOUCAULT, Michel. História da 



  
78 

a um contínuo contemplar-se, contínuo vigiar-se, contínuo embate que pode garantir para si 

mesmo um tipo de vitória gloriosa e muito mais honrosa do que as que são travadas no mundo 

externo. A enkrateia dentro do domínio do cuidado de si e sendo analisada no Alcibíades é 

um poder que se exerce no interior de outros poderes, isto é, diante do poder instituído, 

disseminado. A enkrateia é um tipo de poder que se exerce sobre si mesmo, sem pretensão ou 

imposição externa, o próprio sujeito é que tem de exercer um domínio, um tipo de poder e de 

saber sobre si mesmo. Este tipo de relação consigo denominada de enkrateia, é a condição 

primeira apresentada por Sócrates a Alcibíades caso este queira levar até o fim o intuito de 

governar a cidade. No cerne da ocupação de Sócrates para que Alcibíades não seja igual a 

outros políticos que se preocupam com tudo menos consigo mesmo, com o domínio e 

governo de si mesmo, encontra-se uma grande questão que diz respeito à importância e 

continência do outro: só se pode levar a cidade a um bom governo e a ter cuidado para 

consigo mesmo aquele líder que, antes de mais nada, ocupou-se de si mesmo, de governar 

seus apetites, de conhecer a si mesmo e que, depois disso, vai de encontro ao cuidado do 

outro a quem se deseja governar, eis a lição do Alcibíades. 

 Além de todas as razões apresentadas que são justificativas de Foucault ter 

começado do Alcibíades a problematizar o cuidado de si encontramos, por fim, a presença do 

outro como personagem central que conduz ao cuidado e conhecimento de si. O outro é a 

razão e o motivo da descoberta e do apelo ao cuidado de si a partir do texto Alcibíades. 

 

2.3 O eu, o si mesmo, pelo outro 

 

 Como antes afirmamos, é quase impossível, no concernente a si, uma volta, 

uma atenção, um conhecer e principalmente um cuidar que parte da pura conscientização de 

que é necessário ter cuidado consigo. Sabendo, pois, que é difícil, ou quase impossível voltar 

o olhar para si, por si, surge a figura do outro, daquele que importuna, que reclama, que exige 

uma atenção e que diz: é necessário ter a si mesmo sob seus próprios cuidados. 

 O outro, dentro da história do cuidado de si traçada por Foucault e a partir do 

cuidado de si inaugurado pelo Alcibíades, é a condição de aparecimento do cuidado de si. O 

outro do Alcibíades, Sócrates, é quem inaugura, é quem vai de encontro a um eu esquecido do 

outro, isto é, quem resgate para o próprio sujeito o seu próprio si, o seu próprio eu. Quem está 

preocupado no cuidado de si no Alcibíades não é o próprio Alcibíades, mas Sócrates, o outro, 
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a partir de então a história do cuidado de si passa a ser vista não como uma relação pura de 

isolamento do sujeito em si mesmo – se bem que reconhecemos que Foucault trata do retiro 

em si mesmo, mas que isso não se dá diante de todo o processo de cuidado de si –, mas passa 

a ser uma relação onde o outro é peça fundamental, se não essencial, para que o eu, o si 

mesmo, desperte para o cuidado e para a contínua atenção a si. 

 Sócrates, no Alcibíades, conforme Foucault na Aula de 13 de janeiro de 1982, 

procura Alcibíades quando ele avança na idade, uma época em que a juventude já havia 

passado junto com suas façanhas. A razão de Sócrates apenas procurar Alcibíades nesta época 

revela que aquilo com ele está preocupado não é o que interessava aos outros enamorados de 

Alcibíades, o interesse de Sócrates, quando ninguém mais o procura, é o próprio Alcibíades, o 

seu si mesmo. Sócrates começa a cuidar ou a se interessar pela forma com a qual Alcibíades 

cuida de si mesmo. E esta preocupação de Sócrates, do outro, é o que define a figura do 

mestre na dinâmica do cuidado de si. 

 

Pois o cuidado de si é, com efeito, algo que, como veremos tem sempre 

necessidade de passar pela relação com um outro que é o mestre. Não se 

pode cuidar de si sem passar pelo mestre, não há cuidado de si sem a 

presença de um mestre. 
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A presença do mestre, do outro, não é uma simples ou mera presença. O outro aqui conduz a 

um cuidado e sabedoria diferente de muitos outros que conduzem a um tipo de saber e poder 

que são em muitos exteriores ou diferentes do cuidado que se deve ter consigo. O tipo de 

mestria, o tipo de outro, assumida por Sócrates define-se por uma pedagogia que é capaz de 

levar o sujeito a voltar o olhar para si, a poder cuidar de si mesmo. O mestre, o outro, cuida 

do cuidado que o outro deve ter para consigo mesmo. 

 

Porém, o que define a posição do mestre é a que ele cuida do cuidado que 

aquele que ele guia pode ter de si mesmo. Diferente do médico ou do pai de 

família, ele não cuida do corpo ou dos bens. Diferentemente do professor, 

ele 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 [...]. 
136

 

 

O tipo de mestria que o outro passa a ensinar a partir do aparecimento de Sócrates 

fundamenta-se em um dos aspectos que Foucault apresenta como sendo uma das deficiências 
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de Alcibíades, neste caso, sua educação. O que ele, Alcibíades, aprendeu com seu tutor ou 

outros mestres não passa de técnicas e saberes que visam ganhar mérito e reconhecimento em 

áreas sociais políticas ou religiosas que, depois de ter passado pelo crivo socrático, o próprio 

Alcibíades chega à conclusão de que tudo desconhecia, além, é claro, de si mesmo. Sócrates, 

este outro, que se propõe dar um tipo de saber que Alcibíades nunca teve, apresenta-se como 

o outro do cuidado de si, o outro pedagogicamente essencial ao cuidado de si. 

 Este outro pedagógico inaugurado por Sócrates é visto por Foucault como 

sendo a causa do nascimento do cuidado de si, tanto no Alcibíades quanto em todo 

desenvolvimento da história do cuidado de si. O cuidado de si encontra-se, assim como está, 

com o conhece-te a ti mesmo, a partir da figura de Sócrates, atrelado ao outro. Sem o outro o 

objetivo de chegar ao eu, ao si, de que é preciso cuidar é falho. 

 

O outro ou outrem é indispensável na prática de si a fim de que a forma que 

define esta prática atinja efetivamente seu objeto, isto é, o eu, e seja por ele 

efetivamente preenchida. Para que a prática de si alcance o eu por ela visado, 

o outro é indispensável. Esta é a fórmula geral. 
137

 

 

Esta fórmula geral apresentada por Foucault de que não há cuidado de si sem o 

outro reafirma a nossa posição de que por si só o sujeito é incapaz, pelo menos em um 

primeiro momento, de fazer voltar para si sua atenção e de bem cuidar-se. 

 Após esta constatação de Foucault de que não há cuidado de si sem a presença 

do outro, na aula de 27 de janeiro de 1982 ele apresenta, analisando os diálogos socrático-

platônicos a partir do Alcibíades, modelos de mestria, de outricidade, que positiva ou 

negativamente influenciam na formação dos jovens. Conforme Foucault, existe nos diálogos 

socrático-platônicos três tipos de mestria, três tipos ou formas de ser o outro: 

 

Primeiramente, a mestria de exemplo. O outro é um modelo de 

comportamento, modelo transmitido e proposto ao mais jovem e 

indispensável à sua formação. Este exemplo pode ser transmitido pela 

tradição: são os heróis, os grandes homens que se a conhecer através das 

narrativas, das epopéias, etc. [...]. O segundo exemplo é a mestria da 

competência, ou seja, a simples transmissão de conhecimentos, princípios, 

aptidões, habilidades, etc., aos mais jovens. Finalmente, terceiro tipo de 

mestria: é a mestria socrática, sem dúvida, mestria do embaraço e da 

descoberta, exercida através do diálogo. 
138
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Estes três tipos de mestria, conforme nos apresenta Foucault, são caracterizadas 

por pedagogias ou formas de educar diferenciadas, no entanto, há, afirma ele, dois elementos 

que são compartilhados por todas elas, a saber, a ignorância e a memória, elementos que se 

continuamente observados atualizam para o próprio sujeito a sua incapacidade de ser sabedor 

de algo imutável e de por isso buscar sempre e a cada dia um saber de si que se caracteriza 

como pura imanência. Conforme ainda nos indica Foucault o objetivo deste encontro com o 

outro, de cada uma destas mestrias, está direcionado em como fazer para que o jovem saia de 

sua ignorância. No entanto, observando o último tipo de mestria, Foucault diz que por meio 

dela, por meio da figura de Sócrates, que antes dele ir em busca da ignorância do outro 

reconhece a sua própria, pode surgir um tipo de conhecimento e cuidado de si fruto do saber 

da própria ignorância constatada no encontro com o outro. 

 

A mestria socrática é interessante na medida em que o papel de Sócrates 

consiste em mostrar que a ignorância, de fato, ignora que sabe, portanto, que 

até certo ponto o saber pode vir a sair da própria ignorância. Todavia, o fato 

da existência de Sócrates e a necessidade do questionamento de Sócrates 

provam que, não obstante, este movimento não pode ser feito sem o outro. 
139

 

 

Este tipo de mestria que permite um saber constituído a partir do reconhecimento da própria 

ignorância rompe com os modelos de mestria do exemplo e da competência em sua forma de 

educar, mas une-se a estes dois tipos quando, após o encontro com Sócrates e ao aprender de 

si, em um efeito a posteriore, o sujeito tem de dar exemplo de mestria de cuidado. Mas esta 

mestria do cuidado não se dá com bases em exemplos passados e sim a partir de si e sua 

atualidade e tem que com isso desenvolver mestria de competência que demonstre as aptidões 

adquiridas com o outro, Sócrates. Só assim é que os sujeitos são capazes de desenvolver o 

governo e o cuidado de si. Podemos perceber que com a mestria socrática a mestria do 

exemplo e da competência aparecem a ela ligadas, mas não como um exemplo apriore que 

deve ser seguido, mas como uma atitude a posteriore que o sujeito demonstra com a própria 

descoberta e cuidado de si. 

 A mestria do outro, socrática, em sua forma de aparecimento, surge, assim 

digamos, não institucionalizada, apresenta, com isso, um novo modelo de educação, um novo 

modelo de ser o outro que educa e que apresenta, por esta forma não institucionalizada, 

algumas questões concernentes a este novo modelo educacional, a este modelo novo de ser 

outro, tais como nos apresenta Foucault: 
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A questão que se coloca é a seguinte: qual é, pois, a ação do outro que é 

necessária à constituição do sujeito por ele mesmo? De que modo vem ele 

inscrever-se como elemento indispensável no cuidado de si? O que é, por 

assim dizer, esta mão estendida, esta “educação” que não é uma educação, 

mas outra coisa ou uma coisa a mais que a educação? 
140

 

 

Em outras palavras: qual o novo jeito de ser outro dentro do processo educacional do jovem a 

partir do surgimento da figura e pedagogia socrática? E poderíamos dizer que o papel do 

educador, do outro, a partir da figura de Sócrates é o papel do perturbador. Um perturbador 

necessário para desestabilizar estruturas do outro que o afastam dele mesmo; perturbador que 

cuida do cuidado do outro e chama-o, após um primeiro momento de mestria, para uma 

constituição de si por si mesmo; perturbador que, tendo diagnosticado existir “alguma coisa 

um tanto perturbadora no princípio do cuidado de si”, 
141

 toma como princípio educacional a 

obrigação de ser um espinho a perfurar a existência daquele que necessita, para toda vida, de 

uma educação fora dos moldes estabelecidos, uma educação de si por si e para si. 

 A relação com o outro, nesta pedagogia socrática, conduz ao cuidado de si e, 

consequentemente, conduz o indivíduo ao seu eu, ao status de sujeito. A finalidade da relação 

com o outro é chegar a uma relação plena de si para consigo mesmo, ao status de sujeito. Daí 

Foucault dizer que sair do estágio de ignorância no qual Sócrates está preocupado implica, no 

final das contas, desenvolver um tipo de saber de si que o eleve, o próprio indivíduo, a uma 

categoria de sujeito configurada pelo cuidado de si. 

 

O indivíduo deve tender para um status de sujeito que ele jamais conheceu 

em momento algum de sua existência. Há que substituir o não-sujeito pelo 

status de sujeito, definido pela plenitude da relação de si para consigo. Há 

que constituir-se como sujeito e é nisto que o outro deve intervir. 
142

 

 

O fim último da relação com o outro é fazer com que o eu torne-se causa da própria 

existência, uma existência que o eleve à categoria de sujeito, um sujeito que é desde a 

descoberta de si uma plenificação de relações de si para consigo. 

 O outro é dentro do cuidado de si foucaultiano a certeza de que o cuidado de si 

não isola o cuidado do outro, ou, em outras palavras, o cuidado de si só acontece mediante o 

cuidado e presença do outro. O cuidado de si, de forma alguma, tem por finalidade isolar o eu 
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do mundo e de suas relações com o mundo, mas através da presença do outro, o cuidado de si 

é quem nos permite bem atuar no mundo e atuar junto ao outro.  

O cuidado de si, reclamado por Sócrates desde o Alcibíades, trata-se de nada 

mais que isto: “estar atento a si para poder ocupar-se, como convém, com os outros e com a 

cidade”. 
143

 O cuidado e governo de si, de Alcibíades, é despertado por um outro, Sócrates, e 

que tem por finalidade o governo e cuidado dos outros enquanto cidadãos. E nesta dinâmica 

fica claro que só pode governar os outros aquele que já foi despertado para o cuidado e 

governo de si por um outro. Desta forma, o cuidado e governo dos outros é uma relação que 

se exerce mediante uma relação primeira de governo e cuidado que se tem para consigo 

mesmo. Esta é a relação do eu com o outro no Alcibíades. 

Alcibíades só é capaz de governar e cuidar dos outros quando este chegar à 

maturidade de sujeito que é capaz de entender que o cuidado dos outros requer um cuidado 

consigo e, que só a relação com Sócrates, este outro, pode lhe garantir um verdadeiro cuidado 

de si. 

 

Quem se ocupa consigo – é o que acabei de lhes mostrar – torna-se capaz de 

ocupar-se com os outros. Há, por assim dizer, um vínculo de finalidade entre 

ocupar-se consigo e ocupar-se com os outros. Ocupo-me comigo para poder 

ocupar-me com os outros. 
144

 

 

E deste vínculo de finalidade, cuidado de si para o cuidado do outro, acontece 

não apenas uma finalidade que diz que é preciso antes ocupar-me de mim para depois ocupar-

me do outros, mas acontece o que Foucault chama de reciprocidade, 
145

 isto é, aprendendo a 

cuidar de mim mesmo a partir de um outro que não exige nada de mim além da disposição de 

ocupar-me comigo mesmo, tarefa de Sócrates com Alcibíades, sou levado, em um segundo 

momento, a agir da mesma forma: levar os outros a cuidarem de si na cidade de forma 

recíproca: indo de si ao encontro do outro de uma forma desinteressada, ou melhor, 

interessada apenas no desvelamento do si do outro. 

 O outro é causa e possibilidade do cuidado de si mesmo e este mesmo outro é 

quem garante um não individualismo do sujeito em seu mundo, ligando-o, portanto, ao mundo 

e as pessoas onde vive. E esta relação do sujeito consigo mesmo e com o mundo faz com que 

Foucault veja um sujeito que continuamente se faz mediante o contato com o outro e faz com 

ele, dentro dos estudos do cuidado de si, encare a questão do relacionamento com o outro 
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como uma condição necessária ao cuidado de si. O outro, seja ele um sujeito, uma instituição, 

etc., é indispensável na cultura de si sob um viés foucaultiano. Conforme Francisco Ortega, 

não há cuidado de si em Foucault sem a presença do outro. Diz ele: “Sem a presença do outro 

não se pode produzir nenhum auto-relacionamento satisfatório; o cuidado de si precisa do 

outro”. 
146

 O cuidado de si, principalmente tal como está retratado por Foucault na leitura que 

ele faz do Alcibíades põe em evidência a relação com o outro, relação, segundo Francisco 

Ortega, intersubjetiva: “O diálogo platônico Alcibíades é um bom exemplo da esfera 

intersubjetiva do cuidado de si”. 
147

 Além disso, o diálogo platônico Alcibíades é, diante da 

conversa intersubjetiva do eu com o outro, o momento necessário para a autoconstituição de si 

como sujeito. E neste sentido, diz Ortega: “A conversa em conjunto como contexto 

intersubjetivo constitui aqui a condição necessária de toda forma de auto-relacionamento e 

autotematização”. 
148

 

 O eu só se torna o eu do cuidado de si a partir do contato com outro. O outro é 

condição necessária para que o cuidado e o conhecimento de si apareçam, dentro da 

perspectiva foucaultiana, atrelados. O cuidado de si é conhecimento de si e presença do outro 

dentro do pensamento foucaultiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146

 ORTEGA, Francisco. Amizade e estética da existência em Foucault. Rio de Janeiro: Edições Graal Ltda., 

1999, p. 126. 
147

Ibidem, p. 126. 
148

Ibidem, p. 127. 



  
85 

3 SUBJETIVAÇÃO E CONSTITUIÇÃO ÉTICA DE SI 

 

 O verdadeiro ethos filosófico é um certo 

trabalho sobre si que lhe permite escapar à 

mediocridade da vida quotidiana sem no entanto 

ceder à tentação de fazer deste trabalho a busca de 

uma transcendência ilusória.
149

 

 

 Com este pensamento chegamos ao cerne do que vimos tentando desenvolver, 

a saber, a hipótese de que por meio do cuidado de si o sujeito cria e recria para si modos, ou 

subjetivações, que configuram uma não essencialidade de si mesmo e que, por consequência, 

garante um sentido artístico da existência diante de si e dos outros e clama para que toda 

existência do sujeito esteja continuamente sendo refeita. Uma hipótese que apresenta a partir 

do que Foucault trabalha em seus estudos acerca do sujeito, especificamente, seus últimos 

estudos, o cuidado de si como base da constituição metamórfica do sujeito e, 

consequentemente correlacionado às metamorfoses subjetivas do sujeito, a constituição ética 

de si mesmo que é capaz de, produzindo uma ética que reverbera primeira e significantemente 

em si, produz modos de ser e estar no mundo peculiares ao próprio sujeito. Diante dos modos 

de subjetivação, metamorfoses do sujeito, o próprio sujeito cria para si uma ética de si capaz 

de garantir a sua mutabilidade de ser e estar no mundo.  

Um sujeito ao modo foucaultiano, isto é, formado a partir dos modos de 

subjetivação constitui para si éticas que, assim como o próprio sujeito se metamorfoseia, elas 

também, as éticas, como parte dos modos de subjetivação, são metamorfoseadas na dinâmica 

interminável da constituição do sujeito por si mesmo. Os modos de subjetivação associados à 

constituição ética de si elaboram, desenham, esculpem, transfiguram a existência do sujeito e, 

mais que isso, garantem uma existência singular, ímpar, que busca no sujeito a transcendência 

de si sobre si que sempre e em cada novo tempo lhe garante uma estilística da existência que 

não lhe foge à eterna criação e cuidado de si. 

Para que haja modos de subjetivação e com eles modos diversos de 

constituição ética de si é necessário enxergarmos no pensamento de Foucault estes dois 

momentos, subjetivação e constituição ética de si, imbricados e empenhados para a formação 

do sujeito e, na base destes dois momentos enxergarmos o cuidado de si como sendo o grande 

responsável pelas transformações que clamam ao sujeito uma existência desenhada, marcada 

e transformada pelo cuidado de si. O cuidado de si é a força motriz que dá uma estilística da 
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existência peculiar a cada sujeito que volta o olhar a si e se propõe partir em busca de si 

durante toda a existência. 

 

A noção de cuidado de si está, bem o sabemos, no núcleo da estética e da 

estilística da existência. Ela constitui o conceito central da idéia foucaultiana 

da condução de si e do devir ético da força. Ligada a uma tradição bem 

antiga, a epimeleia permanece vinculada à figura de Sócrates, mesmo que 

suas variações e seus deslocamentos tenham depois sido reconstruídos pela 

complexa temática de si, em terreno greco-henenístico e romano. 
150

 

 

É impossível discutirmos sobre modos de subjetivação e ética do sujeito em Foucault sem que 

não nos sintamos obrigados a no cerne destas questões problematizarmos o cuidado de si. E se 

problematizamos o cuidado de si a partir da ótica foucaultiana temos de, consequentemente, 

com o próprio Foucault, voltarmos à figura de Sócrates. Sócrates é o ponto de partida para 

novos modos de ser baseados no cuidado de si e em uma ética de si. Ele por primeiro coloca o 

sujeito diante de sua própria realidade de ignorância e, com isso, chama-o à própria 

configuração da vida fazendo com que o lado de fora se dobre para constituir, como nos fala 

Deleuze, o lado de dentro, um lado de dentro caracterizado pela regra geral da relação consigo 

que segundo ele é: “o afeto de si para consigo, ou a força dobrada, vergada”. 
151

A relação 

consigo mesmo, é que marca as dobras 
152

 principais que demarcam esta relação nova do 

sujeito consigo mesmo. O poder e o saber que antes eram agentes ativos na constituição 

passiva de sujeitos éticos passivos, desde Sócrates e resgatado na contemporaneidade por 

Foucault, a ser agentes ativos na constituição ativa de sujeitos éticos. O cuidado de si não 

aniquila a força do saber ou do poder, mas antes, usa esta força para que a dinâmica da 

constituição do sujeito siga uma ordem inversa: se antes o saber e o poder incutiam formas 

externas ao sujeito de constituição de si, vemos, desde o aparecimento do personagem 

Sócrates um clamor para que o saber e o poder constituam, novos ou inéditos modos de 

relacionamento consigo, característica de modos de resistência peculiares ao aparecimento do 

poder. Conforme Deleuze, no pensamento de Foucault não existe centros difusos de poder 

sem que existam modos ou pontos de resistência, 
153

 e claramente vemos que a base de 

resistência ao poder e aos saberes difusos em vários centros e segmentos da vida é a relação 

que o sujeito tem consigo mesmo. O cuidado que se tem para consigo mesmo sintetiza tantos 
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empenhos ordinários – “retornar a si, liberar-se, ser si mesmo, ser autêntico, etc.” 
154

, pelos 

modos de subjetivação, para uma constituição de modos de subjetivação éticos que o sujeito 

busca ter ou desenvolver antes de mais nada para consigo mesmo. O cuidado de si torna-se o 

ponto de partida e de chegada de todos os modos de resistência marcados pelos modos de 

subjetivação do sujeito. 

 

E é possível que nestes tantos empenhos para reconstituir uma ética do eu, 

nesta série de esforços mais ou menos estanques, fixados em si mesmos, 

neste movimento que hoje nos leva, ao mesmo tempo, a nos referir 

incessantemente a esta ética do eu sem contudo jamais fornecer-lhe qualquer 

conteúdo, é possível suspeitar que haja uma certa impossibilidade de 

constituir hoje uma ética do eu, quando talvez seja esta uma tarefa urgente, 

fundamental, politicamente indispensável, se for verdade que, afinal, não há 

outro ponto, primeiro e último, de resistência ao poder político senão na 

relação de si para consigo. 
155

 

 

O cuidado de si, a relação que se tem consigo, o retorno a si que de tantas formas vemos ser 

evocada para dizer ao sujeito que ele tenha uma relação satisfatória consigo mesmo, quer, no 

final das contas, ser momentos de resistências que culminam sempre com uma elaboração de 

si por si. No entanto, este retorno a si para constituição de um ponto de resistência ao poder, 

para desenvolver modos de subjetivação a partir de si e, consequentemente, uma ética de si, 

está clamando urgentemente por um real retorno do sujeito a si. Mas se o próprio Foucault 

admite que há uma impossibilidade de desenvolver para si uma ética própria, como, então, 

desenvolver modos de subjetivação satisfatórios que correspondam, ao mesmo tempo, na 

aquisição de éticas de si? Se existe esta impossibilidade alguma coisa anda errada no ato de 

querer ter a si como ponto de resistência, ou melhor, existe alguma coisa errada no eu, no si, 

que se busca e que se almeja continuamente elaborar e, dessa forma, há técnicas equivocadas 

que ao invés de ir de encontro à formação de modos de subjetivação éticos próprios de cada 

sujeito, no final, reproduz uma busca de si que fica na superfície do eu e não consegue 

adentrá-lo. Poderíamos dizer que há uma forma equivocada de o sujeito problematizar a 

relação consigo, ou no pior dos casos, há na contemporaneidade uma aceitação homogênea de 

modos de ser fabricados por poderes e saberes que nem sequer são pensados ou 

problematizados por aqueles que são alvos desta fabricação, o sujeito. 
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 Sem uma “problematização”, 
156

 isto é, 

 

[...] aquilo que permite tomar uma distância em relação a essa maneira de 

fazer ou de reagir, e tomá-la como objeto de pensamento e interrogá-la sobre 

seu sentido, suas condições e seus fins. O pensamento é liberdade em relação 

àquilo que se faz, o movimento pelo qual dele nos separamos, constituímo-lo 

como objeto e pensamo-lo como problema.,
157

 

 

da relação que o próprio sujeito tem consigo mesmo e com o meio em que ele vive e atua fica 

difícil, dentro da dinâmica foucaultiana de uma contínua reelaboração de si, de criar modos 

novos e ímpares de ser. A conformação a um modo de vida sem uma problematização seria, 

mediante uma compreensão foucaultiana, uma aceitação de uma essência humana formada a 

partir de uma não reflexividade do que se é, como poderia ser, quais outros modos possíveis 

de ser, como devo viver. Sem esta reflexividade de si e dos modos como se encara o mundo, o 

que resta ao sujeito se não uma conformação a modos de ser que são puro enquadramento 

social, religioso ou político? A problematização da própria vida e da própria existência é o 

que assegura um ponto de resistência ao poder, é o que garante ao sujeito criar para si modos 

atualizados de ser e ao mesmo tempo atualizar o cuidado e relação consigo mesmo. 

 

A estética da existência implicaria transformar-se e constituir formas 

de resistência ao enquadramento em formas de vida socialmente prescritas 

[...]. 

A vida como práxis estilística apela à possibilidade de criar 

diferenças com relação aos padrões sociais e constituir espaços de resistência 

em que estas diferenças tenham lugar. 
158

 

 

O resultado daquele que busca problematizar sua vida em seus diversos acontecimentos é uma 

vida que se recria a partir de um conhecimento que é saber de si e de um cuidado que é poder 

conduzir sua vida conforme uma íntima relação que se tem consigo. Uma estilística 

existencial que dá ao sujeito a possibilidade de criar para si, mediante a expansão de um 

horizonte de possibilidades, novos modos de ser; uma ascese, isto é, um trabalho de si sobre si 

pelo qual um indivíduo ou sociedade se constituem como sujeito à margem do instituído e 

estabelecido. Por isso, é lícito tornar claro que tanto na ascese como em qualquer outro 
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exercício de si, “[...] a invenção de si mesmo, a criação de novas formas de subjetivação, nada 

tem a ver com a “vida privada””. 
159

 

 Conduzir a vida como problematização é alargar o campo de possibilidades de 

criar para si modos de subjetivação que fogem aos enquadramentos sociais. Problematizar a 

vida é estilizá-la, é constituí-la a partir de uma relação de si para consigo e de si para com os 

diversos meios onde as diferenças tenham lugar. “Isto levaria à invenção de novos estilos de 

vida com o potencial de constituição de novas relações sociais e, portanto, de uma nova 

organização societária”. 
160

 Só que estes novos modos relacionais, novos modos de vida, 

segundo Miskolci neste mesmo artigo que mencionamos, é fonte de “pânico moral”. Segundo 

ele: 

 

A fonte do pânico moral de nossos dias é a possibilidade de criar novos 

estilos de vida, outras formas de relacionamento e, a partir daí, transformar 

profundamente a ordem moral da sociedade. Diante do medo, a estética da 

existência ainda acena com um espaço do imponderável e lugar de 

resistência não cooptado pela normalidade. 
161

 

 

Diante da possibilidade de criação de novos modos de vida que sejam marginais aos poderes e 

saberes instituídos pelos diversos meios sociais, por um lado, o sujeito sente-se na liberdade 

de criar modos de vida para si que sejam conformes à sua criatividade, mas diante dessa 

possibilidade e liberdade, que é resistência, muitas vezes o próprio sujeito teme criar novas 

relações consigo e com o instituído, teme ser um poder que surge como resistência aos 

poderes que surgem e fabricam e por isso teme não passar de modos de existência rebelde. 

Mas como vimos mostrando, o cuidado de si para Foucault é uma não conformação à 

normalização e institucionalização. “Portanto, o sujeito ético jamais coincide perfeitamente 

com seu papel”. 
162

 O sujeito ético é o inventor de novas possibilidades, é um visionário que 

enxerga no cuidado de si a forma de obter uma relação autêntica consigo. “O cuidado de si 

repousa em uma ética da inconformidade, da rebeldia, da rejeição à normalização, daí apelar 

ao fazer diferenças [...]”, 
163

 a beleza e grandeza do cuidado de si está justamente no ser 
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diferente. Por outro lado, e isto talvez justifique para nós este pânico moral, não existe diante 

do cuidado de si e da convocação para uma estilística existencial “uma moral” ou “uma ética” 

que seja padrão e que deva ser seguida, existem “morais” e “éticas” construídas pelos sujeitos 

diante de problematizações pessoais que são criadas diante da liberdade de pensar e agir 

diferentemente do que está ou se apresenta normalizado. 

 Afinal o que Miskolci chama de “pânico moral” são “os movimentos de 

subjetivação individual ou coletiva” 
164

 pelos quais o sujeito tem a possibilidade de fazer da 

própria vida a obra que se almeja. O “pânico moral” é o abaixo por onde a história do sujeito 

tem a possibilidade de se refazer ou de se redizer, ele é o acontecimento que surge dizendo 

para os sujeitos que a forma de ser, pensar e agir podem ser diferentes do que se tornou no 

presente modos hegemônicos de ser e estar no mundo. Mas para que isto venha a ser é 

necessário fazer uma crítica, não qualquer crítica, mas uma crítica do nosso presente, uma 

crítica do que somos ou do que estamos fazendo conosco mesmo, com a nossa existência. “A 

prova das alternativas disponibilizadas pelo trabalho de crítica do presente atende pelo nome 

de estética da existência”. 
165

 Aquilo que é produto da crítica é a própria constituição e 

estilização da vida, é a vida sob uma perspectiva de contínua análise que se faz e refaz, por 

isso “[..] é que Foucault insiste no fato de que a “crítica” não reside primeiro no conteúdo de 

tal ou tal doutrina; não é uma teoria”.
166

 A crítica apresenta a possibilidade de nos 

perguntarmos o que estamos nos tornando em nosso presente e ao mesmo tempo nos abre a 

possibilidade de pensarmos novas condições de nos tornarmos sujeitos dentro de um vasto 

campo de experiências possíveis. A crítica, portanto, pergunta, põe em xeque e convida o 

sujeito a lançar sobre si um olhar aguçado e a destemidamente conduzir sua vida mediante a 

coragem de criar modos de subjetivação que sejam coerentes com um si mesmo que é peculiar 

a cada sujeito e que por isso deve-se manifestar com o vigor e altivez de quem recusa moldes 

e cria para si modos novos de conduzir a própria vida. “Esta atitude consiste na capacidade e 

na coragem de elaborar sua própria subjetividade, afastada da “verdade” do “sujeito-

identidade” e do poder normalizador da lei e das ciências do homem”. 
167
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A crítica lança o sujeito no cenário da escolha: o sujeito tem de escolher que 

tipo de vida ele quer criar para si. Há, mediante a crítica a nós apontada por Foucault, 

possibilidades de escolha de que tipo de vida ter ou desenhar para si. Se há possibilidade de 

escolha, há também liberdade de escolha dentro do processo de constituição de si. A 

liberdade, segundo a concepção foucaultiana e conforme Alípio de Sousa Filho, “só pode 

existir em oposição a um poder, a poderes, pois o poder não impede a liberdade, limita-a”. 
168

 

A liberdade, por isso, deixa espaço para que se crie nos limites ou nas malhas do poder novas 

subjetividades. “A liberdade é da ordem das resistências às sujeições dos diversos poderes. O 

poder, longe de impedir a liberdade, excita-a”. 
169

 

Somos livres ou temos a liberdade de escolher que tipo de existência levar, no entanto, 

o que é liberdade ou o que ela implica? 

 

Para Foucault, isso implica a transformação do sujeito como objeto do saber, 

objeto de sua própria verdade, sendo a liberdade construída num processo, 

numa vida construída na maneira como cada um determinar. 
170

 

 

A liberdade, em outras palavras, é atuação crítica e consciente do sujeito que toma a direção 

de sua vida e a conduz conforme o modo que ele achar conveniente; ela é a própria estilização 

da vida; ela é uma construção infinda na dinâmica da vida, por isso, no pensamento 

foucaultiano não existe “a liberdade” a se alcançar, existem lutas e vitórias, uma eterna 

batalha, “sem libertação final”. 
171

 

 

Porque não há descanso nos exercícios de sermos livres. Não podemos 

descansar, acreditando numa vitória final da liberdade. Assim como não 

podemos entregar a nenhum outro a nossa liberdade: o trabalho que o 

indivíduo deve exercer sobre si, a ascese necessária tem a forma de um 

combate a ser sustentado, de uma vitória a ser conquistada... 
172

 

 

E mesmo enxergando a liberdade como uma agonística, como uma batalha que clama por uma 

eterna luta crítica que não se encontra no final uma liberdade salvadora ou garantidora de uma 

permanência em si, por si, que resulte em uma essência de si mesmo, vemos que para 

Foucault esta liberdade como sendo agonística é a condição ímpar para o nascimento da ética: 
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“La liberdad es lacondición ontológica de la ética”. 
173

 O fim último da liberdade é criar para 

o sujeito uma ética da existência, tornar a vida do sujeito a mais bela possível, estilizá-la ética 

e vivencialmente. 

 

Por tudo isso, vivido como exercícios criadores de novos sujeitos éticos, que 

experimentam liberdades que não podem ser emprestadas à lei, ao outro, a 

liberdade resta ser inventada sempre, e por cada um, por grupos, de muitas 

maneiras. Em outras palavras, não há possibilidade, por assim dizer, de 

totalização da liberdade. 
174

 

 

Cabe aqui, ainda dizer que liberdade humana individual, agonística e estilística da vida, só 

pode ser liberdade crítica e realmente exercida quando o sujeito encontra-se na disposição de 

ter a própria subjetividade como “espaço-tempo de guerra”, isto é, 

 

[tomar] a mim mesmo como espaço-tempo ocupado por multidões intensivas 

capazes de fluir com prudência por linhas de fuga, de resistir ao controle das 

potências e de estabelecer relações ardilosas com o duplo incontrolável que 

me atravessa. 
175

 

 

Reforçamos aqui o que outrora falamos: o lugar de exercer a própria liberdade, como 

resistência ao poder, é no campo da vida. A própria vida que se vive é o lugar de fazer valer a 

liberdade que vai e que vem em uma dinâmica de guerra, que por vezes se perde e por vezes 

se ganha, mas em ambos os casos o sujeito se realiza porque encontra-se a si mesmo sendo 

artífice da própria história, senhor de sua vida e guardião da própria existência. E, assim 

sendo, o telos, o fim último da liberdade é fazer com o sujeito crie para si mesmo, modos de 

vida éticos que tenham no cuidado de si o fundamento de um ser e agir no mundo que 

conduza a própria vida com estilo e beleza próprios. A liberdade do sujeito é liberdade para 

criação de artes de existência. 
176

 Artes da existência resumida assim por Foucault: 

 

Estas devem ser entendidas como as práticas racionais e voluntárias pelas 

quais os homens não apenas determinam para si mesmos regras de conduta, 

como também buscam transformar-se, modificar-se em seu singular, e fazer 
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de sua vida uma obra que seja portadora de certos valores estéticos e que 

corresponda a certos critérios de estilo. 
177

 

 

 O cuidado e conhecimento de si conduzem o sujeito a problematizar sua 

existência. Problematizando sua existência o sujeito adquire uma atitude crítica diante de si e 

da vida, crítica que o faz pensar na liberdade de escolha que ele mesmo tem de fazer para bem 

conduzir sua vida. A liberdade apresenta ao sujeito um leque de possibilidades dele mesmo 

tornar a sua vida em modos diversos de subjetivação que são resistência aos enquadramentos 

sociais e, ao mesmo tempo, uma ética pessoal e social que se funda e tenha por fim o cuidado 

e conhecimento de si. 

 

3.1 Modos de subjetivação 

 

 O cuidado de si quando problematizado, quando problematizador das relações 

humanas, do próprio sujeito consigo mesmo e dele com o meio em que vive, apresenta-se 

como um cuidado que se deve tomar por toda a vida. Um ofício que começa no despertar da 

consciência de que é necessário tomar cuidado e conhecimento de si e que não cessa de pedir 

que durante toda a vida o sujeito tenha a si mesmo como obra que deve ser cuidada, refeita e 

continuamente atualizada. O cuidado de si é coextensivo a toda a vida. Assim nos apresenta 

Foucault e assim nos fala Heidegger, em sua obra Ser e Tempo, quando menciona o poema de 

Higino para dizer que o cuidado é parte essencial que acompanha o sujeito em todo o seu 

devir sobre a terra. 

 

“Certa vez, atravessando um rio, Cura viu um pedaço de terra argilosa: 

cogitando, tomou um pedaço e começou a dar-lhe forma. Enquanto refletia 

sobre o que criaria, interveio Júpiter. A Cura pediu-lhe que desse espírito à 

forma de argila, o que ele fez de bom grado. Como a cura quis então dar seu 

nome ao que tinha dado forma, Júpiter a proibiu e exigiu que fosse dado o 

nome. Enquanto Cura e Júpiter disputavam sobre o nome, surgiu também a 

Terra (tellus) querendo dar o seu nome, uma vez que havia fornecido um 

pedaço de seu corpo. Os disputantes tomaram Saturno como árbitro. Saturno 

pronunciou a seguinte decisão, aparentemente equitativa: “Tu, Júpiter, por 

teres dado o espírito, deves receber na morte o espírito e tu, Terra, por teres 

dado o corpo, deves receber o corpo. Como, porém, foi a Cura quem 

primeiro o formou, ele deve pertencer a Cura enquanto viver. Como, no 

entanto, sobre o nome há disputa, ele deve chamar-se Homo, pois foi feito de 

húmus”. 
178
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A cura, 
179

 o cuidado, é o que forma e transforma o sujeito. O sujeito só é, enquanto sujeito 

que se metamorfoseia, quando pelo cuidado que ele tem consigo mesmo vai se deixando 

moldar e moldando sua vida com uma estilística própria que foge a qualquer tentativa de 

enquadramento. 

 Este poema é rico em interpretações, no entanto, relacionando-o ao cuidado de 

si, podemos dizer que o cuidado é o que está presente no sujeito desde que de sua origem ele 

começa a ser formado. O cuidado está presente quando o sujeito começa mesmo a ser 

pensado. O material do qual o sujeito é formado é terra e água, a terra argilosa, se bem 

pensarmos nos trabalhos dos artesãos que trabalham com a argila ou com o barro saberemos 

que mediante estes dois materiais eles podem dar formas e mais formas a este material, e o 

mais importante, as formas dadas a este material não são formas eternamente acabadas. Por 

ser um material que se deixa continuamente emoldurar como o barro e a água, a terra é o 

elemento de constituição do homem que diz que ele pode e deve se refazer continuamente. O 

homem é feito da terra, o lugar, portanto, das preocupações do homem estão nesta sua vida, o 

cuidado de si deve estar voltando para as ocupações de si mesmo e dos outros enquanto 

sujeitos que sem se preocupar com uma vida pós-morte, vivem fazendo de suas vidas o lugar 

e o momento de bem vivê-las, de artisticamente conduzi-las. Ao cuidado ficou a tarefa de 

conduzir o homem enquanto ele viver, por isso mesmo, desde o nascimento e durante toda a 

sua existência é o cuidado, cuidado de si, que esculpe as múltiplas formas do sujeito ser, estar 

e agir no mundo. “O ser-no-mundo tem a cunhagem da “cura””. 
180

 A determinação de 

Saturno, o tempo, de que cabe a Cura conduzir o homem enquanto ser existente no mundo, 

fala de que a duração da vida do homem, o único espaço temporal possível para que o homem 

cuide de si mesmo, é o tempo do cuidado de si e um cuidado do outro. 

 Este poema ilustra bem o que já trabalhamos em outro capítulo sobre o tempo 

para o cuidado de si. Conforme apresentamos, a partir de Sócrates, o tempo que devemos 

dedicar para o cuidado de si é durante toda a vida, não importa que seja na infância, juventude 
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ou velhice. A partir de Sócrates o cuidado de si torna-se coextensivo à vida, “extensão à vida 

individual, ou coextensividade do cuidado de si à arte de viver (a famosa tékhne toû bíou), 

arte da vida, arte da existência que, como sabemos, desde Platão e sobretudo nos movimentos 

neoplatônicos, virá a ser a definição fundamental da filosofia. O cuidado de si torna-se 

coextensivo à vida”. 
181

 Isto quer dizer que o tempo que dura a vida é o tempo propício para 

fazer dela uma arte, arte da existência, “isto é, a arte, o procedimento refletido da existência, a 

técnica da vida”, 
182

 e esta arte refletida de viver, vale salientar, não é uma arte que se 

caracteriza por uma imobilidade ou permanência do sujeito em um si que é essência dele 

mesmo, mas é uma arte que vai colocando ao sujeito questões e problematizações que vão 

tornando o sujeito em um solo de impermanências, mobilidades e não essência de si mesmo. 

A arte de viver ligada ao cuidado de si vai conduzindo o eu, conforme nos apresenta Foucault, 

a uma identificação cada vez mais acentuada 
183

 entre saber cuidar de si e tornar a própria 

existência uma técnica consciente e ao mesmo tempo cuidativa de si. Esta identificação que 

vai se acentuando no decorrer de toda a vida do sujeito vai deixando cada vez mais evidente 

que para cuidar é necessário saber bem viver, desenvolver para si técnicas de existência que 

sejam coerentes consigo, e para desenvolver técnicas da vida satisfatórias para um si singular 

é necessário ter, antes de mais nada, um cuidado e conhecimento de si. O que quer dizer que, 

se o “eu vai se afirmando como sendo e devendo ser o objeto de um cuidado” 
184

 no decorrer 

de sua vida, este cuidado é cuidado-conhecimento de si que se traduz, no domínio de sua 

própria existência, por uma prática existencial ímpar e que encontra relevância e fundamento 

em si mesmo antes de ser pura adequação passiva de um enquadramento social. 

 Nesta dinâmica de identificação, cuidado de si-técnicas de viver-cuidado de si, 

há continuamente renovação. A pergunta que movia ou move o sujeito em um estágio de 

cuidado de si, passa a ter conotação mais acentuada quando nela está presente o desejo de 

fazer da própria vida uma arte de existir, e isto se dá não apenas em um momento isolado da 

vida, mas na vida inteira. Conforme Foucault nos indica, a pergunta chave que norteava uma 

técnica da vida era: “qual o saber que me possibilitará viver como devo viver, como devo 

viver enquanto indivíduo, enquanto cidadão, etc.?” 
185

 No entanto, conforme ainda nos indica 

Foucault, no decorrer da história do sujeito, da história do cuidado de si, esta pergunta vai se 

tornando mais nítida, mais geral, no concernente a ação refletida da própria existência 
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humana. Segundo ele, a primeira questão passa a ser incorporada à pergunta: “como fazer 

para que o eu se torne e permaneça aquilo que ele deve ser?”. 
186

 Esta pergunta acarretará, 

conforme ele ainda nos fala, em uma série de consequências no decorrer da história do 

desenvolvimento do cuidado de si e das técnicas de vida, mas para nós o que nos importa 

neste trabalho é o caráter atualizador da relação que o sujeito deve ter para consigo, para com 

o seu modo de viver. Vemos por trás destas duas perguntas um eu que desenvolvendo uma 

problematização de si, do seu modo de ser e estar no mundo, vai em busca de respostas que 

melhor caracterizem o seu modo de se relacionar consigo, com os outros e, a partir desta 

relação, cria modos sempre novos de viver. Estas perguntas, por fim, nos falam de modos de 

exercer uma ação crítica sobre o próprio pensamento, sobre a própria existência e sobre o 

cuidado que se tem para consigo, isto é, o que queremos reter como característica de tantas 

perguntas que permeiam a existência de um sujeito que decide ter a própria vida como obra de 

arte. 

 Se há perguntas, se é necessário estar sempre repensando a relação que se tem 

consigo mesmo para melhor cuidar-se e fazer da existência um campo de problematizações 

que conduzem o sujeito a melhor olhar para si, se não existe no cuidado de si e na estilística 

da vida uma vitória final e que por isso o sujeito vive em contínua guerra e precisa refazer 

suas estratégias, isto é indício de que o sujeito tem de se reinventar durante toda sua vida, ele 

tem de criar para si, mediante o cuidado de si e relação com o outro, modos de vida que 

correspondam à temporalidade do que vive sob os céus e por isso acostumar-se a viver sem 

uma essência que o determine ou o enclausure dentro de padrões definitivamente definidos. O 

sujeito, durante toda sua vida tem de criar para si, diante do cuidado que ele tem para consigo, 

modos de subjetivação, que tornem sua vida contínua atualização de si e obra de arte 

eternamente inacabada. 

 Os modos de subjetivação 
187

 são as práticas refletidas pelas quais o sujeito 

constitui a si mesmo. Eles atuam como meios de uma constituição sempre nova do sujeito que 
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cuida de si e que descobre que o fim do cuidado de si e da arte de viver se concretiza na 

relação com o outro, “o cuidado de si é atravessado pelo Outro”, 
188

 na oportunidade que tem 

de manter relações sempre novas em espaços que pedem ou exigem rotulações, 

determinações, padronizações. Os modos de subjetivação caracterizam os rostos próprios que 

o sujeito assume durante sua existência e marcam a sua recusa em aceitar pacificamente 

moldes de viver pré-fabricados por instituições de poder e saber sociais. 

 Os modos de subjetivação nas obras de Foucault não são modos de viver que 

ficarão à margem dos poderes ou saberes da sociedade, pelo contrário, estes dois mecanismos 

sociais, bem como toda a rede social e seus desdobramentos estarão sempre presentes; a 

relação consigo entra na dinâmica do saber, do poder e dos jogos de verdade, mas dessa vez, o 

sujeito consciente e que cuida de si, cria, diante do contato com sistemas de poder e saber 

pontos de resistência. Os modos de subjetivação não são, por isso mesmo, criados a partir da 

negação ou recusa do poder ou do saber, eles são afirmação de um poder e saber que se exerce 

sobre si, que modela a própria existência e que por ser um saber e poder que se exerce sobre si 

entra em choque, no campo das batalhas existenciais, com os meios diversos de poder e de 

saber que tentam homogeneizar as individualidades, objetificar a vida e o existir dos sujeitos. 

Fica para o sujeito a possibilidade e o desafio de encontrar em meio aos poderes e saberes 

instituídos e que tentam excluir modos de vidas singulares formas estratégicas de conhecer as 

táticas e investidas de seu oponente e conhecendo-as ter recursos para criar para si e a partir 

de si meios de resistência ou formas de reverter a força em prol de um cuidado de si e 

estilização da vida. Esta foi a novidade dos gregos encontrada por Foucault quando de seu 

retorno ao mundo grego: 

 

O que os gregos procuravam nessas técnicas de vida, sob formas muito 

diferentes durante tantos séculos, desde o começo da idade clássica, a saber, 

a tékne toû bíou, é agora, neste gênero de pensamento, ocupada inteiramente 

pelo princípio de que é preciso cuidar de si, cuidar de si que é equipar-se 

para uma série de acontecimentos imprevistos, em relação aos quais, porém 

serão praticados alguns exercícios que os atualizam como uma necessidade 

inevitável, em que serão despojados de tudo que possam ter de realidade 

imaginária, a fim de reduzi-los estritamente ao mínimo de sua existência. É 

nestes exercícios, é pelo jogo destes que se poderá ao longo de toda a vida, 

viver a existência como uma prova. 
189
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O retorno de Foucault ao mundo grego deixa entender a existência do sujeito como algo a ser 

formada continuamente, e isto por meio de exercícios múltiplos e diversos que durante a vida 

vai se modificando e modificando a relação do sujeito consigo, com o poder e com o saber. 

Foucault, assim como fizeram os gregos, reduz a existência do sujeito aos fatos e 

acontecimentos que fazem parte de sua vida, de sua cotidianidade. A vida que deve ser vivida 

é esta, não há seguridade ou porque idealizar uma vida pós-morte ou uma liberdade final. “O 

que quero mostrar é que o problema geral grego não era a techne de si mesmo, era a techne da 

vida, a techne tou bio como viver. Fica bem claro, de Sócrates a Sêneca ou Plínio, por 

exemplo, que eles não se preocupavam com a vida após a morte, o que acontecia, ou se Deus 

existia ou não”. 
190

 Existe vida que morre e renasce a cada instante neste curto espaço de 

existência humana e a liberdade é uma conquista diária sem jamais ser alcançada por todos ou 

de forma definitiva, por isso mesmo Foucault convida o sujeito a viver a vida que lhe é 

peculiar com seus embates e dificuldades, mas que é bela, única e que alcança vitórias e 

conquistas de si, em um movimento que o produz enquanto singularidade de vida consciente, 

problematizadora e de subjetivações sempre em estados de vir a ser. 

 Como Foucault enxerga a vida como contínuos exercícios atualizáveis durante 

toda a vida do sujeito e que por eles o sujeito vai se tornado aquilo que ele nunca foi, Deleuze 

fala que os modos de subjetivação foucautianos estão sempre em processo: “A subjetivação 

como processo é uma individuação, pessoal ou coletiva, de um ou de vários”. 
191

 Esta 

individuação da qual nos fala Deleuze é uma forma sempre nova e atualizada de ser, forma 

nova que pode ser de um sujeito e que pode ser compartilhada por outras pessoas, mas que em 

momento algum deixa de lado o seu caráter de modos de viver que devem ser atualizados 

durante toda a vida.  

Vale aqui ressaltar que este modo de Deleuze ver os modos de subjetivação 

como modos de individuação da relação do sujeito consigo é também fruto do que viu quando 

do retorno de Foucault ao mundo grego. Para Deleuze, a volta de Foucault ao mundo grego 

justifica-se na problematização dos novos modos de subjetivação que os sujeitos na 

contemporaneidade estavam criando ou deixando de criar para si. Diz Deleuze: 
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Embora Foucault remonte aos gregos, o que lhe interessa em O uso dos 

prazeres, bem como em seus outros livros, é o que se passa, o que somos e 

fazemos hoje: próxima ou longínqua, uma formação histórica só é analisada 

pela sua diferença conosco, e para delimitar essa diferença. Nós nos damos 

um corpo, mas qual é a diferença com o corpo grego, a carne cristã? A 

subjetivação é a produção de modos de existência ou estilos de vida. 
192

 

 

Conforme constatamos, o interesse de Foucault nunca foi o mundo grego em si, mas 

unicamente mostrar para a contemporaneidade que é possível criar formas de vida que sejam 

novas alternativas de viver, que é possível escapar à objetificação de poderes e saberes 

institucionalizados e institucionalizadores, que é, portanto, possível criar em todos os tempos 

modos de viver a vida que dobram a força do poder e do saber e que, sem que elas deixem de 

ser força, passem a constituir um lado interno, um si mesmo, que se sustenta a partir de uma 

coerência, conhecimento e cuidado de si. 

 É de Deleuze a concepção de fazer dobrar a força, 
193

 mas não unicamente uma 

dobra externa e sim, primeiramente uma dobra interna. “É preciso duplicar a dominação sobre 

os outros mediante um domínio de si. É preciso duplicar a relação com os outros mediante 

uma relação consigo”. 
194

 Como vemos, a força não deixou de ser força, no entanto ela passa a 

estar relacionada, antes de mais nada, com uma relação interna que o sujeito tem para consigo 

e que, consequentemente, é relação com os outros e com forças que fazem e refazem a relação 

consigo e com os demais.  

 Para Deleuze os modos de subjetivação no pensamento de Foucault se dão por 

quatro dobras: 

 

A subjetivação se faz por dobra. Mas há quatro dobras, quatro pregas de 

subjetivação – tal como os quatro rios do inferno. A primeira concerne à 

parte material de nós mesmos que vai ser cercada, presa na dobra... A 

segunda dobra é a relação de forças, no seu sentido mais exato; pois é 

sempre segundo uma regra singular que a relação de forças é vergada para 

tornar-se relação consigo... A terceira dobra é a do saber, ou a dobra da 

verdade, por constituir uma ligação do que é verdadeiro com o nosso ser, e 

de nosso ser com a verdade... A quarta dobra é a do próprio lado de fora, a 

última: é ela que constitui o que Blanchot chamava de uma “interioridade de 

espera”. 
195

 

 

Estas quatro dobras atuam de forma variada e em tempos diferentes na vida do sujeito. Elas 

são o que atualiza a relação do sujeito consigo e com as regras e determinações, podendo, 
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nestas atualizações, se confundir ou misturar com essas regras e determinações, mas se o 

cuidado de si está na base de cada fase dessas dobras a luta do sujeito para fazer valer a sua 

técnica de vida fará com que ele crie novas dobraduras por meio do poder e do saber que se 

querem efetivar como objetificadores de modos homogêneos de ser sujeito. “A idéia 

fundamental de Foucault é a de uma dimensão da subjetividade que deriva do poder e do 

saber, mas que não depende deles”. 
196

 E para que isto aconteça é necessário que o sujeito 

coloque, diante da relação com os poderes e saberes, a sua parte de problematização e crítica 

do presente e do que lhe é proposto como meio de garantir que, antes de qualquer coisa, o que 

vai pesar para sua escolha de vida como sujeito de ação refletida é o cuidado e atenção que ele 

tem para consigo e para a melhor condução de seu existir. 

 Os modos de subjetivação foucaultianos são formas práticas de o sujeito 

demonstrar o cuidado e conhecimento que ele tem de si e também a forma de vida que ele 

resolve esculpir para si. E para isso, como vimos apresentando, é necessário que este sujeito 

encare a sua existência como reflexo do cuidado de si e como eterno embate a dobrar forças e 

constituir para si um jeito próprio, singular, independente e consciente de viver a vida. 

 

O processo de subjetivação, a produção de si que tende à valorização e à 

enkrateia, o exercício de uma prática como dobra da força (que se dobra e 

que dobra) não é nada mais que o movimento de uma pessoa singular que se 

torna sujeito independente e que se torna tal por si mesma, na medida em 

que é a atividade refletida constitutiva desse movimento. 
197

 

 

Os modos de subjetivação recriam o sujeito, recriam sua subjetividade. E para Foucault, 

recriar a subjetividade “é uma das possibilidades dadas de organização de uma consciência de 

si”. 
198

 

 Foucault fala de “modos de subjetivação” e não de “modo de subjetivação” e 

isto é o que até agora vimos mostrando, que estes “modos” não se tratam de um modo 

acabado e terminado de ser. Se são “modos de subjetivação” cabe ao sujeito tratar de 

“inventar modos de existência, segundo regras facultativas, capazes de resistir ao poder bem 

como se furtar ao saber, mesmo se o saber tentar penetrá-lo e o poder tentar apropriar-se 
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dele”; 
199

 cabe ao sujeito ver a sua vida não como um modo encerrado, mas ver que “modos 

de existência ou possibilidades de vida não cessam de se recriar, e surgem novos”; 
200

 cabe a 

nós saber que “a subjetivação não foi para Foucault um retorno teórico ao sujeito, mas a busca 

prática de um outro modo de vida, de um novo estilo. Isso não se faz dentro da cabeça...”. 
201

 

O hoje, como já afirmamos antes, é o tempo e o espaço para criar e recriar modos de 

subjetivação, modos de vida, modos de se relacionar consigo e com os outros. Diante do hoje 

que aparece ao sujeito como oportunidade de criar e recriar, problematizamos, com Foucault, 

via Deleuze, os modos pelos quais criamos na atualidade, assim como fizeram os gregos, 

estilos de viver únicos: “mas hoje, onde será que aparecem os germes de um novo modo da 

existência, comunitário ou individual, e em mim, será que existem tais germes?”. 
202

 

Se os modos de subjetivação criam novas formas de vida conclui-se disso que 

não se pode falar, no pensamento foucaultiano, em uma identidade do sujeito, mas em 

“identidades” que se assumem no decorrer da atualização do cuidado, da problematização e 

da relação de si para consigo e na relação de si para com os outros. 

 

3.2 Identidades nômades 

 

 O que melhor caracteriza os modos de subjetivação foucaultianos é 

impermanência do sujeito em si mesmo, em uma forma de individualidade que o feche ou 

enclausure dentro de uma essência existencial. Os modos de subjetivação com seus 

desdobramentos na vida do sujeito garantem que a não existência de uma essência humana 

seja a marca principal da vida vivida como obra de arte. “A luta pela subjetividade se 

apresenta então como direito à diferença e direito à variação, à metamorfose”. 
203

 Neste 

sentido, o sujeito tem de procurar para si, diante das relações que ele exerce consigo e com os 

outros, identidades pessoais, identidades de si, que assumem um caráter de nômade, isto é, o 

sujeito nunca está satisfeito com aquilo que ele é, ele procura sempre e durante todos os dias 

de sua vida tornar-se aquilo que ele nunca foi; ele assume identidades passageiras que são 

formas éticas de viver consigo e com os outros, mas tem certeza de que estas identidades não 

lhes trarão seguridade de uma identidade que o defina por um modo de subjetivação único. 
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 Pelo cuidado de si, diz Foucault, “tornamo-nos o que nunca fomos, este é, 

penso eu, um dos mais fundamentais elementos ou temas desta prática de si”. 
204

 O cuidado de 

si é, como vimos afirmando, o meio pelo qual o sujeito cria para si possibilidades de outras 

formas de vida, identidades que aparecem do assujeitamento do sujeito a si mesmo e que é 

eterna construção. 

 

Neste caso, o sujeito assujeitado à sua identidade passa a ser um “eu” em 

construção, em processo, numa poética identitária, poética entendida como 

processo, mutação, onde os limites se traduzem apenas no passado, numa 

cartografia de mim, numa identidade nômade. 
205

 

 

Como falamos antes, com Deleuze, o sujeito dobra e redobra a força de poderes e saberes, 

relaciona-a a si e cria identidades que são derivações destes mecanismos, mas que não 

depende deles. O sujeito do cuidado de si que busca fazer de sua vida uma estilística 

existencial assujeita-se a si mesmo, a um poder e saber de si mesmo que o “desterritorializa” 

206
 de si mesmo em um processo infinito e, que é capaz de colocá-lo frente a possibilidades de 

criar no tempo do seu presente, novas identidades, novos modos de viver, novas formas de 

cuidar de si e dos outros. E, conforme Deleuze e Guattari, estas novas formas de viver e de 

cuidar de si marcam e determinam um novo território existencial do sujeito em sua 

temporalidade existencial em oposição ou em liberdade do código: “o território surge numa 

margem de liberdade do código, não indeterminada, mas determinada de outro modo”. 
207

 

 O cuidado de si e os modos de subjetivação são puros devir humano que 

perpassam toda a temporalidade e existência humana. O lugar, portanto, de prática destes dois 

modos de vida é a própria atualidade do sujeito. Não existe um passado que determine o agir e 

identidade do sujeito hoje, não existe um futuro certo que dê certeza de uma vida ou 

existência melhor e que preparem uma identidade porvir. O que existe é o hoje com suas 

implicações e possibilidades de formação de novas identidades que não são as de ontem, que 
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não serão as de amanhã, mas que unicamente são os que são diante das possibilidades de 

serem hoje. Se o que existe para o sujeito é o hoje, é o seu instante que é consciência de si, 

cabe a ele recriar-se com a matéria que tem: o hoje e suas possibilidades.  

 Problematizar a relação com si mesmo hoje. A este desejo está associado o 

desejo de o sujeito se reinventar. E esta reinvenção do sujeito não é, como antes já afirmamos, 

uma renúncia ou esquiva de relações de poderes, saberes ou dos jogos sociais; é uma 

reinvenção que partindo deles, que constituem o hoje do sujeito, o sujeito vive consciente o 

seu hoje e modela o seu existir. Neste sentido, não importa do que o hoje de cada sujeito é 

composto, o que importa são as identidades que ele produz para si em seu presente, em sua 

cotidianidade. 

 

O que importa aqui não é unicamente o confronto com uma nova matéria de 

expressão, é a constituição de complexos de subjetivação: indivíduo-grupo-

máquina-trocas múltiplas, que oferecem à pessoa possibilidades 

diversificadas de recompor uma corporeidade existencial, de sair de seus 

impasses repetitivos e, de alguma forma, de se re-singularizar. 
208

 

 

Esta forma de viver e problematizar o tempo presente, o tempo da própria 

existência, é a forma de aceitar a própria vida que se vive como espaço propício para viver 

como a si convém e, ao mesmo tempo, é marca de uma identidade que se assume mediante as 

inúmeras possibilidades de se subjetivar com e pelo presente. Há, no hoje, possibilidades 

infindas de se reinventar. “A polifonia dos modos de subjetivação corresponde, de fato, a uma 

multiplicidade de maneiras de “marcar o tempo””. 
209

 E marcar o tempo nada mais é do que 

fazer da vida uma técnica de viver que oferece ao sujeito a oportunidade de criar identidades 

nômades que fogem ao envelhecimento do tempo e às demarcações territoriais de poderes e 

saberes que não sejam fruto de um cuidado problematizador e crítico de si mesmo. 

 E esta técnica de viver é o que estiliza a vida do sujeito, em suas diversas 

identidades assumidas, no decorrer de sua existência. “Os seres humanos, seu bíos, sua vida, 

sua existência são tais que não podem eles viver sua vida sem referir-se a uma certa 

articulação racional e prescritiva que é a da tékhne. 
210

 A técnica de viver, extensão prática do 

cuidado de si, faz com que o sujeito transforme sua existência e sua identidade em infinitas 
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possibilidades de devires que singularizam e intensificam as relações com ele mesmo e com 

os outros. 

 

Produzir novos infinitos a partir de um mergulho na finitude sensível, 

infinitos não apenas carregados de virtualidade, mas também de 

potencialidades atualizáveis em situação... Enfim, uma política de uma ética 

da singularidade, em ruptura com os consensos, os “lenitivos” infantis 

destilados pela subjetividade dominante. 
211

 

 

Usar a própria atualidade como meio de potencializar em si e por si novos 

meios de existências singulares. Existências singulares, identidades singulares, que se formam 

no mundo da vida, como já afirmamos; que se constituem mediante embates que não 

conhecem vitória final nem liberdade de criação que não seja liberdade diária e atualizada a 

cada momento. A identidade nômade é uma identidade que não conhece descanso ou lugar 

certo, fixo; é uma identidade que se cria diante da recusa de modelos institucionais, de 

códigos e normas que rejeitam ao sujeito a possibilidade dele mesmo conduzir sua vida. 

Mesmo sabendo que “Dogmatismos de todo tipo investem e opacificam esses pontos de 

criacionismo que tornam necessário o afrontamento sem descanso...”, 
212

 é necessário que o 

sujeito tenha a coragem de tomar sua vida como possibilidades de reinvenção, como 

possibilidade de se tonar um outro que nunca foi, um outro singular que sabe que “a vida de 

cada um é única” 
213

 e que retornar ao que se foi ou ao que virá são impossíveis e, que por 

isso mesmo, com o presente, o hoje que se tem, o que cabe a ele é “reconstituir uma relação 

particular com o cosmos e com a vida, é se “recompor” em sua singularidade individual e 

coletiva”. 
214

 

 A identidade nômade, que “é a invenção de mim enquanto outro”, 
215

 diz pra o 

hoje do sujeito que ele é “fundamentalmente desterritorizado”, 
216

 que ele precisa criar 

identidades múltiplas durante sua vida, que “é preciso que a qualidade da produção dessa 

nova subjetividade se torne a finalidade das atividades humanas e, por essa razão, ela exige 

que tecnologias apropriadas sejam postas a seu serviço”. 
217

 E a técnica da vida é o que 

                                                           
211

 GUATTARI, Félix. Caosmose: um novo paradigma estético. Tradução Ana Lúcia de Oliveira; Lúcia Cláudia 

Leão. São Paulo: Ed. 34, 1992 (Coleção TRANS), p. 147. 
212

Ibidem, p. 147. 
213

Idem, p. 170. 
214

Idem, p. 169-170. 
215

 SWAIN, Tania Navarro. Identidade nômade: heterotopias de mim. In: RAGO, Margareth; ORLANDI, Luiz 

B. Lacerda; VEIGA-NETO, Alfredo. Imagens de Foucault e Deleuze: ressonâncias nietzschianas. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2005, 2. ed., p. 340. 
216

 GUATTARI, Félix. Caosmose: um novo paradigma estético. Tradução Ana Lúcia de Oliveira; Lúcia Cláudia 

Leão. São Paulo: Ed. 34, 1992 (Coleção TRANS), p. 169. 
217

Ibidem, p. 177. 



  
105 

garante a qualidade de novos modos de subjetivação que se desenham e redesenham pelo 

cuidado de si. 

 O cuidado de si, as técnicas da vida, as identidades como modos de 

subjetivação e todos os esforços para tornar a vida do sujeito uma singularidade podem ser 

resumidas, se dissermos que o fim último de tudo isto é tornar a vida uma obra de arte: “É nas 

trincheiras da arte que se encontram os núcleos de resistência...”. 
218

 E continua Guattari, “a 

arte aqui não é somente a existência de artistas patenteados mas também de toda uma 

criatividade subjetiva que atravessa os povos e as gerações oprimidas, os guetos, as 

minorias...”. 
219

 E nos aconselha Foucault: 

 

De igual modo, quem quiser fazer da vida uma obra, quem quiser utilizar 

como convém a tékhne toû bíou, deve ter em mente não tanto a trama, o 

tecido, a espessa feltragem de uma regularidade que o acompanha 

perpetuamente, à qual deveria submeter-se... A obra bela é a que obedece à 

idéia de uma certa forma (um certo estilo, uma certa forma de vida). 
220

 

 

Tornar a existência como surgimento contínuo de identidades que se caracterizam como 

nômades é buscar a vida inteira formas de vida que estilizem, por uma coerência interna, cada 

instante de acontecimento e desdobramento do ser do sujeito. Nas irrupções descontínuas de 

cada novo dia o sujeito deve se, autenticamente deseja viver sua vida, esculturizar-se  diante 

da relação de cuidado de si que ele exerce consigo, formar singulares obras de arte que vão se 

aperfeiçoando no transcurso da vida e dos dias. 

 

3.3 Esculturização de si 

 

 O tempo é o responsável pela não essência do sujeito, ele é a possibilidade de 

transformar a força em um momento estático, singular e renovável onde o sujeito pode 

contemplar diante e a partir de si, uma esculturização de si, que tem como marca 

transformações diversas que não fogem do tempo nem de seus efeitos. A obra de arte que 

deve ser o sujeito é fruto do tempo e das forças que atuam no tempo, por isso, fazer da própria 

existência uma escultura é aceitar fazer-se em um continuo movimento onde as coisas não são 

eternas e se caracterizam como pura mutabilidade.  
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É neste reino de coisas mutáveis, perecíveis e que se transformam a cada 

instante que o sujeito é chamado a constituir para si, cada dia, uma nova obra de arte, uma arte 

de viver que atualize a sua relação consigo, que seja o reflexo puro na vida real de uma 

relação ímpar que se tem de cuidado para consigo. O tempo é o espaço onde o sujeito, diante 

de muitas possibilidades e problematizando-se a si mesmo, dá à luz formas e mais formas de 

constituir a si mesmo. 

 

O parto revelará, selecionará a forma mais feliz ou a mais apta, na hora em 

que ocorre. Daí o acesso à singularidade em ato daquilo que, a priori, é 

contenção, retenção, ebulição de riquezas. Há mistério ao contatar-se que, 

dentro do conjunto de probabilidades, no registro espermático, uma única 

forma torna caduca a totalidade das outras combinações. 
221

 

 

A irrupção do tempo diz para o sujeito que ele é ou deve ser o que melhor puder dentro da 

lógica passageira do tempo, e se o sujeito age no tempo como alguém que cuida de si e tem o 

cuidado de si como ponto de partida e meta de ação, deve encarar as possibilidades de vir a 

ser como possibilidades reais que se apresentam a cada dia e a cada hora, portanto, o sujeito 

do cuidado de si não lamenta dentro da atualidade uma forma que ele não chegou a ser ou 

deixou de ser, ele é consciente que para uma forma de vida vir a ser outras tem de não ser. E 

justamente nesta lógica está a beleza da esculturização de si como trabalho infindável e 

possibilitador de transformar o sujeito e seu tempo em uma matéria reorganizada, retrabalhada 

e resignificada a cada segundo de vida que a temporalidade do sujeito o conceder. 

 O tempo e suas implicações, desafios e possibilidades, já afirmamos antes, é o 

espaço, a possibilidade de o sujeito apreender-se em um certo momento; tomar, por um 

instante, consciência do que se é, saber cuidar-se e diante de um novo despontar tomar a firme 

decisão de em um outro se transformar. Porque, na verdade, esculpir a vida, esculpir a si 

mesmo, nada mais é que estagnar forças vitais que formam o sujeito para que em um dado 

momento ele se contemple a si mesmo, para em seguida, após contemplar-se, ir em busca de 

uma perfeição ainda maior. E, para isso, ele tem de abandonar o que foi e lançar-se na dura 

incerteza de porvires que lhe cobrarão outras estilizações de si e da vida no mundo. “Esculpir 

é interromper a energia para contemplá-la, captar a vitalidade para domá-la e dela se nutrir”. 

222
 E apenas a nível de reforço vale salientar que esta contemplação e alimentação não 

estagnam a relação que o sujeito tem consigo mesmo ou o determina em uma obra acabada, 

mas ao contrário, é contemplando-se que ele descobre que existe muito o que fazer com o 
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“estilete” e com o “material” 
223

 humano que ele é durante as forças mutantes que atuam no 

mundo e cotidianidade do sujeito. 

 Utilizar o tempo como possibilidade de esculturização de si é tarefa não muito 

simples, requer, antes de mais nada, um cuidado e conhecimento de si que darão às formas 

que o sujeito vier a ter, o grau de singularidade e de individualidade que ele sonha. No 

entanto, conforme fala Foucault, o sujeito contemporâneo parece ter apenas uma vaga noção 

do si que é preciso cuidar: 

 

Na antiguidade, esta elaboração do si e sua conseqüente austeridade não é 

imposta ao indivíduo pela lei civil ou pela obrigação religiosa; trata-se, ao 

contrário, de uma escolha feita pelo indivíduo para sua própria existência... 

Temos apenas uma vaga lembrança da idéia, em nossa sociedade, do 

princípio da obra de arte, o ponto principal ao qual devemos aplicar os 

valores estéticos, é o si, a própria vida, a própria existência. 
224

 

 

Se temos, como afirma Foucault, uma vaga lembrança do princípio, do que foi a noção do 

cuidado de si, nos perguntamos: “Como agir?” 
225

 Como reconhecer este si que esculpe a 

existência humana? Sabemos que na atualidade muitos são os caminhos e meios que dizem 

conduzir a si, mas o que na verdade muitos desses caminhos apresentam são meios 

psicológicos, sociais ou religiosos que querem dizer uma verdade ou uniformizar uma 

resposta do que seja o sujeito dentro de determinismos padronizadores. Resgatar, na 

contemporaneidade de cada sujeito, a real idéia do que é o cuidado de si e dele fazer da vida 

uma obra de arte é questão de, como já falamos antes, problematizar o sujeito mesmo em sua 

particularidade, encarar a sua existência como problematização crítica do que ele está fazendo 

consigo na sua atualidade, na sua cotidianidade. 

 Diante da constatação de Foucault de que o sujeito contemporâneo tem uma 

vaga ideia do que foi o cuidado de si e enxergar a vida como obra de arte, não nos enganemos 

pensando que ele nos propõe respostas que digam como voltar para si. “Foucault não pretende 

oferecer uma solução ou prescrever uma forma determinada de relacionar-se consigo. Seu 

objetivo é simplesmente acompanhar as genealogias das problematizações e de suas 
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correspondentes práticas de si”. 
226

 Por isso, cabe ao sujeito que deseja criar para si e a si 

mesmo como escultura e saber o que é o cuidado de si, ter continuamente, em mente, as 

irrupções das problematizações que ele pode utilizar para melhor esculpir o seu viver. E, neste 

sentido, Foucault pode ser um grande auxílio quando diz que devemos, antes de mais nada, 

deixar a curiosidade de saber dos outros e dedicar particular atenção e concentração à nossa 

meta. 

 

Vemos pois – e insisto nisto – que a requisitada inversão do olhar, em 

oposição à malévola curiosidade em relação aos outros, não resulta na 

constituição de si mesmo como objeto de análise, de decifração, de reflexão. 

Trate-se, muito mais, de convocar a uma concentração teleológica. Trata-se, 

para o sujeito, de olhar bem sua própria meta. Trata-se de ter diante dos 

olhos, do modo mais transparente, a meta para a qual tendemos, com uma 

espécie de clara consciência dela, do que é necessário fazer para atingi-la e 

das possibilidades de que dispomos para isto. 
227

 

 

Em outras palavras, o que Foucault chama a atenção e convoca é para a urgência de o sujeito 

problematizar a si mesmo, ver onde está e o que é sua meta, voltar à atenção para esta meta, 

ver as possibilidades, estratégias e meios de alcance desta meta e deixar de lado as ocupações 

que distanciam o sujeito de seu próprio fim, de sua meta. E para Foucault, em se tratando aqui 

desta meta, a meta do sujeito, “e o que há para ser atingido é o eu”, 
228

 o si mesmo, mas não 

um si mesmo que poderá, em um tempo, ser universalizado, decifrado, e sim, um sujeito 

capaz de se reinventar, de criar para si modos de vida artísticos, esculturais. 

 A problematização da vida aparece como possibilidade de criar a si como obra 

de arte, mas Foucault na citação que precedeu a que outrora fizemos pergunta o que é uma 

obra de arte, o que corresponderia a uma obra de arte, ou a própria arte, na 

contemporaneidade. Segundo Michel Onfray, 

 

A arte contemporânea, no seu componente estrutural, no amplo sentido, é o 

lugar de uma reatualização singular da gesta cínica antiga... A arte 

contemporânea, em sua versão dionisíaca, é um laboratório para 

experimentação de novas maneiras de ser, de viver, de agir, de pensar ou de 

considerar seu corpo, sua vida e sua singularidade. 
229
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Obra de arte, esculturização de si, é o momento em que o sujeito dá tudo de si em uma 

organização singular de sua vida, dentro dos acontecimentos ordinários e extraordinários de 

sua vida. A arte contemporânea na atualidade do sujeito além de ser um exercício 

problematizador e crítico da sua própria existência faz com que a arte não esteja restrita aos 

museus ou aos grandes artistas, mas ganhe a dinâmica da vida e abranja um número sempre 

crescente de artesãos que esculpem, na ordem do tempo, a sua própria singularidade e obra de 

arte existencial. E neste sentido, pede Michel Onfray: 

 

Que venha a hora de uma arte sem museu, dinâmica, voluntária e cuidadosa 

com as leviandades, com os questionamentos e com as comoções. Que 

advenha uma estética da liberdade e da energia nas encarnações mais 

imanentes: a vida cotidiana, a existência de todos e de cada um. 
230

 

 

Esculturizar o si, a vida, seria diante deste pedido de Michel Onfray e dentro da lógica 

foucaultiana um dar vida às obras marginais, às obras dos guetos, às obras das periferias, às 

obras dos descriminados, excluídos e de todos que vivem à margem dos ditames sociais, 

religiosos e culturais, mas mais que isso, seria dar voz ao si mesmo de cada sujeito que pede 

para que sua vida seja uma vida autêntica, isto é, vivida diante da liberdade de ser quem é no 

tempo e no espaço imanente das realidades que compõem a cotidianidade de cada sujeito. 

 Fazer da vida uma obra de arte, uma esculturização infinda de si, nos parece ter 

sido a grande proposta de Foucault nos seus últimos anos de estudos e de vida. Viver a vida 

com seu vigor, com seu brilho e em toda a sua intensidade em cada momento e transformá-la 

no espaço onde criam-se e recriam-se esculturas de sujeitos que talham seu próprio existir. A 

arte de viver deveria preceder todas as artes; a arte de viver deveria ocupar, dentre todas as 

artes, aquela que governaria todas as outras artes, mas invés disso transforma-se tudo mais 

que existe em arte, menos a própria vida. Diz Foucault a este respeito: 

 

O que me surpreende é o fato de que, em nossa sociedade, a arte tenha se 

transformado em algo relacionado apenas a objetos e não a indivíduos ou à 

vida; que a arte seja algo especializado ou feito por especialistas que são 

artistas. Entretanto, não poderia a vida de todos se transformar numa obra de 

arte? Por que deveria uma lâmpada ou uma casa ser um objeto de arte, e não 

a nossa vida? 
231
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A vida muitas vezes pesa em ser vivida. Os sujeitos muitas vezes, ou quase sempre, sentem-se 

mais conformados ou estilizados quando seguem piamente a norma e o instituído, sem saber 

eles que se tomassem suas vidas sob seus cuidados poderiam, mesmo que sendo em uma 

atitude contrária à norma e aos padrões, criar múltiplas formas de viver sua vida. 

 

Foucault faz-nos pensar que, pelo contrário, uma existência só tem sentido se 

estiver aberta à possibilidade do excesso, do limite, do imprevisto. Uma vida 

só é bem vivida se conhecer fracassos, poder-se-á dizer... 

Se Foucault quer fazer da vida uma obra de arte não é, pois, para se 

abrigar, para se proteger das relações de forças que constituem os 

dispositivos de sabe-poder, mas para inventar novas possibilidades de vida, 

criar modos de existência inéditos. 
232

 

 

Autoesculpir-se tem um preço e uma beleza ao mesmo tempo: criar para si novos modos de 

ser é correr o risco de perder-se no meio dos jogos das relações de poder-saber e, neste 

sentido, como já mencionamos neste trabalho o artigo de Alípio de Sousa Foucault: o 

cuidado de si e a liberdade ou a liberdade é uma agonística, o sujeito do cuidado de si sente-

se na dura e prazerosa laboração de si, sem descanso, fazendo uso de sua liberdade e 

esculpindo seu próprio modo singular de ser. 

 Uma inquietação existencial é necessária caso o sujeito queira ter a si mesmo 

como obra de arte, caso queira fazer de sua vida uma arte de viver, pois somente a ele cabe 

durante toda a sua vida fazer as escolhas, pagar os preços necessários e talhar em si e por si a 

obra que ele mesmo espera ser o contemplador e o eterno reformulador. Esculturizar a si 

mesmo em novas formas de vida é necessário. Não é fácil, como falamos, mas ousadia e 

“vontade” 
233

 podem ser duas ferramentas essenciais e estilizadoras do si mesmo na vida e no 

tempo presente do sujeito e quem estiliza sua vida no presente é “artista do tempo, mestre da 

ocasião” 
234

 e “o homem do kairos”. 
235

 

 Esculturização de si é saber utilizar as forças do presente com todo seu vigor 

para constituir um si mesmo interior e exterior que é contínuo fluir de novas possibilidades de 

ser. É a partir de si que o sujeito tem de criar problematizações e críticas de relação que se 

tem consigo e com os outros para delas nascerem novas esculturas de si. Portanto, 
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[que] seja efetuada então, hoje, uma revolução copérnica que permita novas 

possibilidades de vida. Que seja abandonado o modelo religioso de 

subsunção do particular sobre o universal, ele teve o seu tempo de fazer 

estragos, de fazer experimentos e de infectar os séculos. Paremos de querer 

atar e soltemos, cessemos de reunir e separemos. O laço é uma maldição. 

Que esqueçamos o modelo matemático e, em seu lugar, instauremos o 

modelo estético. 
236

 

 

A atualidade, as instituições, os padrões e normas não são apenas empecilhos, são 

possibilidades diante das quais o sujeito pode criar modos de viver que sejam uma recusa a 

estes modelos. Rejeite-se, por isso, a paz de cemitério e aceite-se a guerra como campo de 

possibilidades de criação de novos modelos de escultura de si. Não há esculturização de si 

sem um real querer impor-se diante dos saberes e poderes instituídos; “não há moral sem 

decisão tenaz de estruturar a existência através do querer. Uma ética visando a forma só é 

imaginável dentro do contexto de um voluntarismo estético”. 
237

 Uma esculturização de si 

tem, portanto, por finalidade criar modos de ser éticos para um sujeito que é e que age dentro 

de sua cotidianidade. 

 

3.4. Ética de si 

 

 Costumeiramente o termo moral e ética são tidos como sinônimos, ambos 

significam uso, costumes. No entanto, no pensamento foucaultiano estes dois termos tem 

significados bem distintos. A moral, visando sempre ser geral e não facultando adesão, já a 

ética, por excelência, um código de conduta que faculta adesão, escolha. Foucault, para 

formular a distinção que fez entre moral e ética, como já fizemos menção antes, retorna ao 

mundo grego. Para os gregos a noção de ética, por mais que em nossos dias soe igual à moral, 

tem um diferencial no que concerne aos atos morais. Para os gregos, a ética “é um modo de 

ser do sujeito que se traduz em seus costumes, seu aspecto, sua maneira de caminhar, a calma 

com que se enfrenta os acontecimentos da vida”. 
238

 E este sentido de ética, que como 

veremos com Foucault, distingue-se em seu pensamento de moral. A ética, para o mundo 

grego e para a constatação de Foucault quando de volta a este mundo, caracteriza-se como um 

modo de ser do sujeito, modo de ser, bem entendamos, que é característico de uma 

individualidade que produz em sua existência um modo de ser único e que mantém no campo 
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das prescrições morais uma relação própria consigo e com os códigos e prescrições sociais 

que lhe garante uma forma única de encarar sua vida diante do que é prescrito, instituído. 

 Foucault, para formular a distinção entre moral e ética, relembramos, volta ao 

mundo grego, e não sem razão. A filosofia grega do século V a.C., um dos pontos de partida 

de Foucault para entender o mundo grego em sua novidade que cria artes de viver ímpares, 

éticas, assiste ao nascimento da autonomia. Conforme Edouard Delruelle, 

 

[a] grande novidade da filosofia da Grécia do século V a.C. é precisamente a 

idéia de que a ética e a política já não se alimentam de uma sabedoria detida 

por alguns iniciados, mas de uma procura livre baseada no diálogo e na 

crítica. Os gregos inventaram a autonomia (auto = si mesmo; nomos = lei, 

normas). No plano político, isto significa que as leis já não têm origem nos 

deuses, mas são definidas pelos próprios homens na praça pública. No plano 

ético implica que os indivíduos passam a procurar por si próprios o sentido 

de sua existência, em vez de herdá-la da tradição. 
239

 

 

É justamente o caráter ético desta autonomia que interessa a Foucault no mundo grego. A 

autonomia como possibilidade de criar, diante do código ou da norma, modos de encontrar-se 

a si mesmo, cuidar-se e fazer de sua vida, de sua existência, uma ética que estiliza a vida e a 

torna única. Neste sentido, podemos dizer que a ética para os gregos, o sentido ético que 

interessa a Foucault, é “um certo trabalho sobre si” 
240

 que faz com que o sujeito exerça a sua 

liberdade diante dos acontecimentos da vida e crie modos de ser e viver que fujam das 

mediocridades do simplesmente dado ou instituído. 

 Neste retorno que Foucault faz ao mundo grego para mostrar à sociedade de 

sua época que é possível em todas as atualidades do sujeito produzir meios outros e singulares 

de viver, ele demonstra ter uma especial atenção pelo que os gregos conseguiram fazer: criar 

uma arte de viver, uma ética de si que foge às moralizações da sociedade, em síntese, “a 

elegância antiga foi secretamente para Foucault a imagem de uma arte de viver, de uma moral 

possível”, 
241

 e moral, aqui entendamos, como ação ética de si que se exerce na sociedade.  

 O mundo grego é o ponto de partida para Foucault pensar uma ética de si do 

sujeito, mas ele não é, em seu pensamento, a chave para responder as questões que a 

contemporaneidade do sujeito lhe impõe. Foucault em várias passagens acredita que a volta 

ao mundo grego por si só, não é algo que lhe interessa. Diz ele: 
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A ética grega do prazer está ligada à sociedade viril, à dissimetria, exclusão 

do outro, obsessão com a penetração, e uma certa ameaça de ser destituído 

de sua própria energia, etc. Tudo isto é muito desagradável. 
242

 

 

E, em outra passagem: “Na minha opinião, não há valor exemplar num período que não é o 

nosso... não se trata de algo a que possamos retornar”. 
243

 Foucault não propõe o mundo grego 

como modelo a ser seguido para constituições de novas éticas de si no presente, ele tem 

consciência de que o lugar de problematizar a existência e criar modos éticos de ser é no 

presente de cada sujeito. Mas, se assim é, o que interessou a Foucault no mundo grego que o 

fez fazer uma volta a este mundo? Se Foucault pretende problematizar o presente, como fazê-

lo trazendo o passando? Lançando luz sobre estas questões podemos refletir com Paul Veyne: 

 

A afinidade entre Foucault e a moral antiga se reduz à moderna reaparição 

de uma única carta no interior de uma partida totalmente diferente; é a carta 

do trabalho de si sobre si, de uma estetização do sujeito, através de duas 

morais e de duas sociedades muito diferentes entre si. 
244

 

 

O retorno de Foucault ao mundo grego se dá quando ele sente que o cuidado de si reaparece 

como urgência formadora de novos modos de ser na contemporaneidade. Neste sentido, o 

cuidado de si aparece no pensamento foucaultiano como trabalho antigo e, ao mesmo tempo, 

novo e que exigiu e exige um trabalho ético e estético por parte do sujeito em cada tempo. 

Não há, por isso, novidade no mundo grego para ser ressuscitada na contemporaneidade, o 

que há são exemplos de uma cultura que, em seu tempo e atualidade, criaram modos de ser e 

viver a vida que fugiam das determinações e prescrições e que, com esses modelos, Foucault 

deixa entender que é possível na cotidianidade e temporalidade do sujeito, no irromper e 

fenecer de forças e poderes, é possível criar modos de ser éticos que sejam estéticas de 

existência. A volta de Foucault ao mundo grego pode 

 

[...] permitir-nos relativizar o modo de subjectivação que é o nosso, permitir-

nos “pensar de modo diferente” as nossas práticas éticas, já não em termos 

de lei, de juízo, segundo um esquema imperativo herdado do cristianismo, 
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mas em termos de arte de viver, segundo um esquema estético que surge 

pela primeira vez no cuidado de si socrático. 
245

 

 

E mais que isto, a volta de Foucault ao mundo grego problematiza as relações do sujeito 

consigo mesmo e é, ao mesmo tempo, uma incitação de Foucault para que na 

contemporaneidade o sujeito problematize as relações que tem consigo para que ele mesmo 

crie artes de viver que sejam éticas de si e estilizações do existir.  

A volta foucaultiana aos gregos apresenta e chama à problematização do 

presente. “A análise das diferentes problematizações da Antiguidade relaciona-se com as 

práticas de si, denominadas também “artes da existência”, as quais apontam para uma 

estilização do comportamento”. 
246

 Dar um “estilo” 
247

 novo à vida do sujeito, diante das 

problematizações de seu presente aparece a nós como a grande convocação que Foucault faz 

ao sujeito atual de cuidar de si e de criar para si éticas que sejam modos específicos e 

singulares de responder aos problemas de sua cotidianidade e temporalidade. 

A partir de que momento ou de que ponto Foucault problematiza a 

Antiguidade, vê nela um modo de viver ético-estético, e como convoca à problematização e à 

criação de modos de viver ético-estético hoje? Clara ou subentendidamente já dissemos que o 

ponto de partida de Foucault para problematizar a Antiguidade e a atualidade é o cuidado de 

si, e o cuidado de si que aparece com a figura de Sócrates. Ele é a figura central do cuidado de 

si foucaultiano. Por causa de sua postura e condução da vida, Sócrates torna-se a figura 

central que, por meio de seus diálogos e problematizações da vida de seus interlocutores, 

convida Foucault a problematizar o cuidado de si que o sujeito contemporâneo deseja e tem 

para consigo. Diz Foucault: “Sócrates é sempre, essencial e fundamentalmente, aquele que 

interpelava os jovens na rua e lhes dizia: “É preciso que cuideis de vós mesmos””. 
248

 Sócrates 

é aquele que por excelência problematizou a relação do sujeito consigo mesmo e com o seu 
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presente, por isso ele é figura tão importante para a compreensão foucaultiana de como deve 

conduzir-se ética e esteticamente aquele que em sua atualidade deseja ter-se e fazer-se como 

obra de arte. 

Sócrates é o profeta do cuidado de si, não de qualquer cuidado de si, mas um 

cuidado de si que confere racionalidade ao existir do sujeito, ao mesmo tempo em que esculpe 

uma ética própria da singularidade daquele que tem a si como ocupação primeira de sua vida. 

 

O cuidado de si socrático é um cuidado racional de excelência, é a busca 

ponderada de uma forma bela de existência. O sujeito faz de si mesmo uma 

espécie de escultura ou pintura. A todo aquele que queira iniciar-se na 

filosofia, Sócrates faz uma promessa: se pensardes por vós mesmos e se 

cuidardes de vós mesmos, sereis mais felizes e mais livres. 
249

 

 

Esta preocupação com o cuidado de si, com uma estética racional da existência, 

isto é, consciência das possibilidades de ser o que se é durante a vida, é uma característica de 

Sócrates que em muito parece agradar Foucault. Mas, não é apenas este preocupação com o 

cuidado de si que Sócrates indica para os outros. Foucault, como já afirmamos, diz que 

“Sócrates é o homem do cuidado de si e assim permanecerá”, 
250

 mas mais que isso, Foucault 

vê no personagem Sócrates um homem que fez do cuidado de si o seu ser ético-estético pois, 

como podemos ver nos diálogos em que ele aparece, “seu ethos era estar constantemente 

defasado, ser imprevisível e inacessível”. 
251

 E esta característica de uma ética pessoal de 

impermanência em si, de fuga às institucionalizações, de criações de formas de ser assumidas 

por Sócrates não deixam de encantar Foucault e de fazer de Sócrates um homem que foge dos 

determinismos éticos e estéticos. Sócrates, se visto sob a ótica foucaultiana de que não há uma 

essência humana, “é uma forma, e essa forma nem sempre é, sobretudo, idêntica a si mesma”. 

252
 A vida de Sócrates, portanto, foi um exercício de si, uma ética, pela estética, de conduzir 

sua vida sob sua direção. 

 Foucault, trazendo a figura de Sócrates às problematizações do passado e da 

atualidade faz com que se problematize o modo como o sujeito cuida de si, como conduz sua 

vida ética e esteticamente e como produz, no tempo, modos sempre novos de se relacionar e 
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criar uma esculturização de si em meio aos outros. No entanto, em que consiste o cuidado de 

si? Segundo Francisco Ortega, “o cuidado de si apresenta-se como condição pedagógica, ética 

e ontológica na constituição de um bom governador...” 
253

 de si. Ainda, conforme Francisco 

Ortega, o cuidado de si como ocasionador de uma relação ética se dá sob dois níveis: 

 

Sobre o primeiro nível: O indivíduo constitui-se como sujeito moral, 

na sociedade grega clássica, mediante uma atitude e uma busca... A 

singularidade deste si mesmo, que deve ser criado segundo critérios 

estéticos, para que possua glória e permaneça longo tempo na lembrança 

(reconhecimento e lembrança), é somente compreendida em uma dimensão 

intersubjetiva... 

Sobre o segundo nível: A intersubjetividade agonística contida no 

cuidado de si grego exprime-se mediante atividade, assimetria e 

irreciprocidade, determinantes na relação com o outro. A produção de uma 

relação consigo mesmo, que tem a forma de virilidade ética, determina a 

forma de relação com o outro... 
254

 

 

O cuidado de si, como já tivemos oportunidade de mostrar neste nosso trabalho, não é um 

cuidado que se manifesta ou se apresenta diante do isolamento do sujeito. É na relação com o 

outro, este outro sendo sujeito ou forças de poderes e saberes, que o sujeito sente-se 

convocado a criar para si modos de ser e cuidar-se que sintetizem uma forma única de encarar 

a sua vida em relação com os demais. O outro é condição de existência do eu, do si mesmo, 

enquanto sujeito que cuida e cria uma ética de existência que se relaciona com éticas outras de 

sujeitos outros.  

 O cuidado de si, diz Foucault, “implica sempre uma escolha de modo de vida, 

isto é, uma separação entre aqueles que escolheram este modo de vida e os outros”, 
255

 uma 

escolha de vida que busca na imanência da temporalidade humana formar identidades que se 

fazem e desfazem na busca de uma ação reta que ao invés de buscar conhecimentos 

verdadeiros, busca produzir-se eticamente na relação com o outro. Podemos dizer que a 

finalidade do cuidado de si, em termos práticos, é traduzir este cuidado, diante da relação com 

o outro, em uma arte de viver que seja uma ética consciente de que as possibilidades de tornar 

a vida como obra que está sempre em vias de conclusão é um trabalho infindo. Neste sentido, 

as contribuições que Foucault pode dar de sua volta ao mundo grego dizem apenas para o 

sujeito que o caminho para viver bem a sua vida é criar para si modos sempre novos de viver 
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que correspondam a uma ética interna e que se exterioriza em formas ímpares de viver e se 

relacionar. 

 Já é hora de fazermos uma distinção do que vem a ser no pensamento 

foucaultiano ética e moral. Como já afirmamos anteriormente, estas duas palavras no 

pensamento de nosso autor não tem o mesmo significado. Antes de aqui fazermos uma 

distinção do que essas duas palavras significam no pensamento de Foucault é bom ter claro o 

que diz John Rajchaman sobre O ethos da filosofia, especificamente a parte em que ele fala do 

que é o ethos filosófico no pensamento de Foucault. Diz ele: 

 

A relação consigo mesmo que se transluz em sua obra, teria, pois, a forma de 

um exercício pelo qual se chega a ser o que se é ao desprender-se de si 

mesmo. Aqueles cujo ethos se assimilam a este desprendimento de si, diz 

Foucault, vivem em um “planeta diferente” daqueles que buscam um ponto 

fixo de certeza, um caminho autêntico ou uma decisão autêntica. 
256

 

 

A ética filosófica foucaultiana, assim como os modos de subjetivação e as artes de viver, não 

é a mesma, elas se modificam com a modificação do sujeito em outras formas de ser que ele 

não era. A ética de si muda com a mudança do sujeito em outros sujeitos durante sua vida. 

Daí dizer que o sujeito não é ou possui uma substância, uma essência, pois a forma, que é o 

correto afirmar do sujeito em sua temporalidade, assume um caráter de processualidade e de 

exercícios de si que o vão constituindo ao longo do tempo. 

 

Dizer que o sujeito é uma forma, ou existiu uma vontade de forma na 

Antiguidade, permite centrar a atenção sobre as práticas de si. O sujeito-

forma é um sujeito apontando para o processo de sua constituição, ou seja, 

um sujeito como atividade, em devir, o qual substitui seu status de sujeito 

pela “plenitude da relação consigo”. 
257

 

 

A forma não é a mesma em todos os tempos, os modos de ser do sujeito são diversos, assim, 

também, a ética que sustenta o ser do sujeito tende a mudar quando muda a forma com a qual 

ele se constitui dentro da dinâmica do tempo, no entanto, o que não muda nunca na relação do 

sujeito para consigo é o cuidado e a atenção que ele deve ter no concernente à forma que ele 

vai dar à sua vida diante dos saberes e poderes que desejam fabricar subjetividades. 
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 O cuidado de si atualiza a forma de ser do sujeito, e como já mencionamos, o 

cuidado de si é a parte interna do sujeito que é formada. Quanto a parte externa em que se 

traduz este cuidado podemos dizer que ela é, no pensamento foucaultiano, técnicas de viver 

que são ao mesmo tempo uma ética de si no domínio prático das relações do sujeito com o 

meio em que ele vive. É, por isso, a ética a parte interna e externa que diz o sujeito em suas 

várias formas de ser e estar no mundo. A ética, lembremos sempre, é exercício de si sobre si 

que atualiza a relação do sujeito e o plenifica nesta relação; a ética faz com que o sujeito fuja 

das padronizações que impõem as normas de conduta e os códigos morais mediante a moral e, 

faz com que ele desenhe a sua vida conforme uma atitude e relação que ele desenvolve 

consigo. Por isto que agora expomos, fica claro que no pensamento foucaultiano ética e moral 

não são exatamente a mesma coisa. Como então defini-las? Qual a diferença entre ética e 

moral? 

 Para Foucault, existem duas definições para moral. Em um primeiro sentido, 

moral diz respeito aos códigos, valores e regras impostos aos sujeitos por vários meios 

sociais, religiosos, culturais que prescrevem de forma clara ou não os meios de 

comportamentos aceitos em uma sociedade. Neste sentido, 

 

[entende-se] “moral” como um conjunto de valores e de regras de conduta 

que são propostas aos indivíduos e aos grupos por meio de diversos 

aparelhos prescritivos, como podem ser a família, as instituições educativas, 

as Igrejas etc. Ocorre que essas regras e valores sejam bem explicitamente 

formulados em uma doutrina coerente e em um ensinamento explícito. Mas 

ocorre também que sejam transmitidos de maneira difusa e que, longe de 

formarem um conjunto sistemático, constituem um jogo complexo de 

elementos que se compensam, se corrigem, se anulam em certos pontos, 

permitindo, dessa forma, compromissos ou escapatórias. Feitas essas 

ressalvas, pode-se chamar esse conjunto prescritivo de “código moral”. 
258

 

 

Podemos, através dessa afirmativa, entender que o “código moral” é na sociedade a investida 

de saberes e poderes que surgem, desaparecem e se renovam com o intuito de formar 

subjetividades a partir de prescrições que dificilmente ou nunca aceitam as singularidades 

próprias de cada sujeito, o sujeito é formado pelo poder prescritivo, no poder e para o poder e 

esta relação não se dá em um poder que se exerce sobre si, o que acarretaria no cuidado de si, 

mas em um poder puramente externo e formador de subjetividades homogêneas. 
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 Por outro lado, pode-se entender por moral no pensamento foucaultiano as 

aceitações ou recusas, as adaptações ou não adaptações dos sujeitos ao que lhes é proposto 

pelos códigos morais, pelas regras e pelos valores instituídos. Neste sentido, Foucault diz que 

podemos chamar essa atitude dos sujeitos como “moralidade dos comportamentos”. Eis o que 

ele diz: 

 

Porém, entende-se também por “moral” o comportamento real dos 

indivíduos em sua relação com as regras e valores que lhes são propostos: 

designa-se, assim, a maneira pela qual eles se submetem mais ou menos 

completamente a um princípio de conduta, pela qual obedecem ou resistem a 

uma interdição ou a uma prescrição, pela qual respeitam ou negligenciam 

um conjunto de valores; o estudo desse aspecto da moral deve determinar de 

que modo, e com que margem de variação ou de transgressão, os indivíduos 

ou grupos se conduzem em referência a um sistema prescritivo, que explícita 

ou implicitamente dado em sua cultura, e do qual eles tem consciência mais 

ou menos clara. Chamemos esse nível de fenômenos de “moralidade dos 

comportamentos”. 
259

 

 

Estes formam os dois sentidos de moral no pensamento foucaultiano. Este segundo, 

relacionado a “moralidade dos comportamentos”, deixa margem para que o sujeito não seja, 

como diante dos “códigos morais”, um objeto passivo que se deixa moldar pelas prescrições e 

códigos, o sujeito, e isto é o que nos encanta, tem possibilidades de pensar, refletir, aceitar ou 

recusar, transgredir ou recriar suas ações diante dos códigos, normas e valores que são 

prescritos como normas e padrões morais. A “moralidade dos comportamentos” permite que o 

sujeito se coloque como figura ativa diante do que é normativo, moral, e abre possibilidades 

para que o sujeito pense e aja não apenas em conformidade com o que está sendo apresentado, 

mas paute suas ações conforme uma forma peculiar de se ver dentro e diante dos códigos 

morais, resistindo aos mesmos e criando formas próprias de conduzir sua vida a partir de uma 

ética pessoal. 

 Como vemos, a “moralidade dos comportamentos” abre possibilidades para 

que o sujeito se coloque, tenha uma atitude ativa, diante dos códigos morais. Essas 

possibilidades dizem respeito a maneira pela qual o sujeito se constitui como sujeito moral 

diante de si e diante do instituído. Há, diante do que é imposto, prescritivo, possibilidades de 

pensar, agir e ser diferente, isto é, criar para si uma forma de viver a vida moralizando-a como 

sujeito ativo de sua ação.  
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Estas possibilidades abertas pela “moralidade dos comportamentos” é o que faz 

Foucault dizer que o sujeito não está limitado a simplesmente ser um produto dos códigos 

morais, sobre o que ele afirma: 

 

De fato, uma coisa é uma regra de conduta; outra, a conduta que se pode 

comparar com essa regra. Porém, outra coisa ainda é a maneira como é 

preciso “conduzir-se”, ou seja, a maneira como se deve constituir a si mesmo 

como sujeito moral, agindo em referência aos elementos prescritivos que 

constituem o código. Dado um código de condutas e para um determinado 

tipo de ações (que pode ser definido por seu grau de concordância ou de 

divergência em relação a esse código), há diferentes maneiras de o indivíduo 

“se conduzir” moralmente, diferentes maneiras para o indivíduo, ao agir, não 

operar simplesmente como agente, mas como sujeito moral dessa ação. 
260

 

 

Duas coisas devemos reter diante do que Foucault nos fala. Uma primeira coisa diz respeito à 

constituição do sujeito, o sujeito só se torna sujeito mediante a parcela de si que ele coloca 

diante do enfrentamento dos códigos e prescrições morais. Neste sentido fala Edouard 

Delruelle: 

 

Um sujeito é, portanto, em todas as culturas, algo “mais” do que a moral e o 

direito dele fazem. Um sujeito não é apenas o agente passivo de um código; 

é também uma prática, uma actividade que se manifesta através de uma ética 

e de uma política, sempre específicas. Uma cultura não é apenas lida através 

das leis e dos “valores” que impõe aos seus membros, mas também – e 

sobretudo – através dos problemas que os incita a colocar a eles próprios. 
261

 

 

A parte de si do sujeito colocada diante dos códigos e prescrições morais, o tornam um sujeito 

ativo e senhor de suas ações, isto, como falamos, em um primeiro sentido da última citação 

que fizemos de Foucault. Após constatarmos que o que torna o sujeito em sujeito de ação é a 

parte de si que ele expõe, passamos para a segunda coisa que devemos reter do que acima nos 

falou Foucault. Segundo ele, há diferentes formas de o sujeito agir, enquanto sujeito ativo, 

frente aos códigos morais. Estas várias maneiras de o sujeito se conduzir falam de modos 

diversos de subjetivação, de estilização de si, mas falam para nós do que seria a ética no 

pensamento foucaultiano. Conforme Foucault, estas diferenças no modo de se conduzir do 

sujeito frente aos códigos e valores morais dizem respeito a vários pontos. Diz ele: 

Elas se referem ao que se poderia chamar de determinação da substância 

ética, ou seja, a maneira pela qual o indivíduo deve constituir este ou aquele 

aspecto dele próprio como uma matéria principal de sua conduta moral... 
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As diferenças também podem incidir sobre o modo de sujeição, ou 

seja, sobre a maneira pela qual o indivíduo se relaciona com essa regra e se 

reconhece ligado à obrigação de colocá-la em prática... 

Há também diferentes possibilidades nas formas de “elaboração” do 

trabalho ético realizado sobre si mesmo, não apenas para tornar seu 

comportamento conforme a uma regra dada, mas sim para transformar a si 

mesmo em sujeito moral de sua conduta... 

Por fim, outras diferenças se referem ao que se poderia chamar de 

teleologia do sujeito moral: pois uma ação não é moral somente em si 

mesma e na sua singularidade; ela o é também por sua inserção e pelo lugar 

que ela ocupa no conjunto de uma conduta; ela é um elemento e um aspecto 

dessa conduta, e marca uma etapa em sua duração, e um progresso eventual 

em sua continuidade...
262

 

 

O que estas diferenças, em síntese, dizem? Poderíamos dizer que para que uma ação seja tida 

como moral ela não tem que estar ligada unicamente a códigos, normas ou valores. Sabemos 

que toda ação do sujeito visa uma relação com um mundo concreto no qual ele precisa atuar e 

que existe como mundo organizado em códigos e normas. No entanto, e isso nos deixa ver 

essas diferenciações mostradas por Foucault, o sujeito não deve apenas relacionar-se com 

códigos e normas exteriores a si. Estas diferenciações dizem que é necessário o sujeito manter 

uma certa relação consigo mesmo. Relação que não é simples conhecimento de si, mas 

constituição de si como sujeito moral, como sujeito que se coloca ativamente frente ao 

prescrito, que elabora para si mesmo uma forma única de ver os códigos e normas e que 

desenha para si uma moral que é realização de si mesmo. E para que isto tudo aconteça é 

necessário que o sujeito tome a si mesmo como forma a ser continuamente trabalhada, 

governada, posta à prova, aperfeiçoada e transformada em ética de si, isto é, modo de ser que 

foge às determinações. Estas diferenciações marcam os quatro aspectos da ética foucaultiana. 

 Segundo Eizirik, essas quatro diferenciações apontadas por Foucault se 

modificam com o passar do tempo. Diz ela: 

 

Essas quatro modalidades se modificam, de forma dramática, da Grécia 

Clássica, passando pelo período romano, até a era cristã, como mostra 

Foucault, em sua análise das formas de subjetivação, salientando que a 

mudança não está nos códigos, mas na relação consigo, na própria ética. 
263

 

 

E se essas diferenciações se modificam diante da modificação da relação do sujeito consigo, 

temos de admitir que para que haja subjetivações deve haver práticas de liberdade que criem 
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modos de ser, e se as práticas de liberdade abrem possibilidades para o sujeito se reinventar 

moral e eticamente, disso podemos concluir que “a liberdade é a condição ontológica da ética. 

Mas a ética é a forma refletida assumida pela liberdade”. 
264

 A ética como liberdade é, no 

pensamento do nosso filósofo, “à luta para abrir possibilidades de novas relações para si e 

para os acontecimentos do mundo. A ética que propõe é enraizada historicamente e propugna 

uma autoformação como luta pela liberdade dentro dos limites de cada situação”. 
265

 Não há, 

como falamos, uma liberdade a ser alcançada pelo sujeito e que o definirá por todo o sempre 

dentro de um modo único de ser e de uma ética única, o que existe são práticas de liberdade 

que aparecem diante das situações reais que o sujeito vive e que nelas ele atua como sujeito 

ativo, crítico e problematizador. Cabe, por isso, ao sujeito, não fugir de relações de poder e de 

saber que fabricam sujeitos morais segundo as suas normas, pelo contrário, é diante dessas 

realidades que o sujeito é convocado a resistir, ser um ponto de resistência e criar uma ética 

de si que seja resistência ao prescrito. “Uma ética da resistência permanente é uma abordagem 

para a vida que é, ao mesmo tempo, prazerosa e séria...”. 
266

 

 A ética no pensamento de Foucault é a ética de si, a ética do cuidado de si, 

pois, “o cuidado de si é ético em si mesmo”. 
267

 E não só isso, podemos dizer que a ética no 

pensamento foucaultiano tem haver com uma ética de escolha, escolha de si, como nos diz 

Eizirik: 

 

O ponto de partida é a ética da escolha. Fazer escolhas e assumi-las, 

entendendo-as como fazendo parte de domínios nem sempre amplos, às 

vezes até bastante restritos, mas sempre possíveis e absolutamente 

necessários. Fazer escolhas é um condicionamento vital da existência. 
268

 

 

E assumir uma ética de escolha é ter certeza, como antes mostramos com Guattari, de que 

nunca se chegará a uma terra onde se descanse e tenha a certeza de que para sempre ali vai 

habitar. O sujeito foucaultiano que assume a ética de si como escolhas é um sujeito 

desterritorializado, precisa, por isso, ser um sujeito de seu tempo e de sua cotidianidade para 

armar, como nômade, sua tenda, por um tempo provisório, sob os limites e as fronteiras do 
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que é prescrito. Neste sentido, a ética de si, que é escolha, não isola o sujeito, antes, integra-o 

no tempo e na cotidianidade de seus dias sem que isso o torne um sujeito moral que segue à 

risca o código, a norma e os valores; sem que isso passe e tenha um tanto de si. Ética é relação 

e possibilidade de impermanência em uma estrutura que defina e enclausure o sujeito, por isso 

mesmo ela é fruto de uma liberdade que é adquirida, antes de mais nada, de si para consigo 

mesmo. E neste sentido de liberdade diante de si, fala Foucault: 

 

A liberdade é, portanto, em si mesma política. Além disso, ela também tem 

um modelo político, uma vez que ser livre significa não ser escravo de si 

mesmo nem dos seus apetites, o que implica estabelecer consigo mesmo uma 

certa relação de domínio, de controle, chamada de archê – poder, comando. 
269

 

 

A liberdade, portanto, que se concretiza em escolhas éticas sociais, deve ser uma liberdade de 

exercer um certo conhecimento de si e um poder governar-se; ser senhor de si e de seus 

prazeres e apetites, em outras palavras, não ser escravo de si. Por essa razão, antes mesmo de 

ser uma liberdade de escolha nômade de viver e estilizar sua vida, o sujeito tem de exercer um 

tipo de liberdade de si para consigo que é condição de uma liberdade que se exerce na arte de 

viver e na ética de vida juntamente com os outros.  

 Sendo, pois, a liberdade uma tarefa que se exerce primeiro sobre si e depois em 

meio aos outros podemos dizer que ela apresenta as seguintes implicações: em primeiro lugar, 

ela faz com que o sujeito exercendo sua liberdade em domínio público vincule a sua ética 

como ética fruto de múltiplas relações do sujeito e os outros. 

 

A dimensão ética é aquela das múltiplas implicações e das múltiplas 

responsabilidades, que acompanha os movimentos do tempo e da história, 

que não é fixa. Construir e reconstruir moradas parece ser o desafio. Morada 

como ponto aglutinador dos hábitos, dos costumes, das formas de ser e de se 

constituir como sujeitos. 
270

 

 

No contato, com os outros, o sujeito tem de criar para si formas éticas de ser e 

viver sua vida. O outro, afirmamos no início deste trabalho, é condição para que apareça o 

cuidado de si, por isso, em segundo lugar, vemos a liberdade aparecer diante do contato com o 

outro como condição para uma atitude ética do sujeito frente a si e diante do que lhe é 
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apresentado e proposto. Sendo, pois, como afirmamos antes com Foucault, o cuidado de si 

ético nele mesmo, isto significa dizer que cuidar de si  

 

[...] implica relações complexas com os outros, uma vez que esse êthos da 

liberdade é também uma maneira de cuidar dos outros; por isso é importante, 

para um homem livre que se conduz adequadamente, saber governar sua 

mulher, seus filhos, sua casa. Nisso também reside a arte de governar. O 

êthos também implica uma relação com os outros, já que o cuidado de si 

permite ocupar na cidade, na comunidade ou nas relações interindividuais o 

lugar conveniente – seja para exercer uma magistratura ou para manter 

relações de amizade. 
271

 

 

O cuidado de si, que é cuidado do outro, abrindo possibilidades de liberdade para que o 

sujeito mesmo tenha uma vida autêntica, esteticamente bela e eticamente bem vivida só faz ou 

alcança esse estado de vida em relação com o outro, outro como sujeito, situação, poderes ou 

saberes. O cuidado de si, também vale aqui lembrar, visa sempre o bem do outro, mas não se 

deve confundir quem deve ter a primazia. “Não se deve fazer passar o cuidado dos outros na 

frente do cuidado de si; o cuidado de si vem eticamente em primeiro lugar, na medida em que 

a relação consigo é eticamente primária”. 
272

 

 O caminho traçado por Foucault para pensar uma ética de si que se converte 

em ética social é o cuidado de si. O cuidado de si é chave-mestra para fazer com que o sujeito 

exerça um trabalho contínuo sobre si, autoelabore-se enquanto, ao mesmo tempo, em relação 

com os outros, elabora uma forma de viver que foge aos determinismos e se enquadra nos 

oportunismos para criar modos sempre novos de agir ético e ser quem se é, no tempo que for 

sua cotidianidade, fazendo de cada momento da vida uma batalha a ser travada, uma liberdade 

a ser a cada dia, a cada momento, conquistada. 

 Ética de si não é permanência e imutabilidade em si, é, ao contrário, contínuo 

processo de atualização das relações consigo e com o mundo; ética de si é ação refletida que 

constitui um si mesmo nos limites, nas fronteiras ou nas trincheiras dos campos de guerra; 

ética de si é inventar, é pintar e repintar as cores da vida e da cotidianidade; ética de si é 

“reduzir os fluxos a formas elegantes”; 
273

 o cuidado de si é a boa utilização do tempo para 
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fazer de si uma bela obra de arte, por isso, é bom “fazer do tempo um instrumento para polir e 

fazer brilhar a existência”. 
274

 

 O esforço de Foucault em seus últimos escritos e últimos anos de vida não foi 

para trazer para a atualidade uma experiência de si que deu certo no passado e que devamos 

utilizá-la hoje. 

 

O trabalho de Foucault, na medida em que todo trabalho filosófico implica 

um exercício de si mesmo, isto é, uma ética, poderia, pois, resumir-se da 

seguinte maneira: em nome de uma liberdade prática, dentro daquilo que se 

dá como formas de experiências possíveis, desenvolver uma análise crítica 

nominalista como forma de resistência à dominação. 
275

 

 

O que Foucault propõe quando trás para a contemporaneidade as discussões em torno do 

cuidado de si socrático não é responder questões atuais, ele bem sabia que cada época tem 

suas belezas e desafios, mas o que ele apresenta são modos de viver a vida que ao invés de ser 

seguimento de determinismos, padronizações e estilizações sociais criaram meios outros de se 

relacionar consigo e com o mundo. Portanto, o que Foucault apresenta para a atualidade são 

inquietações, provocações na verdade, para que o sujeito, no seu hoje, problematize 

criticamente o seu ser e estar no mundo e crie para si, diante disso, uma vida que seja arte de 

viver, que seja uma estética singular da existência. 

 

3.5 Problematizar o hoje 

 

Foucault, trazendo para os nossos dias a questão do cuidado de si, um cuidado 

de si que tem seu ponto máximo na figura de Sócrates, não pretende apresentar este cuidado 

de si dos antigos como resposta às questões dos sujeitos de hoje. Como antes já afirmamos, 

Foucault tem plena consciência de que cada tempo apresenta seus desafios e possibilidades. 

Ele não propõe à atualidade um método ou uma teoria do cuidado de si; ele também não 

apresenta receitas, meios ou caminhos para se chegar ao cuidado de si e, diante dele, a uma 

estética da existência que fale da forma ética de o sujeito se conduzir diante de si e da 

sociedade. O que, então, faz Foucault nos seus últimos estudos, cursos e falas quando 

apresenta o cuidado de si como forma de viver e agir eticamente? O que os gregos, 
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especialmente Sócrates, fizeram e que fez com que Foucault os colocasse em suas últimas 

discussões como marco do cuidado de si? O que Foucault encontrou quando de seu retorno 

aos gregos, à noção do cuidado de si, foi a possibilidade de problematizar, em todos os 

tempos, a relação que o sujeito tem consigo mesmo e com os outros. Os textos antigos 

analisados por Foucault são textos que convidavam o sujeito a pensar sua própria existência, 

moldá-la e conformá-la a uma ética de si. 

 

O papel desses textos era o de serem operadores que permitiam aos 

indivíduos interrogar-se sobre sua própria conduta, velar por ela, formá-la e 

conformar-se, eles próprios, como sujeito ético; em suma, eles participam de 

uma função “etopoética”, para transpor uma expressão de que se encontra 

em Plutarco. 
276

 

 

A novidade de Foucault quando de seu retorno ao mundo antigo encontra-se no achado 

problematizador da existência humana. Ele não está preocupado em mostrar para a 

contemporaneidade o surgimento e evolução do cuidado de si no transcorrer dos tempos e 

especificamente na Antiguidade. O que lhe interessa é a forma, as técnicas de condução da 

própria vida que os sujeitos desenvolviam, isto é, os antigos problematizaram a vida para 

conseguir torná-la uma obra de arte. 

O que Foucault apresenta para a contemporaneidade não é uma teoria do 

cuidado de si, ele apresenta e convoca o sujeito em sua atualidade a problematizar os modos 

pelos quais ele se torna sujeito de ação crítica e ética, ao mesmo tempo em que desenvolve, 

continuamente, um cuidado e conhecimento de si que é primazia de toda ação junto aos 

outros. E convocando o sujeito atual à problematização, Foucault não está interessado em 

fazer com que o sujeito problematize por problematizar. Aquele que toma a sua vida como 

uma problematização tem por missão, não divina como em Sócrates, criar para si modos de 

existência singulares e que mantenham, impreterivelmente, uma coerência com um cuidado 

que se tem consigo em um determinado tempo. É isto que Foucault encontra quando analisa 

os modos de viver problematizados na cultura grega e greco-latina. 

 

Mas, ao colocar essa questão muito geral, e ao colocá-la à cultura grega e 

greco-latina, pareceu-me que essa problematização estava relacionada a um 

conjunto de práticas que, certamente, tiveram uma importância considerável 

em nossas sociedades: é o que se poderia chamar “artes da existência”. 
277
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Àqueles que problematizam ou tentam racionalizar sua existência cabe o papel de criar e 

recriar para si modos de viver que sejam uma estilística existencial. 

A Antiguidade criou meios de viver a vida de forma inusitada, diferenciada, e o 

que é mais importante, a Antiguidade criou artes de existência que eram resistência às 

normalizações, isto é, a arte de viver de cada sujeito se dá, durante toda a vida, muitas ou 

quase todas as vezes como recusa e resistência às normas prescritivas e normalizadoras. O 

recuo de Foucault para as sociedades antigas e o aparecimento dessas sociedades em seus 

escritos nos tempos atuais revela modos de ser dos sujeitos que se subjetivavam a partir de si 

mesmos. Por isso mesmo, mediante este resgate foucaultiano, os sujeitos atuais devem, 

espelhados na coragem dos antigos, problematizar suas vidas e formá-las a partir de uma 

relação de conhecimento, poder e saber de si. 

Foucault coloca a partir de um resgate vivencial de cuidado de si da 

Antiguidade possibilidades para que o sujeito hoje viva sua vida como uma filosofia de vida 

criada nas margens, nos centros ou em qualquer instância de poderes que surgem e fenecem. 

Somos convocados, por isso, a continuamente recriarmos a relação conosco mesmos, somos 

chamados a nos tornar aquilo que nunca formos, somos chamados, enfim, a ter uma atitude 

crítica mediante nós mesmos e o mundo em que vivemos. 

 

Foucault dirige-se, assim, a um momento – a Antiguidade greco-romana – 

em que a filosofia se liga à constituição de formas de subjetividade 

inteiramente afastadas da normalização de nossa modernidade, 

aprofundando uma das mais importantes questões da filosofia política 

contemporânea, que a relação do indivíduo com as estruturas mais 

abrangentes de poder das quais faz parte. 
278

 

 

Problematizar a relação consigo não é um exercício de isolamento do sujeito 

em si, como podemos perceber. Problematizar a relação consigo é, ao mesmo tempo, 

problematizar a relação com o mundo e a atualidade que se vive, é, portanto, problematização 

com e pela ação concreta diante de si e dos poderes aos quais o sujeito está ligado e que 

reclama uma constituição pessoal e singular de viver. 

Problematizações, eis o que Foucault foi buscar dos antigos e deixou-nos como 

legado na contemporaneidade. “Toda a reflexão de Foucault vai se desdobrar nesse encaixe de 
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problemáticas [...]”. 
279

 Problematizações que abrem possibilidades para devires diversos; 

devires que por sua vez não são verdades imutáveis e universais, mas são verdades que se 

modificam e modificam o sujeito. E nesta certeza de que as problematizações abrem eternas e 

múltiplas possibilidades de ser, é necessário encarar uma filosofia de vida pessoal como 

possibilidade de mudanças, mortes e nascimentos. 

 

Existe sempre algo de irrisório no discurso filosófico quando ele quer, do 

exterior, fazer a lei para ou outros, dizer-lhes onde está a sua verdade e de 

que maneira encontrá-la, ou quando pretende demonstrar-se por positividade 

ingênua; mas é seu direito explorar o que pode ser mudado, no seu próprio 

pensamento, através de um exercício que lhe é estranho. 
280

 

 

Não existe universalidade no pensamento ou na forma de constituição do sujeito. Cada ser é 

único, cada existência é única, por isso mesmo, as formas de constituição e elaboração 

cuidativa e ética de si são ímpares, devem ser feitas e refeitas diante de estranhezas que 

partem de um sujeito que a cada dia quer se tornar mais belo diante de si e que quer cuidar 

melhor da existência que lhe é singular. Se não há verdades eternas e imutáveis que garantam 

a conformação e constituição do sujeito é correto dizer que não há códigos ou normas que 

devam dizer da forma como o sujeito deve ser formado. O que é então a existência artística à 

qual Foucault convida o sujeito a viver na atualidade se não uma conformação às leis, 

prescrições, submissão a poderes e saberes que fabricam subjetividades homogêneas? 

Diremos, com Foucault, que a existência como obra de arte é, foi e sempre será dentro do 

pensamento filosófico um “ensaio” ou vários “ensaios”. 

 

O “ensaio” – que é necessário entender como experiência modificadora de si 

no jogo da verdade, e não como apropriação simplificadora de outrem para 

fins de comunicação – é o corpo vivo da filosofia, se, pelo menos, ela for 

ainda hoje o que era outrora, ou seja, uma “ascese”, um exercício de si, no 

pensamento. 
281

 

 

Na dinâmica existencial não somos atores de papeis eternos, não somos atores de histórias 

contadas e escritas por outros autores, somos autores que, escrevendo a própria história, 

ensaiam durante toda a existência modos de ser que melhor demonstrem uma relação 

satisfatória que eu tenho comigo mesmo. 
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O “ensaio” chama à perfeição, à contínua busca de melhoração, à eterna tarefa 

de buscar ser o melhor. Por essas buscas, o “ensaio” pode ser associado à problematização 

como uma ação concreta de sujeitos que, em um exercício de si sobre si, desempenham na 

exterioridade e interioridade de si, relações conformes a um trabalho de autoelaboração 

fugindo, dessa forma, das determinações dos papeis impostos por autores que buscam 

padronizar modos de ser conformes a leis que eliminam a possibilidade de uma relação de 

autoformação de si. O “ensaio”, portanto, não determina uma essência, não aprisiona o sujeito 

em um papel determinado e determinante, não fala de verdades que encerram o si mesmo de 

um sujeito, pelo contrário, o “ensaio” é a oportunidade que o sujeito tem de poder fazer uso 

das múltiplas possibilidades de ser dentro da dinâmica existencial de sua contemporaneidade. 

Trazendo esta noção de “ensaio” para as discussões da formação de 

subjetividades éticas na atualidade Foucault apresenta uma novidade no relacionamento do 

sujeito consigo mesmo e com os poderes e saberes instituídos, a constituição de si por meio 

de contínuas “asceses”. A “ascese”, segundo Foucault, quando exercida por si e sobre si faz 

com que o sujeito seja o detentor de uma verdade que o configura e faz viver na sociedade 

como sujeito de ação pautada nas coisas que sabe, nos discursos que tem por verdadeiros e 

que o transfiguram em sujeito de verdade. 

 

[...] a ascese é o que permite, de um lado, adquirir os discursos verdadeiros, 

dos quais se tem necessidade em todas as circunstâncias, acontecimentos e 

peripécias da vida, a fim de se estabelecer uma relação adequada, plena e 

acabada consigo mesmo; de outro lado, e ao mesmo tempo, a ascese é o que 

permite fazer de si mesmo o sujeito que diz a verdade e que, por esta 

enunciação da verdade, encontra-se transfigurado, e transfigurado 

precisamente pelo fato de dizer a verdade. 
282

 

 

Os discursos verdadeiros não dizem respeito à conformação passiva do sujeito a discursos que 

aparecem querendo enclausurar a sua forma de ser e agir no mundo, mas os discursos 

verdadeiros dizem antes dos discursos que o sujeito tem consigo mesmo, com a verdade que o 

forma e diz de sua relação consigo. Os discursos verdadeiros falam da relação única que cada 

sujeito tem consigo e que o fazem agir conforme falam e falam conforme agem. A ascese é o 

que liga o sujeito intimamente a si mesmo e às verdades que o constituem como sujeito de 

ação junto aos outros sujeitos. Ascese é o exercício de si sobre si que faz com que o sujeito 

problematize a sua relação consigo e, ao mesmo tempo, é a relação de problematização do 
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presente em busca de formas outras de pensar a atualidade além do que ela apresenta a fim de 

buscar outros meios possíveis de ser sujeito. 

O “ensaio” e “ascese” entram dentro do campo das problematizações 

foucaultianas que convidam o sujeito, hoje, a criar para si modos de vida que escapem às 

finalidades instituídas. Foucault tem plena consciência que para o sujeito de cada época cabe 

responder a questões e criar modos de viver diante de sua contemporaneidade, por isso, para o 

sujeito de hoje Foucault apresenta, diante do que achou no mundo antigo, possibilidades de 

pensar e repensar o que nos é atual. 

 

Pensar o actual enquanto tal, é resistir a toda ideia de finalidade. A relação 

com o actual é da ordem do salto no presente, de um murmúrio de liberdade 

que atravessa o teatro da história nos corpos singulares daqueles que 

enfrentam as marcas de um poder de dominação no corpo do mundo. O 

âmago da resistência é habitar a intensidade do instante. Na filosofia ou na 

arte, criar é resistir. A resistência é a acção de uma força de vida-contra-

morte que desalinha as significações estabelecidas, e, no movimento que a 

constitui, rompe com a ordenação categorial de um fundamento para a 

existência, afirmando o devir como respiração criadora de vida. 
283

 

 

Pensar o atual, problematizá-lo, é abrir possibilidades para resistir às finalidades ou 

determinismos impostos e criar para si modos de ser, agir e pensar que correspondam a uma 

real e verdadeira relação consigo. E criar, como vimos na citação que acabamos de fazer, é 

resistir. Por isso mesmo, àqueles que desejam criar para si formas autênticas de se relacionar 

consigo devem buscar ser um ponto de resistência criacional de modos de viver que assumem 

a temporalidade, a imanência e a transitoriedade como meios possíveis de criar e recriar a 

vida além e fora dos determinismos que, sufocam ou matam a relação consigo. Resistir, no 

pensamento foucaultiano, é enxergar, é abrir possibilidades, é usar da própria liberdade para 

criar formas de viver que utilizem a força do instante para moldar a própria existência. 

Problematizar o hoje é conhecê-lo em sua força geradora de modos de 

subjetivação que caracterizam o sujeito diante dos múltiplos acontecimentos; problematizar o 

hoje, seguindo os passos de Foucault, é querer vê-lo como acontecimento. Acontecimento não 

é ação previamente programada, definida, mas é irrupção de imprevisibilidades que abrem 

possibilidades diante do acontecimento. 

 

No limite, o acontecimento é aquilo que rompe com as condições previsíveis 

de possibilidade. Ele surge antes de der possível, ou seja, antes de uma 
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possibilidade vazia. Como tal, pensar quais as condições de possibilidade de 

um acontecimento é uma questão equívoca, uma vez que o acontecimento 

não é passível de ser apreendido, antecipadamente à sua irrupção, sob um 

modo de pensamento crítico. [...] Para além de ser algo que rompe com 

categorias prévias e previsíveis do conhecimento, o acontecimento é algo 

que interrompe a linearidade da temporalidade histórica e que irrompe 

incessantemente na trama do presente, supondo a surpresa, a exposição, o 

inantecipável. 
284

 

 

O acontecimento coloca o sujeito frente a frente com a realidade de um 

presente que não pôde ser pensado previamente e que o lança em um mundo de possibilidades 

de ser e agir mediante a irrupção do acontecimento e sua novidade. Sendo assim, o sujeito é 

convidado a diante do novo e diante de sua cotidianidade que apresenta contínuos e sempre 

novos acontecimentos a refazer-se, a artisticamente moldar sua vida, a usar de sua liberdade – 

liberdade que não conhece predeterminações ou possibilidades diante de um acontecimento 

previamente sabido – para criar para si possibilidades múltiplas de responder aos apelos do 

acontecimento e, ao mesmo tempo, desenvolver consigo mesmo uma relação satisfatória. 

Falar do acontecimento como momento de criação, invenção e campo de agir 

do sujeito é fazer uma interrogação crítica da contemporaneidade e atualidade do sujeito; é 

abrir, conforme Foucault, possibilidades para perguntar: “O que é a nossa atualidade? Qual é 

o campo atual das experiências possíveis?”. 
285

 E se desejarmos responder com Foucault, 

diremos que a finalidade dessas perguntas é fazer “uma ontologia de nós mesmos, uma 

ontologia da atualidade”. 
286

 Mas se a intenção de Foucault é fazer com que o sujeito em sua 

atualidade faça uma ontologia dele mesmo e de sua atualidade, nos perguntamos: seria, então, 

necessária a sua volta ao mundo grego? Sim, foi necessária! Na volta ao mundo grego 

Foucault encontra o cerne da vida e do cuidado ético do sujeito em seu aparecimento como 

problematização. A problematização, quando de seu aparecimento desde o mundo grego, abre 

a possibilidade para que um novo tipo de história do sujeito tenha lugar, uma história do 

pensamento, como nos diz Foucault: “E, afinal, é esta a tarefa de uma história do pensamento 

por oposição à história dos comportamentos ou das representações: definir as condições nas 

quais o ser humano ‘problematiza’ o que ele é, e o mundo no qual ele vive”. 
287
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Diante disto, reafirmamos que o interesse de Foucault em voltar ao mundo 

grego não se encontra na tentativa de ressuscitar uma moral, uma ética ou um modo de viver 

que correspondesse aos anseios da atualidade ou que servisse de saídas para os problemas nos 

modos de constituição do sujeito e de sua forma de agir em sua atualidade. 

 

Tentar repensar os gregos hoje consiste não em defender a moral grega como 

o domínio da moral por excelência, da qual se teria necessidade para pensar, 

mas sim fazer de modo que o pensamento europeu possa lançar-se no 

pensamento grego como uma experiência ocorrida certa vez e a respeito da 

qual é possível ser totalmente livre. 
288

 

 

Além disso, Foucault diz que entre algumas invenções culturais da humanidade algumas 

podem ser utilizadas como ferramentas que auxiliem o sujeito a pensar sua atualidade. 

 

Entre as invenções culturais da humanidade há um tesouro de artifícios, 

técnicas, idéias, procedimentos..., que não podem efetivamente ser 

reativados, mas pelo menos constituem, ou ajudam a constituir um certo 

ponto de vista que pode ser muito útil como uma ferramenta para analisar o 

que está acontecendo agora – e modificá-lo. 
289

 

 

Os gregos serviram para os estudos foucaultianos e servem para o sujeito como um meio de 

pensar a própria existência, problematizá-la e produzi-la com o brilho e a cor que a atualidade 

que se vive oferece. Foucault quer que olhemos para este seu olhar retrospecto ao mundo 

grego como uma ferramenta a auxiliar a relação consigo e produzir uma ética e estética da 

existência que se configura como relação de cuidado e conhecimento de si.  

 No final das contas, diz Foucault: 

 

Não temos que escolher entre o nosso mundo e o mundo grego. Porém, 

desde que podemos ver muito bem alguns dos princípios mais importantes 

de nossa ética tem sido relacionados num certo momento a uma estética da 

existência, eu penso que este tipo de análise histórica pode ser útil. 
290

 

 

O sujeito hoje deve olhar para os gregos e modificar a sua relação consigo, problematizar sua 

existência e criar para si uma ética singular, pessoal, que estilize belamente cada instante de 

seu agir e existir. E para que isto aconteça é necessário que dentro das problematizações que o 
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sujeito faz e fará toda a sua vida perante si, que ele encare em sua imprevisibilidade os 

acontecimentos, exatamente, no momento de suas irrupções. 

A atualidade, a temporalidade, o hoje e o agora do sujeito é o que, no final das 

contas, interessa a Foucault em seus últimos estudos. E este interesse é mais claramente 

exposto desde uma referência que ele faz ao texto de Kant, O que é o Iluminismo? A partir 

deste texto, Foucault mais claramente acentua que seu trabalho, mesmo tendo voltado em um 

instante para culturas outras que não a sua, não deixou de ser um trabalho de problematização 

do presente. Este texto de Kant faz com que Foucault amplie seu horizonte de 

problematização da atualidade, ele mesmo chega a afirmar: 

 

A questão que me parece surgir pela primeira vez neste texto de Kant, é a 

questão do presente, a questão da atualidade: que é que se passa hoje? Que é 

que se passa agora? E o que é este “agora”, no interior do qual estamos uns e 

outros; e quem define o momento que escrevo?... A questão tem por objeto o 

que é este presente, ela tem por objeto inicialmente a determinação de um 

certo elemento do presente que se trata de reconhecer, de distinguir, de 

decifrar entre todos os outros. O que é que, no presente, faz sentido 

atualmente para uma reflexão filosófica? 
291

 

 

Interrogar, problematizar criticamente o hoje, em busca de um elemento que 

deve ser constituído, formado e reformado em um contínuo devir, o sujeito. As questões 

levantadas por Foucault e a procura por um certo elemento que se deve procurar, conhecer, 

distinguir e decifrar de todos os outros é a própria individualidade do sujeito. O sujeito é que 

deve, dentro de sua atualidade, ser capaz de fazer de si causa de problematização crítica, 

objeto de cuidado e conhecimento. E para que isto aconteça é necessário que o “agora” do 

sujeito, com todas as possibilidades que ele apresenta, com todo seu vigor, com todas as suas 

implicações e com toda sua novidade seja encarado como oportunidade de fazer da vida uma 

existência singular, bela simplesmente porque é fruto de toda uma empreitada e trabalho de si 

sobre si. 

Pensar o presente problematizando-o criticamente é a abertura que Foucault 

oferece ao sujeito para pensar, agir e viver a sua vida fora dos determinismos e libertá-lo de si 

mesmo e de modos de ser, viver e agir eticamente que enclausuram, rotulam e enquadram o 

sujeito em uma essência de verdade finita de si. A atitude de problematização crítica é, por 

isso, liberdade de ser diferente, de fazer a vida em seus acontecimentos o tempo de irrupção 
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de modos de subjetivação que brilhem por sua autenticidade e liberdade. Mas para que a 

liberdade de ser e agir diferente, aconteça é necessário, conforme nos mostra Foucault, que o 

sujeito assuma um determinado tipo de pensamento que não seja um pensamento do igual, 

que veja na diferença a possibilidade de devires que não sejam repetições, mas singularidades 

de subjetividades. Diz Foucault: 

 

Para libertar a diferença precisamos de um pensamento sem contradição, 

sem dialéctica, sem negação: um pensamento que diga sim à divergência; 

um pensamento afirmativo cujo instrumento seja a dijunção; um pensamento 

do múltiplo – da multiplicidade dispersa e nómada que não limita nem 

reagrupa nenhuma das coacções do mesmo; um pensamento que não 

obedece ao modelo escolar (que falsifica a resposta já feita), mas que se 

dirige a problemas insolúveis, quer dizer, a uma multiplicidade de pontos 

extraordinários que se descobre à medida que se distinguem as suas 

condições e que insiste, subsiste, num jogo de repetições. 
292

 

 

A problematização é possibilidade de aparecimento da liberdade do diferente. Um diferente 

que não diz respeito unicamente no acontecimento enquanto irrupção isolada no tempo e no 

espaço, mas diferente no modo como o sujeito encara a sua relação consigo mesmo e com os 

outros. Ver a diferença ligada à problematização é ver o sujeito em uma forma inacabada, 

prontamente reelaborado mediante o acontecimento que lhe apresenta um leque de 

possibilidades de ser e exercer sua liberdade que é domínio sobre si mesmo e capacidade de 

ser ponto de resistência aos saberes e poderes que desejam produtores de modos de ser 

homogêneos. 

Diante da diferença como consequência prática da problematização do sujeito e 

como forma de sua atualização diante do acontecimento, podemos dizer que ele passa a vida 

inteira dando formas e mais formas ao seu ser, sendo, por essa atitude, um artista que até o 

fim de seus dias esculpe sem descanso a vida que lhe é própria e cria para si uma ética que é 

constituição de si como obra de arte do “agora”, do presente que se vive. 

 

Ao dar a si mesmo uma determinada forma, o eu atribui à sua existência um 

traçado artístico. Assim sendo, a ética, cujo espaço é o da formação e 

transformação do sujeito, não se afirma como uma hermenêutica, mas como 

um gesto de constituição do eu, como uma atitude através da qual o 

indivíduo faz da sua vida uma obra de arte. 
293
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Com um caráter totalmente baseado na transitoriedade e na impermanência o sujeito não tem 

se não o acontecimento como oportunidade de estilizar sua vida de forma bela, ética e que é 

realidade concreta de um cuidado e conhecimento de si. E justamente por ter este caráter de 

transitoriedade e impermanência, o acontecimento apresenta ao sujeito, ou melhor, coloca-o 

frente à tarefa de constituir-se a si mesmo como sujeito ético diante de cada novo acontecer. 

Uma tarefa árdua, é verdade, pois não existem determinismo formadores que moldem a 

existência do sujeito, apenas ele e o acontecimento que lhe incita, convoca e exige que crie 

modos éticos de ser e agir. 

O acontecimento do qual nos fala Foucault lança o sujeito diante da liberdade, 

liberdade de ter de escolher, liberdade de ter de autoformar-se, liberdade de resistir, liberdade 

de produzir para si uma ética que é ao mesmo tempo proximidade e distância. Proximidade 

que em um determinado tempo o configura de uma certa forma, mas que diante da distância 

que também se assume no processo de constituição de si vai tornando o sujeito naquilo que 

ele nunca foi. Esta distância e proximidade demonstram para o sujeito que há diante de si toda 

uma vida para ser feita e refeita continuamente, e mais, uma vida que tem que ser ética porque 

é relação consigo mesmo e com os outros. Diante disto, dizemos com Gros que o sujeito ético 

é um sujeito “defasado” diante de si mesmo. 

 

O eu ético não está separado pela trágica arrogância de uma divisão 

fundamental: ele está simplesmente defasado. Defasado em relação a si 

mesmo, na medida que entre si e si mesmo, ele traça a fina distância de uma 

obra a realizar: obra de vida. O sujeito não é separado dele mesmo por um 

desconhecimento fundamental, mas entre si e si mesmo, abre-se a distância 

de uma obra de vida a ser realizada. 
294

 

 

Esta distância da qual nos fala Gros é o espaço para o acontecimento, para a problematização, 

para a liberdade, para a crítica de si mesmo e sua liberdade e para a constituição de modos de 

ser e agir diferenciados e esteticamente belos. Vale ainda dizer que desta distância do sujeito 

em relação a si mesmo nasce, ou melhor, vai se refinando, amadurecendo a relação de 

cuidado que o sujeito tem consigo, pois busca-se sempre ser o melhor, ter uma relação sempre 

mais satisfatória consigo mesmo. O sujeito que toma distância de si e volta a si para uma 

forma específica de ser em sua atualidade não é um sujeito que desconhece ou descuida de si, 

mas é um sujeito que conhecendo e cuidando de si sabe que é necessário manter uma 
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distância de si para que sua vida possa tornar-se uma obra acabada diante de cada novo 

acontecimento. 

Distância e aproximação do sujeito em relação a si são atitudes que se 

desenvolvem no irromper do acontecimento e sua atualidade e novidade; convidam o sujeito a 

pensar o presente como possibilidade de transformação das estruturas que desejam moldar 

subjetividades e faz nascer o diferente. 

 

A ênfase no presente é um compromisso com a possibilidade de transformar 

a atualidade por meio dos sujeitos, buscando não mudar suas consciências, 

antes revelando o que as molda e controla. Daí a estratégia do diagnóstico do 

presente foucaultiano é mais do que uma crítica; é uma arqueogenealogia do 

sujeito que propõe liberá-lo das estruturas falsamente necessárias e 

essenciais. 
295

 

 

O presente e a atuação crítica do sujeito, neste presente, faz desenvolver atitudes críticas que 

não se conformam com estruturas que intentem, homogeneamente, moldar subjetividades, 

mas que abre possibilidades para se exercer a liberdade de ser, o que se é além dos 

determinismos e das falsas estruturas que dizem ser essenciais à formação e aceitação social. 

Esta atitude crítica do sujeito frente aos acontecimentos faz com que, segundo Foucault, ele 

coloque 

 

[...] a questão de sua pertinência a este presente, não será mais a questão de 

sua pertinência a uma doutrina ou a uma tradição; não será mais 

simplesmente a questão de sua pertinência a uma comunidade humana em 

geral, mas aquela de sua pertinência a um certo “nós”, a um nós que se refere 

a um conjunto característico de sua própria atualidade. 
296

 

 

Este “nós” do qual nos fala Foucault diz respeito a formas como o sujeito encara a sua própria 

atualidade, um “nós” que busca pertencimento não em estruturas, doutrinas ou verdades 

encerradas em si, mas um “nós” que são atitudes, modos de agir do sujeito, que o caracteriza 

como problematizador de sua atualidade e precursor de modos novos de viver e agir em sua 

atualidade. Este “nós” a habitar a individualidade do sujeito em sua atualidade faz com que 

surja no sujeito modos atuais e verdadeiros de dizer sua atualidade e, ao mesmo tempo, tem 

que encontrar espaço para que este dizer a atualidade possa converter-se em ação. Neste 

sentido, fala Foucault: 
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O discurso tem que retomar em conta sua atualidade, de um lado, para 

reencontrar aí o seu lugar próprio, de outro lado para dizer o sentido disso, 

enfim, para especificar o modo de ação que ele é capaz de exercer no interior 

desta atualidade. 
297

 

 

A problematização da atualidade, diante disto, não deve ser apenas uma atitude crítica a ser 

dita, pensada ou refletida, ela tem de além de ser diálogo, converter-se em ação, em um modo 

de ser e de responder à atualidade. O discurso do sujeito que problematiza sua atualidade deve 

converter-se em prática de vida, em modos de agir que estilizem a vida e ao mesmo tempo 

seja reflexo de uma íntima relação consigo ocasionada pelo cuidado e conhecimento de si. 

Não há estilização ética da vida se não houver união de discurso e ação do sujeito, isto é, falar 

o que se vive e viver o que se fala, e isto dentro das possibilidades abertas pelo acontecimento 

que lança o sujeito diante da contínua elaboração ética de si. 

Problematizar o hoje, vê-lo como acontecimento e como atualidade que nunca 

se repete são disposições do sujeito que se encontram interligadas e que ao mesmo tempo tem 

uma profunda ligação com os modos pelos quais o sujeito em cada tempo escolhe a si como 

forma a ser atualizada. Problematizar, acontecimento e atualidade no pensamento de 

Foucault são realidades que colocam o sujeito diante de situações reais que o convoca a criar 

e recriar a própria vida, procurando a melhor forma possível de ser, viver e agir. Estas três 

palavras vistas juntas fazem com o que sujeito encontre no seu hoje a oportunidade de se 

libertar de estruturas, de determinismos, de verdades eternas, de essências finitas de si, enfim, 

de papeis que desempenham na história de outros autores. O sujeito tem como realidade a sua 

própria história; para nela escrever e nela atuar, ele tem, portanto, frente ao que se quer 

instituir como modos de subjetivação homogêneos, que assumir uma postura de crítica, crítica 

do presente, pois apenas por meio dela ele poderá ativamente pensar sua existência, ser um 

ponto de resistência e abrir possibilidades para se pensar e ser quem ele realmente é, um 

contínuo vir a ser. É isto pois, que encontramos no pensamento de Foucault, é isto a sua 

proposta para o sujeito e sua contemporaneidade. Como nos diz Portocarrero: 

 

Evidencia-se, em seu pensamento tardio, uma nova maneira de se dirigir às 

condições de possibilidade de um sujeito com capacidade de recusa e 

resistência, que Foucault chama de crítica, em que a valorização do presente 

é indissociável da obstinação em imaginá-lo de um modo diferente do que 

ele é. Esta atitude consiste na capacidade e na coragem de elaborar sua 
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própria subjetividade, afastada da “verdade” do “sujeito-identidade” e do 

poder normalizador da lei e das ciências do homem. 
298

 

 

Assumir uma atitude crítica diante do presente que se vive é ter a coragem de tomar a vida 

sob as próprias mãos e cuidado, é, ao mesmo tempo, ver-se livre, na dura liberdade de ter de 

autoconstituir-se a cada tempo, sem determinismos, mas na dura certeza de que para ser e agir 

como convém a uma subjetividade singular é necessário viver a vida em um contínuo campo 

de guerra de afirmações e negações, de devires moldadores de novos modos e possibilidades 

de ser. O presente é dádiva e campo crítico para ação e constituição do sujeito, a 

problematização do hoje é pura crítica. 

Problematizar o hoje vendo-o como crítica do presente, é criar no hoje do 

sujeito uma postura ética, um certo ethos que é prática refletida de sua liberdade, que é “uma 

maneira de ser”. 
299

 O ethos que se desenvolve na ação prática do sujeito que problematiza sua 

atualidade é um ethos que questiona: “Qual é a minha atualidade? Qual é o sentido desta 

atualidade? E que é que eu faço quando falo desta atualidade?”. 
300

 E estas perguntas, ainda 

conforme Foucault, fazem com que o sujeito ao invés de lançar o olhar sobre o que seria a 

Modernidade, ou qualquer outra época que lhe é anterior e seus efeitos, as tome como um 

olhar e ação do sujeito sobre sua própria atualidade: 

 

Por falar muito esquematicamente, a questão da modernidade tinha sido 

colocada na cultura clássica segundo um eixo com dois pólos, o da 

antiguidade e o da modernidade; ela era formulada seja nos termos de uma 

autoridade a aceitar ou a rejeitar (que autoridade aceitar? Que modo seguir? 

Etc.), seja ainda sob a forma (correlativa aliás daquela) de uma valorização 

comparada: são os antigos superiores aos modernos? Estamos nós num 

período de decadência, etc.? Vê-se uma nova maneira de colocar a questão 

da modernidade, não mais numa relação longitudinal com os antigos, mas no 

que se poderia chamar relação “sagital” com sua própria atualidade. 
301

 

 

Esta relação “sagital” da qual Foucault fala é uma atitude, escolha pessoal e singular de 

pensar, modos de agir e ser que caracteriza o sujeito como sendo pertencente de sua 

atualidade e que tem, por isso, na sua atualidade, a tarefa de criar um ethos belo capaz de 
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fazer com que o sujeito pense a sua própria atualidade fazendo de si mesmo uma contínua 

análise crítica. 

A crítica que estiliza um ethos no sujeito, na dinâmica da problematização, 

compreende-se como uma atitude prática no mundo aberto pelas possibilidades do 

acontecimento; é uma atitude de superação, diante da resistência, dos limites; é uma ação que 

está intimamente ligada ao dizer e agir do sujeito; é um laborioso trabalho que se exerce sobre 

o sujeito mesmo, a fim de torná-lo sujeito de parcialidades finitas que se configuram nas 

infinitas possibilidades abertas pelos acontecimentos em sua atualidade. O ethos que se forma 

no sujeito que diante da problematização de sua atualidade abre-se à crítica é um ethos de 

experimentação, um ethos que não conhece descanso, um ethos que torna, enfim, a vida como 

práxis estilística. 

A vida como práxis estilística apela à possibilidade de criar diferenças com 

relação aos padrões sociais e constituir espaços de resistência em que estas 

diferenças tenham lugar. Isto levaria à invenção de novos estilos de vida com 

o potencial de novas relações sociais e, portanto, de uma nova organização 

societária. 
302

 

 

Ou como nos diz Portocarrero acerca do trabalho de Foucault e sua finalidade dentro de uma 

ótica de crítica do presente que abre possibilidades para que o sujeito pense a si com um ethos 

que se organiza diante do aberto pelo acontecimento crítico: 

 

A relevância de tal projeto crítico tem por base a idéia de Filosofia como 

atitude experimental, prova dos limites que podemos ultrapassar, como 

ascese ou exercício de si no pensamento, através de um trabalho de nós 

mesmos sobre nós mesmos enquanto seres livres; de um desprender-se de si 

mesmo, para pensar diferentemente do que pensamos e perceber 

diferentemente do que vemos. 
303

 

 

Como anteriormente já falamos, a crítica aparecendo atrelada à problematização abre 

possibilidades para que o sujeito foucaultiano tenha oportunidades para pensar a si mesmo e 

ao mundo e as estruturas às quais ele está, de uma forma ou outra, ligado e, ao mesmo tempo 

que problematiza criticando, ele cria condições de em sua liberdade, à medida que faz um 

trabalho de si sobre si – trabalho que é cuidado e conhecimento de si –, ser, pensar e agir 

diferente; em suma, ele abre espaços para que o diferente, não excludente, venha ao palco das 

teatralizações das facetas humanas. E a este trabalho de transformação que o sujeito opera 
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sobre si mesmo e sobre as estruturas as quais ele está ligado, Foucault dá o nome de estética 

da existência. “A estética da existência implica transformar-se e constituir formas de 

resistência ao enquadramento em formas de vida socialmente prescritas”. 
304

 E esta 

característica peculiar da estética da existência em fazer surgir modos de vida que fujam ou 

sejam resistências ao poder, saber ou formas de vida prescritivas deixam claro que o cuidado 

de si que é causa e razão de toda esta nossa discussão é um cuidado que “... repousa em uma 

ética da inconformidade, da rebeldia, da rejeição à normalização...”, 
305

 ou um cuidado de si 

que, tornando o sujeito ético, nas palavras de Gros quando de seu fechamento da obra A 

hermenêutica do sujeito, situação do curso, “jamais coincide perfeitamente com seu papel”, 

306
 ou seja, é um sujeito que mesmo agindo no mundo dentro de determinadas possibilidades 

abertas pelo acontecimento é um sujeito que, colocando uma parte de si no que faz ou agindo 

criticamente diante do que lhe aparece, molda o seu existir conforme uma relação única e 

jamais repousante de si sobre si e, que por isso, jamais cessa de estar sendo para não mais ser, 

age, mas não totalmente de forma definitiva, ele está sempre aberto às possibilidades de no 

palco da vida tentar ser, via estética de existência, e desenvolver um papel que seja 

perfeitamente coincidência entre seu pensar e agir e entre seu agir e pensar. 

Tudo sobre o que até agora transcorremos fala e chama para a problematização 

do presente, da atualidade, mas para que isto seja possível é necessário que o sujeito 

conscientemente lute, conquiste e reconquiste sua liberdade. Aquela que como anteriormente 

já fizemos menção, no pensamento de Foucault é condição ontológica da ética. Mas vemos 

que não apenas da ética. Ela, a liberdade, como vimos apresentando, é condição para que o 

sujeito livre problematize sua existência e busque fazer dela modos de subjetivação que 

esteticamente estilizam seu agir e ser. A liberdade, conforme nos mostra Foucault,  

 

[...] que convém instaurar e preservar é evidentemente aquela dos cidadãos 

no seu conjunto, mas é também, para cada um, uma certa forma de relação 

do indivíduo para consigo. (...) A atitude do indivíduo em relação a si 

mesmo, a maneira pela qual ele garante sua própria liberdade no que diz 

respeito aos seus desejos, a forma de soberania que ele exerce sobre si, são 

elementos constitutivos da boa ordem da cidade. 
307
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Este modo de liberdade que o sujeito exerce sobre si mesmo e que cria uma soberania e um 

modo ético de ser é, desde a Antiguidade, uma forma de o sujeito exercer uma liberdade ativa 

frente a si e frente as relações com estruturas que falavam de sua verdade ao mesmo tempo 

que falavam da verdade do sujeito. Diz neste sentido Foucault: 

 

O trabalho que o indivíduo devia exercer sobre si, a ascese necessária, tinha 

a forma de um combate a ser sustentado, de uma vitória a ser conquistada 

estabelecendo-se uma dominação de si sobre si, segundo o modelo de um 

poder doméstico ou político. Enfim, o modo de ser ao qual se acedia por 

meio desse domínio de si caracterizava-se como uma liberdade ativa, 

indissociável de uma relação estrutural, instrumental e ontológica com a 

verdade. 
308

 

 

A liberdade, sempre individual do sujeito para consigo mesmo, que Foucault apresenta para o 

sujeito em sua atualidade não é diferente da que ele problematizou no mundo Antigo. A 

relação do sujeito consigo mesmo hoje deve, ainda, ser configurada e entendida como uma 

liberdade ativa que seja resistência, que seja combate a se exercer sobre si mesmo e com 

estruturas e que cria modos autênticos de o sujeito viver sua vida.  

O sujeito que problematiza sua atualidade é o sujeito que tem a liberdade de no 

contato com o outro conquistar para si, mediante contínuas batalhas, a liberdade de estilizar 

sua existência. A liberdade individual, por isso que agora dissemos, não é um exercício 

solitário onde o sujeito exerce um tipo de poder sobre si no isolamento, a liberdade que ele 

tem e deve ter frente a si, não é isolamento dos outros, a liberdade de si só é possível no 

contato, no afrontamento, na contínua batalha de si consigo mesmo e com os outros. A 

liberdade do sujeito é liberdade que aparece do contato com o outro, mas que tem como 

resultado não uma submissão ao outro, mas uma submissão, um governo de si sobre si. Como 

diz Foucault: “(...) essa liberdade é mais do que uma não-escravidão, mais do que uma 

liberação que tornaria o indivíduo independente de qualquer coerção exterior ou interior. Na 

sua forma plena e positiva ela é poder que se exerce sobre si, no poder que se exerce sobre os 

outros”. 
309

 A liberdade é trabalho, é relação consigo e com o outro em busca de um governo 

de si sobre si, de uma estilização da própria vida e de uma relação com a verdade, a verdade 

do próprio sujeito. 

Conforme nos apresenta Foucault, não pode haver liberdade do sujeito sem que 

exista também uma forma deste mesmo sujeito se relacionar com a verdade, uma verdade de 

si mesmo que é razão de seu ser e agir. Para que a liberdade do sujeito se abra para a 
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possibilidade de uma estética da existência faz-se necessário que o sujeito mantenha consigo 

mesmo um diálogo verdadeiro de conhecimento e cuidado de si. A verdade é o que abre ao 

sujeito a possibilidade de fazer de sua vida uma estética da existência que, segundo Foucault, 

com esta deve-se entender 

 

[...] uma maneira de viver cujo valor moral não está em sua conformidade a 

um código de comportamento nem em um trabalho de purificação, mas 

depende de certas formas, ou melhor, certos princípios formais gerais no uso 

dos prazeres, na distribuição que deles se faz, nos limites que se observa, na 

hierarquia que se respeita. Pelo logos, pela razão e pela relação com o 

verdadeiro que a governa, uma tal vida inscreve-se na manutenção ou na 

reprodução de uma ordem ontológica; e, por outro lado, recebe o brilho de 

uma beleza manifesta aos olhos daqueles que podem contemplá-la ou 

guardá-la na memória. 
310

 

 

A liberdade cria uma maneira de viver cuja autenticidade está na forma de o sujeito se 

relacionar consigo e não puramente na forma de o sujeito se relacionar com valores ou 

códigos que são puro enquadramento e estilização de sua vida. A liberdade cria, por isso, 

mediante a arte de viver, uma ética individual, uma ética que concerne e é peculiar a cada 

sujeito que por si mesmo estiliza sua vida. 

 

Através da ética individual – decorrente de uma acção realizada pelo 

indivíduo sobre si mesmo, pela qual se constitui como sujeito – o que passa a 

estar em questão não é o ajustamento a uma norma à qual o sujeito se 

submete, mas a criação de uma forma da existência. Nesta perspectiva, 

dizendo respeito à forma que o indivíduo dá a si mesmo e à sua vida, a ética 

é entendida como uma estética da existência. 
311

 

 

Com a ideia de problematizar a atualidade diante da liberdade do próprio 

sujeito para que ele mesmo por si só e com o outro crie sua vida como convém, esteticamente 

bela, pode parecer que Foucault propõe para o sujeito contemporâneo uma teoria da liberdade 

onde nela ele dá os passos para que os sujeitos alcancem a liberdade que tanto sonham. A 

liberdade como teoria em Foucault não existe. Ela é 

 

[...] da ordem dos ensaios, das experiências, dos inventos, tentados pelos 

próprios sujeitos que, tomando a si a si mesmos como prova, inventarão seus 
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próprios destinos. Assim, experiências práticas de liberdades, sempre 

sujeitas a revezes, nunca como algo definitivo, como numa vitória final. 
312

 

 

A liberdade é da ordem da temporalidade, da eterna construção e jamais, no pensamento 

foucaultiano, da ordem da teorização. Cada sujeito, em sua atualidade e diante das relações 

com poderes e saberes, tem que problematizar e criar sua própria liberdade. O próprio 

exercício da problematização do sujeito de sua atualidade já são problematizações sobre a 

liberdade que podem ser “(...) marcos para pensar nossa atualidade política, moral, filosófica”. 

313
 E mais, se a liberdade, como dissemos, é eterna construção, “(...) resta-nos buscá-la como 

valor a orientar nossas ações”. 
314

 

Não há, no domínio das problematizações foucaultianas lugar para pensar o 

estático, o eterno, o imutável. E diante disto, nem mesmo o sujeito deve querer ou intentar 

estar preso a uma essência que temporalmente o aprisione em um modo de subjetividade 

único e imutável. O sujeito em sua atualidade é da ordem do temporal, da transitoriedade, por 

isso, ele, que experimenta de forma única sua atualidade, tem de criar para si mesmo 

experimentos de liberdade que não podem ser emprestados nem vividos por ninguém além 

dele mesmo. Diante disso, a liberdade do sujeito, enquanto sendo parte da atualidade e 

temporalidade dele mesmo, deve ser inventada sempre e pelo próprio sujeito que vive sua 

vida. “Em outras palavras, não há possibilidade, por assim dizer, de totalização da liberdade”. 

315
 

Nos empenhamos até agora em querer desenvolver uma discussão sobre o que 

é possível ao sujeito de nossos dias fazer com o acontecimento Foucault 
316

 quando de suas 

discussões acerca da problematização de nossa atualidade. E uma pergunta nos surge: a que 

nos leva a proposta de Foucault de problematizarmos a nossa própria atualidade? Prontamente 

passamos a uma resposta: 

 

Foucault nos faz tomar uma posição. Quando o cuidado ético-estético 

consigo mesmo serve para potencializar a vida, está à serviço da soberania 

da vida-livre, e esse “serviço” a fortalece, é ele que a torna o sujeito 
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soberanamente vivo. A vida-livre é o único fundamento da soberania de sua 

própria escolha, é igualmente a existência concreta de sua finitude, é o que 

não permite que ele invoque nenhuma transcendência ou transferência. 
317

 

 

Em outras palavras, a problematização do hoje faz com que o sujeito tome uma posição, 

diante do sujeito livre que se é, e resolva, pela liberdade, qual o tipo de vida que se quer 

esculpir. Qualquer que seja a posição que o sujeito assuma na contemporaneidade é ela que 

irá moldar sua ação e seus modos de ser. Optar que posição tomar para bem viver sua vida é 

questão de escolha. Se optar por si, o sujeito exercerá durante sua vida um tipo de soberania 

de si que o moldará dentro dos conformes do cuidado e da ética de si, mas se, por outro lado, 

o sujeito opta por uma esculturização de si por meio das normalizações sociais, culturais ou 

religiosas e coloca a relação consigo como segundo plano dentro de suas escolhas pessoais de 

vida, a única soberania que ele conhecerá é aquela que o faz viver a vida diante das escolhas 

do outro, restando-lhe, no final das contas, realidades metafísicas que o liberte de si mesmo e 

do jugo da escravidão da qual ele mesmo optou por viver. Problematizar a atualidade é 

escolha, é, necessariamente, ter de todos os dias escolher que tipo de vida se quer viver; é 

todos os dias escolher a soberania de si sobre si ou a soberania dos outros sobre a vida que se 

vive; problematizar é, afinal, se perguntar pelos critérios pelos quais emitimos, criamos e 

agimos dentro de nossa atualidade.    

Problematizar é ter de escolher. E não qualquer escolha, mas uma escolha que 

tem como consequência modos de viver que dirão que tipo de relação o sujeito tem consigo. 

Foucault, como anteriormente falamos, não cria uma teoria da liberdade e, também não cria 

meios para que o sujeito problematize sua atualidade. Ele deixa entender que o sujeito deve 

problematizar sua vida, sua relação com os outros, seu modo de relacionar-se consigo mesmo. 

E para que isto seja possível é necessário que o sujeito elenque para si mesmo elementos, 

disposições e critérios próprios para problematizar sua existência; um meio que exige que ele 

mesmo esteja consciente dos rumos possíveis, abertos pelos acontecimentos em suas 

irrupções, que ele pode dar à sua vida adiante. Não existe nunca no sujeito do cuidado de si 

que problematiza sua existência uma escolha que defina o caminho único que o sujeito vai 

seguir para definitivamente estilizar sua vida. Cada dia, cada hora, cada minuto é tempo de 

escolher. Quais critérios utilizar para problematizar sua vida? Que tipo de problematização 

corresponde melhor aos modos éticos de ser e agir de cada sujeito? O que deve aparecer 

primeiro dentro das problematizações do sujeito de sua atualidade? 
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Enfim, quanto à questão dos critérios a partir dos quais emitimos um juízo 

sobre o mundo que nos cerca, dificilmente pode-se encontrar uma resposta 

conclusiva acerca de que hierarquia utilizar. No entanto, não parece difícil 

sustentar a tese de que a filosofia nos ajuda a desenvolver nossas 

competências cognitivas, a apurar nossa capacidade de avaliação ética ou 

estética e a alargar nossas perspectivas de compreensão. 
318

 

 

A filosofia é o que abre ao sujeito a possibilidade de problematizar sua atualidade. Conforme 

Foucault, a filosofia pergunta ao sujeito o que ele é dentro de sua atualidade e, perguntando, 

ela assume sua tarefa de problematizadora do sujeito e sua existência. Diz Foucault: “’O que 

acontece atualmente e o que somos nós, nós que talvez não sejamos nada mais e nada além 

daquilo que acontece atualmente’. A questão da filosofia é a questão deste presente que é o 

que somos”. 
319

 O sujeito, pela filosofia, é lançado na problematização de sua atualidade e 

lançado a criar para si modos sempre novos de existir, agir e pensar, como nos diz ainda 

Foucault: “É filosofia o deslocamento e a transformação dos parâmetros de pensamento, a 

modificação dos valores recebidos e todo o trabalho que se faz para pensar de outra maneira, 

para fazer outra coisa, para tornar-se diferente do que se é”. 
320

 Em síntese, a filosofia é todo 

um trabalho de si sobre si que tem por missão no mundo da vida problematizar e estilizar 

eticamente a vida de cada sujeito. 

A filosofia com todas as suas implicações é um critério possível para 

problematizar a atualidade do sujeito, sua relação consigo e com os outros; é o critério 

adotado por Foucault para que o sujeito tome uma posição ética e existencial frente a si 

mesmo e ao mundo das possibilidades aberto pelos acontecimentos. Apresentando a filosofia 

como meio de problematizar o sujeito e sua atualidade “Foucault inventa uma filosofia que 

liberta a nossa própria existência de nós mesmos ou da prisão de nossa ‘subjetividade’, que, 

social e historicamente construída, é, entretanto, vivida como uma substância natural e 

universal”. 
321

 

O que Foucault propõe para o sujeito da contemporaneidade não é, como antes 

já afirmamos, um retorno a culturas antigas em busca de respostas para o presente e seus 
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problemas. Foucault não pretende ressuscitar soluções ou formas de vida que foram possíveis 

em determinadas épocas como modelos a serem aplicados em nossos dias, como nos diz 

quando questionado de seu retorno às problematizações do mundo grego: “Não! Não estou 

procurando uma alternativa: não se pode encontrar solução de um problema levantado em um 

outro momento por outras pessoas”. 
322

 A atitude crítica de Foucault frente às 

problematizações que ele fez dos sujeitos no mundo antigo, abre as portas para o sujeito de 

hoje pensar, que mesmo quando tudo parece redes intrincadas de poderes que investem contra 

a formação do sujeito, há sempre uma forma de resistir, há sempre uma possibilidade de 

inventar formas próprias de vida, a exemplo dos antigos. 

Foucault diz para os sujeitos de hoje que não é necessário sair do mundo de 

suas ocupações e ações para que ele possa chegar a ter uma relação de conhecimento e 

cuidado de si. É em cada ação, gesto, posicionamento, ensaio... que o sujeito, sem sair do 

mundo, vai criando para si um modo peculiar de viver sua vida. E para que isto aconteça é 

necessário que a todos instante o sujeito esteja a “diagnosticar” 
323

 o seu presente, a sua 

atualidade. 

“É a atualidade que interessa Foucault”, 
324

 no entanto, o que foi ele buscar no 

mundo antigo é que serve para nosso trabalho como linha central, e para o sujeito causa de 

problematização e estilização ética de sua vida? O cuidado de si. O último deslocamento de 

Foucault em seus trabalhos e este nosso trabalho não seriam possíveis se atravessando-o de 

ponta a ponta não estivesse o cuidado de si. O cuidado de si acompanha o sujeito desde sua 

mais tenra idade e não o abandona até seu último suspiro. Por isso, tudo o que aqui 

empreendemos com Foucault, tem por finalidade ser um tipo de espinho a incomodar a carne 

e a existência daqueles que passiva ou ativamente conduzem sua vida. 

O cuidado de si, por mais antigo que seja ou que tenha seu grande 

aparecimento e representante na pessoa de Sócrates, é sempre atual e atualizante da relação do 

sujeito com ele mesmo e com o mundo. Se Foucault o problematiza, se ele é tema de seus 

últimos estudos e interesse, é porque Foucault, como “o mais atual dos filósofos 
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contemporâneos”, 
325

 como “maior pensador atual”, 
326

 acredita que é necessário e urgente 

que o sujeito atual volte a ter uma relação satisfatória consigo, uma relação de cuidado de si 

que não seja determinação de poderes e saberes que lhes são exteriores, mas uma relação de 

saber e poder de si que o forme na dinâmica das múltiplas atualidades que irrompem no 

transcurso de sua existência. 

Foucault fala a respeito de si mesmo e de sua tarefa: “Considero que a minha 

tarefa é dar o máximo de oportunidades à multiplicidade, ao encontro, ao impossível, ao 

imprevisível... É preciso dar o máximo de oportunidades ao impossível e dizer-se: como esta 

coisa impossível efetivamente aconteceu?”. 
327

 E dentro destas múltiplas oportunidades que 

Foucault apresenta como sendo sua tarefa, cabe aqui fazermos menção à tarefa de levar o 

sujeito contemporâneo a problematizar sua relação consigo. Problematização de si que 

reconstitui o si mesmo do sujeito e o estiliza esteticamente, como fala Foucault: “Eis o que 

tentei reconstituir: a formação e o desenvolvimento de uma prática de si que tem como 

objetivo constituir a si mesmo como o artesão da beleza de sua própria vida”. 
328

 

Eis o que tentamos reconstruir com Foucault por meio desta nossa empreitada: 

uma recolocação do cuidado de si, dentro das ocupações primeiras de cada sujeito; como 

acontecimento, apresentamos este nosso trabalho como um meio possível de nós nos 

colocarmos como problematizadores dos nossos acontecimentos. Enquanto escritores e 

leitores, pensarmos e repensarmos o que estamos fazendo com o cuidado que devemos 

dedicar a nós mesmos. Como crítica, tentamos mostrar, neste trabalho, que ela deve ser feita 

sempre, e primeiramente em relação a nós mesmos; como ética, apresentamo-la como sendo 

urgência de desenvolvermos uma ética do cuidado de si; como artesãos na oficina de 

Foucault, o apresentamos para todos os que desejarem aguçar sua curiosidade como uma 

ferramenta para pensar sua atualidade; sem muitas pretensões, desejamos concluir, nesta 

atualidade, este nosso trabalho com um sonho: de que todo esforço aqui empreendido sirva 

como problematização do cuidado de si em nossa contemporaneidade. 

O que, após uma singela viagem foucaultiana pelo cuidado de si, podemos 

fazer ou esperar? Sonhar. Como nos diz Foucault: 
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Sonho com uma nova época, a da curiosidade. Já temos os meios técnicos; o 

desejo também está aí, as coisas por conhecer são infinitas; as pessoas que 

poderiam dedicar-se a este trabalho existem. Estamos sofrendo de quê, 

então? De escassez: de canais estreitos, mesquinhos, quase monopolistas, 

insuficientes. Não adianta adotar uma atitude protecionista para impedir que 

a ‘má’ informação venha invadir e sufocar a ‘boa’. É preciso, isso sim, 

multiplicar os caminhos e as possibilidades de idas e vindas. Nada de 

colbertismo nesse domínio! Isso não implica, como muitas vezes se acredita, 

uniformalização e nivelamento por baixo, mas, ao contrário, diferenciação e 

simultaneidade de diferentes redes. 
329

 

 

O cuidado de si socrático-foucaultiano é um sonho de que o sujeito tome a si mesmo sob seus 

cuidados e fundamente suas ações em uma ética de si.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há, segundo Foucault, na obra A ordem do discurso (2005), 

 

[...] em muita gente, penso eu, um desejo semelhante de não ter de começar, 

um desejo de se encontrar, logo de entrada, do outro lado do discurso, sem 

ter de considerar do exterior o que ele poderia ter de singular, de terrível, 

talvez maléfico. A esta aspiração tão comum, a instituição responde de modo 

irônico; pois que torna os começos solenes, cerca-os de um círculo de 

atenção e de silêncio, e lhes impõe formas ritualizadas, como para sinalizá-

los à distância. 
330

 

 

Começar é querer e decidir ousar. Ousar, por sua vez, é se expor, entrar na dinâmica, no jogo 

de relações discursivas que colocam aquele que está a discursar frente a frente com 

interlocutores diversos que julgam e fazem a crítica, benéfica ou maléfica, daquele ou daquilo 

que está a discursar. O desejo, portanto, de Foucault, de estar no lugar, do outro lado do 

discurso, daquele que ouve, que julga, é também um desejo nosso. Mas há algo que nos 

reclama, que nos impele a discursar. O que, porventura, seria este algo? Não sabemos. 

Sabemos apenas que diante da não adequação do sujeito frente a ele mesmo, ao seu si mesmo, 

brota a necessidade de falar, de demonstrar uma preocupação, de tentar fazer, mesmo por 

escritas desencontradas, uma inquietação nas águas calmas da interioridade humana. 

Apresentamos, ao final, se é que poderemos assim dizer, deste trabalho, 

espinhos, para que sirvam de incômodos na carne, decisão e escolha de si dentro da 

constituição das subjetividades do sujeito. Não esperamos que a instituição ou pessoa, assim 

como falou Foucault na citação acima, solenize este trabalho, pois, este trabalho é apenas 

percepção, preocupação, desejo verdadeiro e decidido de querer, na dinâmica da 

temporalidade humana fazer do si algo que deva ocupar a atenção e ocupação primeira dentro 

das preocupações humanas. 

Ousamos começar, difícil agora é querer parar. O cuidado de si socrático-

foucaultiano lançou-nos naquele desejo de Foucault de querer ter alguém atrás de si e que o 

incitasse a não ter ou querer parar. 
331

 Estamos, por isso, a exemplo do que nos indica o 

cuidado de si, que diz que é preciso cuidar de si durante todo o tempo e de forma sempre mais 

aperfeiçoada, fechando, por hora, um ciclo de reflexões acerca do que descobrimos com os 

nossos filósofos acerca do cuidado de si. O cuidado de si inquieta-nos e nos faz desejar 
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continuar, querer dar continuidade a um projeto de incitações, descobertas e problematizações 

de si que não cessarão quando das considerações finais de um trabalho. Estas considerações 

finais, por isso mesmo, longe de serem as reflexões finais acerca do cuidado de si, elas abrem 

e deixam abertas possibilidades para se pensar, refletir e problematizar o cuidado de si em 

momentos outros, onde os nossos modos de subjetivação caracterizarão novos modos de 

produção e escrita de si em um determinado tempo. 

O cuidado de si deixa uma marca indelével na subjetividade daquele que o 

experimentou: a sensação de que nunca se deve estar conformado com quem se é e que há 

sempre um caminho a percorrer após um limite experimentado de si mesmo. Há, portanto, 

sempre uma guerra a ser travada consigo mesmo, e o fruto dessa guerra é uma paz passageira. 

Por isso, cabe ao sujeito inventar e reinventar estratégias de luta, modos de subjetivação, 

modos de esculturização de si que o faça, na impermanência de sua subjetividade, um sujeito 

ético frente ao desafio de autoconstituir-se continuamente. 

O cuidado de si, portanto, abre sempre possibilidades para que novos modos de 

subjetivação surjam, para que novas obras de arte humanas apareçam dentro da dinâmica 

temporal, social, cultural e religiosa em que o sujeito está inserido. O lugar e material que o 

sujeito tem para fazer de si uma obra de arte é sua própria realidade; não é fora dos jogos do 

poder, mas nos jogos de poder que ele vai autoconstituir-se. O sujeito do cuidado de si não é, 

por isso mesmo, um sujeito isolado, inativo, mas um sujeito que faz parte de relações diversas 

que dizem, positiva ou negativamente, dos modos pelos quais ele se constitui como sujeito do 

cuidado e sujeito ético. 

Temporalidade e relação pessoal e interpessoal fazem parte dos modos pelos 

quais o sujeito cria para si modos de ser que se afigurem como meios próprios de conduzir sua 

vida. Não existe um modelo formado, uma receita de como seguir ou o que fazer para cuidar 

de si. A realidade que se vive e com quem se vive é o espaço onde o sujeito deve criar, ao seu 

modo, uma vida bela, que fuja das fugacidades e ilusões de querer ter uma vida organizada a 

partir de instituições que ditem o seu modo de ser. Aqui, o que apresentamos, não foi um 

trabalho que determine uma forma específica de cuidado de si que deva corresponder ao 

“modelo de cuidado”, mas o que apresentamos foram realidades diversas que, desde a 

Antiguidade, apresentavam o cuidado de si em configurações novas quando de seu 

aparecimento em novas épocas e pessoas diversas. Cada um, à medida que se sente 

incomodado ou impelido a sair de si em busca de um verdadeiro cuidado e conhecimento, 

deve ter em mente que o cuidado de si, em sua realidade individual, pois individualiza a 

pessoa enquanto pessoa única de um cuidado específico, lança o sujeito diante de uma 
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liberdade e possibilidades de ser que são peculiares a cada um, não existindo, portanto, uma 

fórmula ou terapia que diga que os modos de cuidar de si são únicos e que as regras para 

alcançá-lo são as mesmas, pois, se assim for, estaremos encerrando o cuidado de si naquilo 

que ele nunca foi: regra ou dogma imutáveis. 

O que aqui apresentamos não é e nem pretende ser um livro de história do 

cuidado de si, mas um trabalho de filósofos preocupados com o cuidado de si. Por isso, o que 

aqui trabalhamos são existências que se preocuparam com os modos pelos quais os sujeitos se 

constituíam ou se deixavam constituir. Este é, por isso mesmo, um trabalho de preocupação, 

um trabalho de inquietação, um trabalho, por que não, ao modo de Sócrates, de aguilhão, de 

espinho mesmo, a incomodar as existências pacíficas de sujeitos incapazes ou desanimados 

em fazer de suas vidas obras bem mais admiráveis do que as peças dos museus. Nas palavras 

de Foucault, o que fizemos neste trabalho, foi: 

 

[ou] É uma ontologia de existência. Vidas de algumas linhas ou de algumas 

páginas, desventuras e aventuras sem nome, juntadas em um punhado de 

palavras... Se eu o fiz então é sem dúvida por causa dessa vibração que sinto 

ainda hoje, quando me ocorre encontrar essas vidas ínfimas que se tornaram 

cinzas nas poucas frases que se abateram. O sonho teria sido o de restituir 

sua intensidade em uma análise... Não é uma compilação de retratos que se 

lerá aqui: são armadilhas, armas, gritos, gestos, atitudes, astúcias, intrigas 

cujas palavras foram os instrumentos. Vidas reais foram “desempenhadas” 

nestas poucas frases; não quero dizer que elas ali foram figuradas, mas que, 

de fato, sua liberdade, sua infelicidade, com frequência sua morte, em todo 

caso seu destino foram, ali, ao menos em parte, decididos. Esses discursos 

realmente atravessaram vidas; essas existências foram efetivamente riscadas 

e perdidas nessas palavras. 
332

 

 

O que construímos neste trabalho faz parte de um sonho: ver novamente ou mais 

intensamente os sujeitos preocupados com o que realmente eles são além da investida que a 

sociedade e seus instrumentos fazem dele. Há um trabalho essencial a ser construído além dos 

que a sociedade e seus mecanismos pedem: um trabalho de si sobre si; um trabalho que não 

conhece descanso, que não vê ou reconhece uma vitória final; trabalho que forma a 

subjetividade, que coloca o sujeito na condição de cuidador e conhecedor de sua interioridade 

e de sua exterioridade e que por isso é capaz de deixar nas linhas da vida as marcas de uma 

existência singular. 
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Queremos, com Sócrates e Foucault, recolocar o cuidado e o conhecimento de 

si dentro das preocupações primeiras do sujeito. Um trabalho nada fácil, mas se a vida fosse 

feita de facilidades perder-se-ia o brilho de um vencer de luta ao despontar de um novo dia. 

Mas um trabalho desafiador que nos coloca frente a frente com a liberdade de ter de escolher 

um caminho de autoconstituição, de conhecimento e de cuidado de si. Trabalho infinito ou 

que só termina quando da morte do sujeito. Por essa razão, um trabalho que colore, dinamiza, 

re-significa e não essencializa o sujeito em uma verdade que o aprisiona em um modo 

singular de ser. Risco e ousadia existencial. Risco porque entramos em uma luta com tudo o 

que é institucionalizado e que reclama uma individualidade que não pode se metamorfosear, 

que não aceita a imanência de subjetividades, e que por isso pode se apresentar como um 

nadar contra a corrente; ousadia porque, escolhendo a si mesmo como matéria a ser 

continuamente atualizada o sujeito descobre que a beleza da vida não encontra-se 

simplesmente no estático, mas mais surpreendentemente belo no que pode ter a capacidade de 

ser mais do que o que se apresenta. Há possibilidades de o sujeito cuidar-se e conhecer-se 

além do que ele mesmo enxerga, o que lhe falta é a coragem de arriscar e ousar; o que lhe 

falta é a coragem de fazer de si mesmo o objeto de uma crítica pessoal que coloque o cuidado 

que se deve ter consigo mesmo acima de todas as coisas. 

Escolhemos, para este trabalho, algumas ferramentas. Elas são suportes para 

problematizarmos o presente, para problematizarmos a relação do sujeito consigo mesmo. 

Problematização, talvez esta seja a palavra que bem sintetize este trabalho. Longe de desejar 

ser algo grandioso, este trabalho são problematizações das “provas” que o sujeito em nossos 

dias tem que apresentar para si próprio de sua existência. 

 

Prova no sentido de experiência, ou seja, no sentido de que o mundo é 

reconhecido como sendo aquilo através do que fazemos a experiência de nós 

mesmos, aquilo através do que nos conhecemos, nos descobrimos, nos 

revelamos a nós mesmos. E prova no sentido de que este mundo, este bíos, é 

também um exercício, ou seja, é aquilo a partir do que, através, a despeito ou 

graças a que iremos nos formar, nos transformar, caminhar em direção a uma 

meta ou a uma salvação, seguir ao encontro de nossa própria perfeição. 
333

 

 

Estes dois tipos de prova, que aqui problematizamos, segundo Foucault, substituem o que na 

Antiguidade fora chamado de técnicas de viver, ou formas de conduzir a própria vida 

racionalmente. As provas da vida, através do mundo do bíos, substitui, é, podemos dizer, a 

mutação do que foi as técnicas racionais de conduzir a própria vida. Diante desta mutação 
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ficou para a filosofia no Ocidente o seguinte desafio: “De que modo o mundo, que se oferece 

como objeto de conhecimento pelo domínio da tékhne pode ser ao mesmo tempo o lugar em 

que se manifesta e em que se experimenta o “eu” como sujeito ético da verdade”. 
334

 É com 

este desafio que Foucault termina o livro A hermenêutica do sujeito. Ele não o responde. 

Propositalmente deixa para seus leitores e expectadores a tarefa de pensar por si sós como 

conciliar conhecimento do mundo e experimentação do “si” como prática ética da verdade. 

Foucault, após várias aulas e exposições, deixa claro para todos que seu objetivo não é 

teorizar o cuidado de si, mas antes, problematizar, fazer com que os seus leitores pensem, 

problematizem, critiquem o tipo de relacionamento que tem consigo mesmos. Ao invés de dar 

respostas, Sócrates e Foucault conduzem ao mundo das questões essências do si mesmo de 

cada sujeito, eles levam à problematização da existência e convidam a criar uma ontologia do 

presente, de nós mesmos, mais especificamente neste trabalho, uma ontologia de nós mesmos 

em relação à moral, isto é, o que nos constitui como sujeitos éticos. 

Em busca desta problematização de si e desta ontologia do presente do sujeito 

apresentamos um percurso seguido por Foucault em busca da melhor compreensão do 

conhecimento e cuidado de si, necessários à constituição ética do sujeito. As fontes antigas de 

Foucault, como que setas, apontam o cerne, o momento primeiro do surgimento do cuidado 

de si. Quais foram as obras que serviram para Foucault pensar o cuidado de si, como ele 

estava configurado, a que estava atrelado. Este primeiro momento como que objetiva 

apresentar o cuidado de si, principalmente a partir da figura de Sócrates. O cuidado de si 

foucaultiano nos faz ver o trato, a forma peculiar com que Foucault fala de seu objetivo em 

tratar o cuidado de si a partir do mundo grego. Aparece o conhecimento de si, aparece o outro 

como figura central ao cuidado de si. Subjetivação e constituição ética de si diz dos modos 

pelos quais o sujeito cria para si formas de viver a vida eticamente. Problematiza a relação do 

sujeito consigo mesmo e com os poderes instituídos. Faz uma crítica da própria existência e 

cria modos de ser singulares e que brilha como obra nenhuma antes pintada. 

O cuidado de si é e continuará sendo a grande questão e problematização da 

humanidade. Nada se cria sem o cuidado, nada temporalmente se firma e se refaz sem o 

cuidado. O cuidado é solo onde se desenham e redesenham histórias, onde se descortinam 

guerras e onde reina uma paz de momento. O cuidado é busca daquilo que na efemeridade da 

vida é capaz de dar à própria vida do sujeito um telos que não se limite aos jogos de poderes. 

O cuidado, quando relacionado ao “si”, é o telos a que direciona todo conhecimento e toda 
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investida. Busque-se, antes de tudo, o cuidado de si e tudo mais virá como decorrência deste 

cuidado. Perca-se do cuidado que se deve ter para consigo e viva no palco da vida como mais 

um ator a representar papeis escritos por outros autores. 

Aos que conosco estiveram nesta Odisséia do Cuidado de Si resta a certeza de 

que ancoramos provisoriamente nestas águas de nossa existência. Cremos que nela não 

ficaremos por muito tempo. O tempo que balança nossos barcos e certezas a de cobrar-nos o 

desbravar de outros mares e de novas experiências do si. Ao final de cada jornada fica-nos a 

certeza de que fizemos o que de melhor, diante do cuidado e do conhecimento que temos de 

nós mesmos, nos permitiu o tempo e a capacidade de emoldurarmos as ideias. Há um longo 

caminho a ser percorrido no que concerne ao cuidado de si. Se as possibilidades que se abrem 

com o desperta de um novo dia nos permitir estaremos novamente a ancorar o nosso barco nas 

reflexões do cuidado de si e do sujeito em momentos outros de nossa existência. 

Um caminho se fecha aos que concluíram uma jornada e o descanso é o que 

lhes reserva. A nós, pelo contrário. O cuidado de si não nos quer ou faz desejar descansar. Há 

uma voz que nos diz: “É preciso continuar! Há muito o que problematizar, há muito caminho 

a percorrer!”. Que o cuidado de si nos guie como uma bússola pelos cuidados essenciais às 

nossas descobertas e constituições e que o descanso que encontremos seja apenas uma sombra 

que rapidamente se vai sob o sol do meio-dia. 

Finalizando: o que nos resta hoje em dia são lutas. Ou como diz Frédéric Gros: 

 

Gostaríamos, porém, para terminar, de propor um problema diferente: a 

maneira pela qual Foucault pensava que esta tematização do cuidado de si, 

das práticas de si e das técnicas de existência podia influenciar e alimentar as 

lutas atuais. 
335

 

 

Lutas atuais que, segundo Foucault, podem ser assim definidas: “lutas contra as dominações 

(políticas); lutas contra as explorações (econômicas); lutas contra as sujeições (éticas)”. 
336

 O 

mundo muda a partir de uma perspectiva de lutas e, assim também, as subjetividades são 

constituídas. Modos de subjetivação sempre novos são criados por aqueles que no campo das 

lutas criam resistências, isto é, “invenção de uma nova ascese, uma nova ética”. 
337

 Todas as 

lutas que vemos na atualidade são lutas que giram em torno dos nossos modos de ser e que 

põe em cheque quem somos. 
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Finalmente, todas estas lutas contemporâneas giram em torno da questão: 

quem somos nós? Elas são uma recusa a estas abstrações, do estado de 

violência econômico e ideológico, que ignora quem somos individualmente, 

e também uma recusa de uma investigação científica ou administrativa que 

determina quem somos. 
338

 

 

O que resta ao sujeito contemporâneo é se armar e estar de prontidão para as 

lutas que cotidianamente tem de travar e promover, ele próprio, para, assim, criar novas 

formas de subjetividade que sejam recusa de modos de subjetividades impostos por poderes 

diversos que estão disseminados em todo corpo social.  
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