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Ao longo dos séculos, as religiões abraçaram o amor e a compaixão, e as filosofias ensinaram 

o respeito pela vida. Mas atualmente defrontamos com uma violência crescente que parece 

tirar sua força de um ponto além de qualquer controle humano. O mundo está cheio de 

divisões irreconciliáveis entre amigo e inimigo, entre bom e mau, entre opressor e oprimido. A 

violência é usada para esmagar, destruir e eliminar o adversário e, quando alcança esse 
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terminará? Como poderão ser superados os pontos de discórdia que separam as pessoas? 

Onde está o poder de curar as feridas da dor e do sofrimento? 
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RESUMO 

 

APROXIMAÇÕES ENTRE O AIKIDO E O CUIDADO DE SI: POR UMA 

EDUCAÇÃO FÍSICA COMO ARTE DO BEM VIVER 

 

AUTOR: MARCEL ALVES FRANCO 

 

ORIENTADORA: MARIA ISABEL BRANDÃO DE SOUZA MENDES 

 

O objetivo desta pesquisa é refletir sobre os elementos do cuidado de si na filosofia do Aikido, 

no sentido de identificar contribuições para a Educação Física. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa de abordagem hermenêutica (RICŒUR, 1999) que se debruça sobre as seguintes 

obras: Morihei Ueshiba (2002; 2006; 2010), Kisshomaru Ueshiba (2005; 2011), Moriteru 

Ueshiba (2008) e Foucault (2010; 2012; 2013).  A partir do estudo hermenêutico das obras 

relacionadas ao Aikido, no primeiro capítulo, apresentamos um breve contexto histórico de 

seu fundador, Morihei Ueshiba, descrevendo algumas experiências essenciais para sua criação 

e, de modo mais aprofundado, evidenciamos alguns dos preceitos filosóficos que regem esta 

prática e seus significados, tais como ki, kotodama, misogi e budo. Para o segundo capítulo, 

evidenciamos, a partir das análises das obras de Michel Foucault, os sentidos presentes nos 

saberes e práticas do cuidado de si. No terceiro capítulo, são tecidas reflexões acerca dos 

elementos do cuidado de si no Aikido e, a partir desta aproximação, pensar práticas de 

espiritualidade no âmbito da Educação Física. Por fim, pudemos perceber que o estudo 

hermenêutico como possibilidade de identificação dos elementos do cuidado de si no Aikido 

favoreceu refletirmos sobre um caminho espiritual que traz para a Educação Física 

contribuições no sentido de considerá-la uma arte do bem viver. Uma arte no sentido de um 

estilo de vida, uma estética da existência, que percebe a energia como uma força vital que 

permeia o ser humano e toda forma de vida, reafirmando essa relação. 

Palavras-chave: Aikido. Cuidado. Educação Física. 



ABSTRACT 

 

APPROACHES BETWEEN THE AIKIDO AND THE CARE OF THE SELF: FOR NA 

PHYSICAL EDUCATION AS AN ART OF THE GOOD LIVING 

 

AUTHOR: MARCEL ALVES FRANCO 

PROFESSOR: MARIA ISABEL BRANDÃO DE SOUZA MENDES 

 

The goal of this research is to reflect about the care of the self elements in Aikido‟s 

philosophy, in sense to identify contributions to the Physical Education. It‟s a qualitative 

research with hermeneutic approach (RICŒUR, 1999) which looks over the following works: 

Morihei Ueshiba (2002; 2006; 2010), Kisshomaru Ueshiba (2005; 2011), Moriteru Ueshiba 

(2008) e Foucault (2010; 2012; 2013). From the hermeneutic study of Aikido related works, 

on the first chapter, we present a brief historical context of the founder, Morihei Ueshiba, 

describing some essential experiences to his creation and, in depth, we evidence some of the 

philosophical precepts that rules this practice and their meanings, such as ki, kotodama, 

misogi, and budo. For the second chapter, we evidence, from the analysis of Michel Foucault‟s 

works, the meanings present on the knowledge and practices of the care of the self. On the 

third chapter, are weaved reflections about the care of the self elements on Aikido and, with 

that approach, think about the spirituality practices on the Physical Education context. For last, 

we perceive the hermeneutic study as a possibility to identificy the care of the self elements on 

Aikido that favored us to reflect about a path, a determinate lifestyle from the aesthetics of 

existence, that brings constributions to Physical Education in way of considerer it an art of 

good living. An art in the meaning of a life style, an existence aesthetic, which perceive the 

energy as a vital force that permeate the human being and all life form, reaffirming thid 

relationship. 

Keywords: Aikido. Care. Physical Education. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Esta pesquisa é influenciada por uma prática de aikido de quase cinco anos e do 

convívio com pessoas com os mais variados tempos de treino, sejam iniciantes ou pessoas com 

mais de dez, vinte anos de prática, homens e mulheres de diferentes faixas etárias, estilos de 

vida, nacionalidades, etc. Esta pesquisa surge também da inquietação de conhecer o sentido 

que se sustenta por trás das práticas do Aikido. 

 O Aikido é descrito por seus praticantes como um caminho de harmonização das 

energias. Reconhecendo a singularidade da forma de comunicação japonesa, Prado (2012, p. 

2), explicita o seguinte significado: “„Ai‟ (合) que pode ser traduzido como „harmonia‟ ou 

„amor‟, „Ki‟ (気) que significa „energia‟, e „Do‟ (道), uma contração do vocábulo chinês Tao, 

que tem o sentido de „caminho‟ ou „via‟”. 

 Em nossas leituras iniciais acerca do Aikido, percebemos que esta energia nos parece 

estar ligada a uma ideia de força vital e que, por meio de um treinamento de aspecto marcial, 

exercita-se essa percepção. O que vem a culminar em um aperfeiçoamento do cunho pessoal 

para o universal. Em termos práticos, não se aprende Aikido apenas pela via da observação. 

Por parte dos seus estudantes, iniciantes ou graduados, o corpo como um todo é sempre 

solicitado. Neste sentido, os rituais de abertura e encerramento de cada aula, o trato entre as 

pessoas, o zelo pelo dojo
1
, são apreendidos pelo exercício, pela prática, como institui seu 

fundador Morihei Ueshiba (2010).  

 Como exemplo, se percebermos uma dinâmica de treino, iremos identificar que o sensei, 

ou instrutor (SOARES, 2007), expõe o princípio
2
 a ser estudado a partir de uma ou várias 

técnicas para, em seguida, seus praticantes procurarem não somente reproduzir tais 

movimentos, mas buscar entender, incorporando e adequando-o à sua forma de ser.  

 Para situar o que ocorre com o nosso corpo no Aikido, identificamos a seguinte 

descrição, feita por Domingos Júnior (2013, p. 77): 

 

O corpo no Aikido segue o fluxo da natureza, percebe as coisas ao redor de si 

a partir do centro energético, mantendo com as extremidades do corpo (mãos 

                                                             
1
 Em tradução livre, pode-se compreender dojo como local de treinamento de artes marciais, de estudo e de 

aperfeiçoamento. 
2
 Compreendemos o termo princípio de modo a significar “opções valorativas implicadas como fundamento no 

enunciado de regras, que servem como referência ou base reguladora das ações” (SANTOS, 2016, p. 15-16). 
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e pés) uma relação de unidade e nesse caminho da continuidade, sentindo a 

presença do aqui e agora ou tadaiama, em japonês. Para Ueshiba, o corpo é 

sagrado, é um santuário vivo, também é um corpo que desliza entre a forma e 

não forma das técnicas; é um corpo bambu, enraizado e flexível para as 

diferentes situações que emergem nos horizontes do caminho. 
 

 Com o avançar do tempo e pela devida apropriação dos princípios estudados nas 

técnicas do Aikido, é possível perceber uma mudança no modo de ser da pessoa através da 

dinâmica que acontece entre o Uke e o Nague
3
. A manifestação desta mudança se torna 

perceptível em razão do contraste que há entre um movimento bruto, forçado, desarmonizado, 

para movimentos plásticos, contínuos e esteticamente harmoniosos entre os envolvidos. 

 Partindo do pressuposto de que no Aikido as pessoas se desenvolvem por uma prática 

que enfatiza o sentimento de cooperação e sinceridade entre os envolvidos, nota-se uma 

dinâmica de ser atacante e atacado, passivo e ativo, com o objetivo de estabelecer uma relação 

harmoniosa que permite construir atitudes positivas não apenas no dojo, mas no cotidiano das 

pessoas.  

 Esta assertiva acerca das mudanças que o treinamento causa no cotidiano das pessoas, 

pode ser reafirmada a partir do estudo de Lauert et al (2005) que, apesar deste estudo ser 

realizado a partir da prática do Karatê-do, perpassa o universo das artes marciais. E justamente 

pelo fato de também estar inserido no âmbito das artes marciais, nos permite transitar para o 

Aikido algumas de suas ponderações, tais como:  

 

Os momentos de prática diária trazem novos costumes para os participantes, 

práticas dentro e fora do dojô. Os ensinamentos técnicos e, principalmente, os 

deveres de um aluno/discípulo para com seu sensei. O sensei é respeitado 

pelos alunos como deve ser sempre respeitado e alguns gestos são o como 

servir ao sensei, cumprimenta-lo sempre que encontrar. É o mínimo que 

podemos fazer (LAUERT et al, 2005, p. 156). 

 

Por considerarem, Lauert et al (2005, p. 160), que o “colega de treinamento é a pessoa 

que nos ajuda a „ver nossos erros‟, não somente técnicos, mas também de „comportamento e 

atitudes‟”, podemos ressignificar este conhecimento presente no âmbito das artes marciais 

para o treinamento do Aikido e perceber o motivo pelo qual sua prática não desassocia a 

                                                             
3
 Segundo Bull (2008, p. 422), o termo Uke significa “aquele que ataca no Aikidô e se defende caindo”, ao passo 

que Nague significa “aquele que executa as técnicas do Aikido” (BULL, 2008, p. 420). 
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técnica dos princípios filosóficos. Sempre levando em consideração o outro, a natureza e a 

potencialidade destas relações pelo sentimento de harmonia. 

Portanto, aproveitamos o ensejo para explicitar que, em se tratar de uma pesquisa 

acadêmica, é importante destacarmos o alerta de Domingos Júnior (2013, p. 80), quanto ao 

tipo de saber no qual se subsidia o Aikido: 

 

O conhecimento do Aikido não é um saber científico, mas compreendemos 

que se institui como um saber desvelando esse contato primordial com o 

corpo e a natureza. Esses saberes compõem uma filosofia do corpo e da 

natureza que podem transformar nossa maneira de perceber o mundo, o outro 

e nosso próprio corpo. 

 

 Desse modo, buscamos compreender, a partir da cultura de movimento e a 

possibilidade de trocas culturais (MENDES. NÓBREGA, 2009), que diferentes manifestações 

podem atravessar cidade e até mesmo países, como é o caso do Aikido.  

A saber, a cultura de movimento é uma noção que foi concebida a partir dos estudos do 

professor Elenor Kunz, representa o esforço do ser humano, em sua relação entre corpo, 

natureza e cultura, promovendo significações e técnicas corporais (MENDES; NÓBREGA, 

2009). 

 Segundo Mendes e Nóbrega (2009), todos os povos possuem elementos que são 

compreendidos como conteúdo cultural. Na menção das autoras, este conteúdo corresponderia 

ao fato de que todos os povos “se movimentam, caminham, correm, saltam, rolam ou praticam 

esportes, mas também se relacionam” (MENDES; NÓBREGA, 2009, p. 2). 

 Nessa perspectiva, de acordo com Mendes e Nóbrega (2009), o conteúdo cultural 

corresponde ao comportamento do movimento e às formas de movimentar-se. Seria assim que 

as autoras, ao investigar a relação entre corpo, natureza e cultura, percebem a cultura de 

movimento: 

 

como um conhecimento que vai sendo construído e reconstruído ao longo de 

nossas vidas e da história. Um conhecimento marcado pela linguagem 

sensível, que emerge do corpo e é revelada no movimento que é gesto, 

abarcando os aspectos bioculturais, sociais e históricos, não se resumindo às 

manifestações de jogos, danças, esportes, ginásticas ou lutas, mas abrangendo 

as diversas maneiras como o ser humano faz uso do seu corpo, ou seja, como 

cria e vivencia as técnicas corporais. Um conhecimento que permite a 

compreensão do mundo por meio do corpo em movimento no ambiente, 

cultura e história (MENDES; NÓBREGA, 2009, p. 6).  
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 Nesse contexto, percebemos o Aikido como uma prática corporal inicialmente 

originada na cultura de movimento do povo japonês.  As práticas corporais, segundo Silva et 

al (2008), constituem a corporalidade humana e que aparecem de forma temática na Educação 

Física através dos conteúdos da disciplina curricular, sob as formas da dança, do jogo, do 

esporte, da ginástica, das lutas, e como objeto de estudo do campo acadêmico da Educação 

Física e das Ciências do Esporte. 

 A partir de um levantamento sobre as produções acadêmicas acerca da relação Aikido 

e Educação Física, o que identificamos foi certa escassez de estudos na área. A saber, por meio 

de busca on-line na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e no banco 

de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES)
4
, foram 

identificadas ao total nove dissertações em diversas áreas, tais como Psicologia, Odontologia, 

Artes, Teatro, Sociologia, Educação, Educação Física e Ciências do Movimento Humano. 

 Na produção referente à área da Educação Física, foi identificada a dissertação de 

Prado (2014). Esta pesquisa procurou, baseada em entrevistas, os significados encontrados nas 

memórias individuais quanto a chegada do Aikido ao Brasil, a relação entre a concepção de 

Aikido e as formas de apropriação dos sujeitos entrevistados, suas identidades, suas 

representações acerca da cultura japonesa e a questão dos valores atribuídos aos aspectos 

técnicos, marciais, espirituais e filosóficos. 

Já na área da Educação, também sendo produzida por profissionais da área da 

Educação Física, a dissertação de Domingos Júnior (2013) teve por objetivo refletir sobre o 

corpo e a natureza, promovendo, através do diálogo entre a filosofia de Merleau-Ponty e a de 

Morihei Ueshiba, uma educação para os sentidos. Uma educação, que segundo o autor, 

reconhece a técnica, a motricidade e a expressão como possibilidade de se estudar o corpo e 

sua relação com o mundo, o outro, os objetos, por meio da carne. 

Na última área, a Ciência do Movimento Humano, a qual acreditamos possuir 

proximidade com à Educação Física, a pesquisa de Silva (2006), por meio do estudo 

biomecânico, analisa as variáveis da preensão manual em testes de manutenção de força 

isométrica contínua e intervalar máximas em atletas, que utilizam deste gesto, no caso, Judô, 

Aikido e remo, e em pessoas não atletas. Seus objetivos se encontram no estudo dos valores 

                                                             
4
 Levantamento realizado durante o mês de março, de 2015, e atualizado no mês de agosto, de 2016. 
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atribuídos para a mão dominante e não dominante, visando informações quantitativas para o 

desenvolvimento da metodologia e do desempenho referentes aos treinos de tais modalidades. 

Em outro momento do levantamento das produções acadêmicas, pesquisamos na base 

de dados do Centro Latino-Americano e do Caribe da Informação em Ciências da Saúde 

(BIREME), da Biblioteca Científica Eletrônica Online (SCIELO) e da Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) sobre a mesma temática, Aikido e 

Educação Física
5
. Na Bireme, foram localizadas três produções: Borges Junior et al. (2009), 

um estudo sobre a força de preensão isométrica, um estudo biodinâmico, quantitativo, entre 

atletas e não atletas. Bin Bu et al. (2010), que promovem uma revisão sistemática sobre os 

efeitos das artes marciais no status da saúde, apresentando potencialidades sobre diversas artes 

marciais e seus impactos e o estudo de Jones, Mackay e Peters (2006) que relatam a motivação 

em participar de artes marciais na Inglaterra. Os autores apresentam características 

quantitativas e qualitativas a respeito das motivações que levam pessoas a participar de artes 

marciais.  

Nas outras bases de dados, como a Scielo, não foram encontrados trabalhos referentes à 

temática. Na Lilacs, apenas um e que já fora apresentando primeiramente na Bireme, sobre o 

estudo da força de preensão isométrica. 

Podemos perceber que estes estudos apresentam dados relevantes relacionados aos 

estudos biodinâmicos da Educação Física e Ciências do Esporte. No entanto, tais estudos não 

se tornam suficientes para esclarecer nossas indagações no que condiz à perspectiva 

sociofilosófica da Educação Física, evidenciando a necessidade de estudos neste âmbito. 

 Desse modo, adentrando nesse universo acadêmico, faz-se necessário explicitar o 

objeto de estudo desta pesquisa: os elementos do cuidado de si no Aikido.   

 A partir dos estudos de Michel Foucault, podemos identificar que o cuidado de si 

condiz a um conjunto de práticas que recebeu a denominação de epimeleïa heautou. Ou seja, o 

princípio de “ocupar-se de si”, “cuidar de si mesmo” (FOUCAULT, 1997; 2010; 2012; 2013; 

2014). 

Acerca deste conjunto de práticas, as quais são atribuídas a expressão espirituais, se faz 

necessário compreender seu sentido. Hadot (2014) faz um amplo estudo dos exercícios 

                                                             
5
 Levantamento realizado durante o mês de abril de 2015. 
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espirituais e inclusive faz referências em sua obra a respeito de sua aproximação e 

distanciamentos com Foucault. Para Hadot (2014, p. 20), a expressão “espiritual” conota: 

 

não somente do pensamento, mas de todo o psiquismo do indivíduo e, 

sobretudo, revela as verdadeiras dimensões desses exercícios: graças a eles, o 

indivíduo se eleva à vida do Espírito objetivo, isto é, recoloca-se na 

perspectiva do Todo („Eternizar-se ultrapassando-se‟)”, além disso, é 

utilizada em razão de “os outros adjetivos ou qualificativos possíveis: 

„psíquico‟, „moral‟, „ético‟, „intelectual‟, „de pensamento‟, „da alma‟ não 

recobrem todos os aspectos da realidade que queremos descrever. 

 

Foucault (2010, p. 15), explicita que pode-se compreender a espiritualidade a partir de 

uma série de “buscas, práticas e experiências tais como as purificações, as asceses, as 

renúncias, as conversões do olhar, as modificações de existência, etc., que constituem, não 

para o conhecimento, mas para o sujeito, para o ser mesmo do sujeito, o preço a pagar para ter 

acesso à verdade”. 

Percebido ao longo da história nos preceitos filosóficos, como também nos estudos da 

medicina e nos religiosos, o cuidado de si que aqui nos deparamos é um imperativo 

investigado em suas transformações, continuidades e descontinuidades, de modo mais enfático 

no terceiro momento dos estudos foucaultianos. 

Segundo Muchail (2004), os estudos de Foucault destacam-se em três momentos. O 

primeiro momento é considerado como o da “Arqueologia”. Nele, Foucault discute as 

questões pertinentes à constituição dos saberes, dos discursos científicos. O segundo e o 

terceiro momentos foucaultianos são ambos denominados de “Genealogia”, mas apresentam 

características diferentes. No segundo, o foco dos estudos de Foucault era a investigação dos 

mecanismos de poder a partir das regras de direito, que estabelecem os limites do poder e os 

efeitos ocasionados pelas verdades construídas a partir desse poder. No terceiro momento, 

Foucault privilegia as questões da conduta, do modo de comportar-se, códigos e leis das 

práticas de si, técnicas de vida e artes da existência. 

No tocante ao cuidado de si, o quadro apresentado por Mendes e Gleyse (2015), este é 

evidentemente ligado a saberes filosóficos e médicos, exceto no período entre os séculos IV e 

V, quando estará remetido à uma releitura cristã cuja fundamentação segue preceitos 

religiosos. 



21 
 

Desse modo, Mendes e Gleyse (2015), afirmam que o cuidado de si em Foucault 

encontra-se demarcado em três grandes períodos e fora apropriado principalmente pelas 

seguintes personalidades: o momento socrático-platônico (Sócrates, Platão, Hipócrates), a 

idade de ouro, correspondendo aos séculos I e II d.C. (filósofos epicuristas, cínicos e estoicos, 

Sêneca, Marco Aurélio, Frontão, Plíneo, Epicuro e Epicteto) e o momento cristão, nos séculos 

IV-V d.C., com Gregório de Nisa. 

Acerca desses períodos, Foucault (2010) nos chama a atenção à questão de não estarem 

separados por completo. Assim, em suas reflexões podemos encontrar o cuidado de si em suas 

continuidades, rupturas e transformações. 

 Segundo Foucault (1997; 2010), bem como Hadot (2014), é possível encontrarmos 

práticas que possam nos remeter ao cuidado de si de modo anterior a figura de Sócrates. Este 

filósofo antigo, por sua vez, é identificado pelos autores como aquele que, no contexto 

ocidental, realiza a primeira proposição do cuidado de si, quando incita seus concidadãos a 

ocuparem-se de si mesmos, das próprias cidades, devendo esses se preocupar com a virtude e 

com a alma. 

A partir das análises de Foucault (1997; 2006), constatamos que em determinada 

época, o cuidado de si era compreendido dcomo uma prática constante, um preceito de vida 

valorizado na Grécia e em Roma. Sua atividade seria por si mesma considerada um privilégio, 

marca da superioridade social. Noutro momento, ao explicitar as ideias de Gregório de Nícia, 

Foucault (1997, p. 120) ressalta o cuidar de si, por meio do preceito do conhecer a si mesmo, 

como uma atividade da alma que visa se purificar e ser salva: “para encontrar a esfinge que 

Deus imprimiu em nossa alma e que o corpo recobriu de mancha, é preciso „cuidar de si 

mesmo‟, acender a luz da razão e explorar todos os cantos da alma” (FOUCAULT, 1997, p. 

120). 

Sendo assim, levando em consideração o contexto de cada época analisada por 

Foucault, o cuidado de si pode ser encontrando sendo discutido perante outras questões como 

a ética, a sexualidade, a moral, a liberdade, o jogo de poder e de verdade e da própria relação 

entre a vida e a morte. Uma forma de definir o cuidado de si pode ser encontrada em Foucault 

(1997, p. 122), quando o filosofo o descreve como princípio filosófico e como uma forma de 

atividade para consigo mesmo: 
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O próprio termo de epimeleïa não designa simplesmente uma atitude de 

consciência ou uma forma de atenção sobre si mesmo; designa uma ocupação 

regulada, um trabalho com prosseguimentos e objetivos. [...]. Será preciso 

então compreender quando os filósofos e moralistas recomendarão o cuidado 

de si (epimeleïsthai heautô), não aconselhando simplesmente prestar atenção 

em si mesmo, evitar as faltas ou os perigos ou se proteger. Referem-se a um 

campo de atividades complexas e reguladas. Pode-se dizer que, em toda 

filosofia antiga, o cuidado de si foi considerado, ao mesmo tempo, como um 

dever e como uma técnica, uma obrigação fundamental e um conjunto de 

procedimentos cuidadosamente elaborados. 

 

 Um conjunto de atividades para consigo mesmo, de práticas que seguem determinada 

regulação, procedimentos, um conjunto de técnicas. É assim que também enxergamos o 

Aikido. Em certos aspectos, uma aproximação entre Foucault e a filosofia oriental já se 

encontra descrita. Em Eribon (1990) encontramos que, em abril de 1978, Foucault realiza uma 

visita a um templo zen budista, no Japão.  

Um bonzo do templo acompanha Foucault e ensina-lhe a como sentar e como respirar, 

até que soe uma sineta que indicaria o fim do exercício. Eribon (1990) descreve que Foucault 

realiza as práticas de meditação zen e que expressa ser muito difícil.  

É fato que Foucault não se limita a investigar a organização do pensamento japonês. 

Em Pol-Droit (2006), por exemplo, e nas palavras do próprio Foucault (2012; 2014), 

percebemos que o filósofo também possui estudos nas tradições chinesas e indianas. No 

entanto, especificando nosso objeto de estudo no Aikido e no cuidado de si, percebemos uma 

oportunidade de aproximar as duas filosofias no intuito de investigar:  

● Como identificar elementos do cuidado de si na filosofia do Aikido?  

● Como esses elementos identificados podem contribuir com a Educação Física? 

 

 Estas são as questões que direcionaram nossa pesquisa. Para atender as questões de 

estudo apresentadas, o objetivo dessa pesquisa é: 

 Refletir sobre os elementos do cuidado de si na filosofia do Aikido, no sentido 

de identificar contribuições para a Educação Física. 

 

Ressaltamos que as indagações que nos motivam a realizar esta pesquisa são 

encontradas no modo como o Aikido, abordado em relação com a filosofia do cuidado de si, 

pode contribuir na percepção da Educação Física como promotora de um modo de vida, uma 
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arte de viver. Aqui, compreendendo a arte de viver como uma possibilidade de revisitarmos 

certas práticas que se sustentam em saberes e técnicas antigas que, por um lado, enfatizam a 

harmonia entre as pessoas e a natureza e, por outro, o trabalho, a ocupação consigo mesmo, o 

exercício do sujeito perante sua própria formação. 

Além disso, reconhecendo a situação de ser praticante, pensar na possibilidade de 

investigar o que o Aikido pode contribuir para o desenvolvimento desta área, tendo em vista a 

possibilidade de investigar e discutir a ideia de que ao “me conhecer, cuido de mim”. 

Formando, assim, uma atitude que pode valorizar toda forma de vida e nos recoloca na 

situação de seres coexistentes com as outras pessoas e com a natureza, promovendo tomadas 

de decisões e o reconhecimento do papel social de cada um. 

 Desse modo, em termos de relevância social, esta pesquisa possui o intuito de reforçar a 

ideia de que devemos considerar as mais variadas dimensões constituintes de um ser vivo em 

meio às suas práticas, sua cultura e modos de ser. Além disso, consideramos também a 

pesquisa justificada em termos de relevância social, em razão de que, por mais rápida que 

sejam as trocas de informações na contemporaneidade, o acesso às redes sociais, as 

intervenções no corpo, os valores sociais e seus sentidos estéticos, talvez possamos diminuir o 

distanciamento de si próprio, se promovermos uma prática que reconheça o desenvolvimento 

ético e moral
6
 dos sujeitos. 

 Em nível acadêmico, esta pesquisa visa contribuir para ampliar os estudos relacionados 

tanto para o Aikido como para o cuidado de si, apesar de ter seu foco na aproximação entre 

seus aspectos filosóficos e com a Educação Física.  

 Portanto, almejamos uma outra forma de perceber o ser humano e refletir acerca da 

construção de sentidos nas práticas corporais, como no Aikido e a ideia de caminho marcial 

que institui uma harmonia entre as pessoas e a natureza e no cuidado de si como uma 

possibilidade de pensarmos uma atitude do sujeito que busca formar seu bem-estar a partir si 

mesmo e sua relação com os outros.  

 Neste sentido, a partir da perspectiva da cultura de movimento, podemos considerar 

que as técnicas de si representam o conteúdo cultural, o qual é discutido em Mendes e 

                                                             
6
 A partir de Foucault (2012, p. 33), compreende-se a moral a partir da relação entre um conjunto de valores e 

regras de ação, os indivíduos e os aparelhos prescritivos (família, instituições educativas, Igrejas, etc.). Por moral, 

diz o filósofo, “entende-se igualmente o comportamento real dos indivíduos em relação às 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 eles obedecem ou resistem a uma interdição ou a uma prescrição; pela qual eles 

respeitam ou negligenciam um conjunto de valores”. 
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Nóbrega (2009), e que poderá, por assim dizer, favorecer as trocas culturais. Essa perspectiva 

pode ser sustentada, ao levarmos em consideração as palavras de Foucault, na transcrição feita 

por Deyfrus e Rabinow (2010, p. 324), quando afirma que as técnicas de si “podem ser 

encontradas em todas as culturas de diferentes formas” e, em Foucault (2014, p. 265), ao 

afirmar que “a hermenêutica de si se difundiu em toda a cultura ocidental, infiltrando-se por 

inúmeros canais e integrando-se em diversos tipos de atitudes e de experiências, de forma que 

é difícil isolá-la e distingui-la de nossas experiências espontâneas”. 

 Partindo desses pressupostos, reafirmamos em nossa pesquisa a importância de 

perceber o corpo em movimento. O que evidencia uma relação direta com a área do 

Movimento Humano, Cultura e Educação, à linha de pesquisa dos estudos sócio-filosóficos 

sobre o corpo e o movimento humano e à perspectiva da cultura de movimento. 

 No tocante aos aspectos metodológicos, ressaltamos que nossa pesquisa é de cunho 

qualitativo. Flick (2004, p. 28) aponta que a pesquisa qualitativa se dirige à “análise de casos 

concretos em suas peculiaridades locais e temporais, partindo das expressões e atividades das 

pessoas em seus contextos locais”. Em nosso caso, faremos uso da interpretação de obras 

escritas. 

Sobre a análise qualitativa, Gil (2002, p. 133) aponta que “depende de muitos fatores, 

tais como a natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa 

e os pressupostos teóricos que nortearam a investigação”. Em se tratar de Michel Foucault, 

Pol-Droit (2006, p. 33) afirma, acerca de seus livros, que “continuam a produzir efeitos 

imprevisíveis, a encontrar leitores inesperados e múltiplos, a fazer falar (inclusive de outra 

coisa), a desmanchar as classificações em que se queria encerrá-lo, a incluí-lo nas lutas com as 

quais ele não tinha sonhado”. 

Dessa forma, correspondendo a uma pesquisa de abordagem filosófica, não nos 

ateremos a quantificar dados ou amostras, mas em compreender o sentido que emanam de 

manuscritos. Em nossa pesquisa, as obras selecionadas são: Morihei Ueshiba (2002; 2006; 

2010), Kisshomaru Ueshiba (2005; 2011), Moriteru Ueshiba (2008) e Foucault (2010; 2012; 

2013)
7
. Eventualmente, recorremos a outros autores, entretanto, com o intuito de sua utilização 

será de exemplificar ou reforçar determinado argumento em um ponto de discussão. 

                                                             
7
 No final da dissertação encontra-se um índice onomástico, no qual estão identificados o autor, seu ano de 

nascimento e de óbito (exceto no caso de Moriteru Ueshiba) e a referência original das obras delimitadas para a 

realização de nossa pesquisa. 
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Para realizar a leitura das obras, utilizamos da abordagem hermenêutica proposta por 

Paul Ricɶur (1999). Nela, devemos nos ater ao “sentido próprio do texto, concebido de um 

modo dinâmico como a direção do pensamento aberta pelo texto” (RICŒUR, 1999, p. 104). 

Para Figueiredo (2000, p. 7), a hermenêutica significa “arte de interpretar”, um ato que 

expressa a dialética entre explicação e compreensão. Nas palavras de Ricɶur (1999, p. 92): 

 

A nova dialéctica entre a explicação e a compreensão é a contrapartida das 

aventuras da função referencial do texto, na teoria da leitura. A abstracção do 

mundo circunjacente, tornada possível pela escrita e actualizada pela 

literatura, suscita duas atitudes opostas. Como leitores, podemos ou 

permanecer numa espécie de estado de suspensão relativamente a qualquer 

tipo de referido à realidade, ou podemos imaginativamente actualizar as 

potenciais referências não ostensivas do texto numa nova situação, a do 

leitor. No primeiro caso, tratamos o texto como uma entidade sem mundo. 

No segundo, criamos uma nova referência ostensiva graças ao tipo de 

“execução”, que o acto de ler implica. Estas duas possibilidades são 

igualmente implicadas pelo acto de ler, concebido como a sua interacção 

dialéctica. 

  

Segundo os autores Rezer, Fensterseifer e Nascimento (2011), a orientação 

hermenêutica pode contribuir com a Educação Física, na forma de pensar as relações entre 

sujeito e objeto, entre outras. Apesar do alerta dos autores quando afirmam que “pressupor a 

hermenêutica como uma metodologia minimiza seu alcance, reduzindo sua complexidade a 

técnicas de investigação” (REZER; FENSTERSEIFER; NASCIMENTO, 2011, p. 121), os 

autores apontam para a possibilidade, através da hermenêutica, em se chegar ao que o autor 

“quis dizer”. Portanto, para estes autores a hermenêutica: 

 

Trata-se de mais que uma “ferramenta metodológica”, mas um pressuposto 

orientador que se traduz em um amplo espectro de referenciais, que nos 

conduz a “ler” os problemas do mundo por diferentes perspectivas, que se 

fundem com outras e já se transforma a partir disso ou, por outro lado, se 

mantém, até que uma nova inspeção permita superá-la, ou não (REZER; 

FENSTERSEIFER; NASCIMENTO, 2011, p. 124). 

 

Já na menção de Betti (1997, p. 85), as proposições filosóficas de Paul Ricɶur 

poderiam manter diálogo com as ciências humanas, indicando também a possibilidade para 

com a Educação Física. Atentando à noção de interpretação, o autor afirma que “toda 

interpretação propõe-se vencer uma distância entre o texto e o intérprete Ŕ este procura 
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apropriar-se do sentido daquele, fazê-lo seu, ampliando assim a compreensão de si mesmo” 

(BETTI, 1997, p. 86. Grifo do autor). 

Dessa maneira, entende-se que a teoria da interpretação proposta por Ricɶur (1999, p. 

103) visa “„Apropriar-se‟ do que antes era „estranho‟”, sendo que a “interpretação no seu 

último estádio quer igualizar, tornar contemporâneo, assimilar, no sentido de tornar 

semelhante”. De modo objetivo, a hermenêutica realiza-se “na medida em que a interpretação 

actualiza a significação do texto para o leitor presente” (RICŒUR, 1999, 103). 

Na interpretação de Figueiredo (2000, p. 8), para realizarmos o exercício hermenêutico 

de Ricœur, é preciso cumprir três tarefas: 

 

1. Compreender a acção no seu sentido independente ou para além das 

intenções de quem a executa, tendo em conta que esse sentido origina-se, 

reside, no contexto histórico-social da acção. As acções uma vez executadas 

entram na corrente da história, produzindo aí os efeitos que o hermeneuta 

interpretará desde o seu próprio contexto histórico-social de intérprete. 

2. Compreender o sentido que o intérprete atribui à acção que observa 

(autocompreensão), examinando auto-reflectidamente e no contexto do 

intérprete os preconceitos e conceitos, revelando as suas possibilidades 

negativas e positivas. 

3. Compreender a dialéctica que opera entre os dois sentidos anteriores, 

o campo histórico comum e a respectiva fusão de horizontes. A compreensão 

e a autocompreensão efectivam vários efeitos que produzem a interpretação 

mais correta. 

 

Com relação à organização da dissertação, primeiramente, apresentamos elementos 

sobre o Aikido a partir das ideias do fundador Morihei Ueshiba (2002, 2006, 2010), uma 

síntese do contexto biográfico do fundador, nos manuscritos de seu filho e primeiro sucessor 

Kisshomaru Ueshiba (2005, 2011) e os aprofundamentos de nossa investigação acerca dos 

saberes e práticas presentes no Aikido, utilizando dessas referências já citadas e adicionando-

se a do neto do fundador e atual Doshu, ou regente do Aikido no mundo, Moriteru Ueshiba 

(2008). 

 Em seguida, apresentamos elementos acerca do cuidado de si nas obras de Foucault 

(2010; 2012; 2013), para fim de apropriação e contextualização conceitual e filosófica. Nesta 

etapa, buscamos perceber nas reflexões de Foucault, as condições de origem, bem como a 

constituição, do cuidado de si no período socrático-platônico e suas transformações, rupturas e 

continuidades nos períodos seguintes, a saber, na idade de ouro do cuidado de si, os séculos I e 

II e nos preceitos do cristianismo, séculos IV e V. 
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No terceiro capítulo, são tecidas reflexões acerca dos elementos do cuidado de si no 

Aikido e, a partir desta aproximação, pensar nas práticas de espiritualidade no âmbito da 

Educação Física.  

Por fim, pudemos perceber o estudo hermenêutico como possibilidade de identificação dos 

elementos do cuidado de si no Aikido, favorecendo reflexões sobre um caminho, um 

determinado estilo de vida através da estética da existência, que traz para a Educação Física 

contribuições no sentido de percebê-la como uma arte do bem viver. 

 



 

CAPÍTULO 1  

OS SENTIDOS DO AIKIDO 
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1. OS SENTIDOS DO AIKIDO 
 

NÓS não necessitamos de edifícios, dinheiro, poder nem status para praticar 

a Arte da Paz. O Céu está aqui onde tu estás, e este é o lugar para treinar 

(UESHIBA, 2002, p. 14). 

 

Com este pequeno doka (poema), escrito por Morihei Ueshiba (2002), iniciamos nossa 

discussão acerca do Aikido. Em suas palavras, encontramos a diminuição do valor de coisas 

materiais ou de símbolos sociais, como o status, para enfatizar que em nós mesmos existe uma 

capacidade de aperfeiçoamento que não pode permanecer negligenciada.  

Esta forma de viver é uma das características do Japão. Mesmo com diferentes crenças, 

idiomas, cultura e modos de ser. Além disso, apesar da distância que separa o Brasil dos países 

orientais, não houve como impedir completamente certas trocas culturais
8
, como é o caso do 

Aikido. 

 Em nossa pesquisa, investigamos o Aikido, tanto por nossa aproximação, como por 

apresentar-se como uma manifestação cultural que atualmente alcança diversos países pelo 

mundo inteiro e seus princípios filosóficos nos parecerem ser oportunos para uma reflexão no 

âmbito acadêmico. 

 A saber, originado por volta de 1942, no Japão, o Aikido fundamenta-se também em 

conceitos incorporados de outros países, como a China e os seus princípios de Chi ou Ch’i e 

Tao, que apresentam significados de energia vital (na linguagem japonesa, ki)
9
 e caminho 

(do)
10

, respectivamente. O caminho de harmonia das energias.  

 De acordo com Soares (2007, p. 28) em Budo no jiten: dicionário técnico de artes 

marciais japonesas: “o livro indispensável ao artista marcial”, o Aikido pode significar 

“caminho da união do espírito com o universo”, como também: “Caminho da harmonia do 

corpo e da mente com a natureza”.  

                                                             
8
 De acordo com Mendes e Nóbrega (2009), as trocas culturais remetem-se à possibilidade de criações, tais como 

jogos, danças, esportes, lutas ou ginásticas, poderem se alastrar pelas diversas sociedades, mesmo possuindo suas 

normas específicas e independentes. As autoras enfatizam a ideia de que estas criações “são recriadas por meio de 

novas descobertas, de novas interpretações dos indivíduos e das sociedades e são transmitidas por gerações, por 

diferentes grupos e épocas” (MENDES; NÓBREGA, 2009, p. 7). 
9
 Soares (2007, p. 130), traduz o termo ki, como “energia interior. Espírito, garra, etc. Diz-se da energia natural 

do homem”. 
10

 A expressão Do, segundo Soares (2007, p. 54) significa “caminho, via, regra de conduta, etc. Não como a trilha 

física, mas como um modo de vida e elevação espiritual”. Além disso, o autor refere-se ao Do, no sentido 

específico das artes marciais japonesas, que surgiu “em virtude das mudanças sociais e políticas do Japão, onde 

as Artes Marciais eram designadas com a partícula „jutsu‟ - técnicas guerreiras, estilos de combate, etc.”. 
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Podemos também encontrar um outro significado, desta vez advindo diretamente de 

um dos manuais técnicos atuais, o Aikido: evolução passo a passo: elementos essenciais, 

desenvolvido por Moriteru Ueshiba (2008, p. 21), neto do fundador: “O Aikido é um Budo 

moderno criado por Morihei Ueshiba, baseado em seu treinamento intensivo em vários 

sistemas de artes marciais tradicionais japonesas. Como está implícito em seu próprio nome, 

AI KI DO, ele está centrado no princípio do ki”. 

Nesse contexto, mesmo sendo considerada uma prática reconhecida entre alguns 

estudiosos como arte marcial, o Aikido demonstra ser uma prática, mesmo na atualidade, que 

procura manter a tradição do budo japonês. 

 Na obra Aikido no kokoro, traduzida sob o título O espírito do Aikido, produzida por 

Kisshomaru Ueshiba (2005), terceiro filho de Morihei, encontramos que a origem do budo está 

relacionada ao desenvolvimento das artes de combate em caminhos de artes marciais. Isso 

ocorre entre os anos de 1603 e 1868, que correspondem ao período Tokugawa.  

 O budo para Morihei, na menção de Kisshomaru Ueshiba (2005, p. 22), é identificado 

da seguinte forma: 

 

o verdadeiro espírito do Budô não se encontra numa atmosfera competitiva e 

combativa, em que a força bruta domina e o objetivo maior é chegar à vitória 

a qualquer preço, mas sim a busca da perfeição do ser humano, física e 

mentalmente, através de treinamento cumulativo com espíritos gentis nas 

artes marciais. No seu ponto de vista, somente uma manifestação do Budô 

com as características de verdade como esta pode ter uma raison d’être no 

mundo moderno, e quando essa qualidade existe, ela está além de qualquer 

cultura ou época específica. Seu objetivo, de natureza profundamente 

religiosa, resume-se numa única afirmação: a unificação do princípio criador 

fundamental, ki, que permeia o universo, como ki individual, inseparável da 

força da pulsação, de cada pessoa. Pelo treinamento constante da mente e do 

corpo, o ki individual harmoniza com o ki universal, e essa unidade se 

manifesta no movimento dinâmico ondulante do poder do ki, que é livre e 

fluido, indestrutível e invencível. Esta é a essência das artes marciais 

japonesas, e é assim que o Aikidô a encarna. 

 

 Nessas últimas palavras, podemos perceber alguns dos princípios estabelecidos, por 

Morihei, para sua arte. Além de se posicionar contra a competição, o Aikido, portanto, funda-

se na não-violência, numa atitude permeada pelo amor, a grande força que rege o budo, o 

caminho do guerreiro em favor da vida. 
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 Um exemplo acerca dessa mudança de artes de combate para arte marcial encontra-se 

em Stevens (2005, p. 90-91), ao reportar algumas das características do Aikido: 

 

Nos tempos antigos, um espadachim deixaria um inimigo retalhar a 

superfície de sua pele para poder cortar a carne do seu inimigo; às vezes ele 

até sacrificaria a própria carne para poder chegar aos ossos do inimigo. 

No Aikidô, essa é uma atitude inaceitável. Nós queremos que atacantes e 

defensores saiam ilesos. Em vez de se arriscar a ser injusto para obter a 

vitória, você deve aprender a lidar com o seu parceiro. Controle um oponente 

colocando-se a salvo em lugar seguro. 

 

 Outro exemplo pode ser encontrado no estudo de Milosavljeć et al (2016). Esse 

coletivo de autores aborda o equilíbrio e a qualidade do movimento no Aikido, através do 

equilíbrio estático e dinâmico entre atletas recreacionais e faixas pretas (1º Dan) e apontam 

para as características do Aikido serem baseadas na combinação da técnica com o movimento, 

no domínio do espaço, na manutenção da distância, na ideia de força vital (ki) e na unificação 

entre técnica, corpo e mente. 

 Além disso, Milosavljeć et al (2016, p. 78) apontam que “os praticantes de aikido não 

tomam uma ação ofensiva mas contra-atacam, ou adaptam os movimentos de seu próprio 

corpo de modo a defender de um ataque feito por um agressor (enforcamento, pegadas na 

roupa ou membros, etc.) sem feri-lo”
11

. 

 Nesse sentido, de modo introdutório, Kisshomaru Ueshiba (2005; 2011), reconhece a 

importância das experiências de seu pai, Morihei, com diversas artes marciais tradicionais, o 

estímulo de seu avô, Yoroku, sobre Morihei, pelos estudos com o Kojiki (registro dos 

acontecimentos antigos) entre outras obras e da influência de personagens como Onisaburo 

Deguchi, mestre religioso da Seita Omoto-kyu, e o mestre da arte marcial Daito-Ryu, Sokaku 

Takeda. 

Ao que se refere às experiências que levaram Morihei a criar o Aikido, três momentos 

receberam destaque. Ressaltados na obra A Arte da Paz (UESHIBA, 2002), bem como na obra 

Uma vida no Aikido: biografia do fundador Morihei Ueshiba (UESHIBA, 2011), 

primeiramente, em 1925, após a vitória de Morihei, estando desarmado, sobre um mestre da 

espada (kendo), que empunhava uma espada de madeira, ao lavar-se no jardim, sentiu que se 

transformava numa imagem dourada. O segundo, por volta de 1940, ao realizar o ritual de 

                                                             
11

 Tradução por parte do autor. 
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purificação, compreende que suas técnicas aprendidas de seus instrutores eram agora veículo 

para cultivar a vida, o conhecimento, a virtude e o bom senso. Por fim, em 1942, durante a 

Segunda Guerra Mundial, quando diz ter visto o Grande Espírito da Paz, a senda que visa 

evitar a competição, impedir a matança e promover o amor. 

 Apesar de esses momentos ocorrerem nas décadas de 20 e 40 do século XX, o Aikido 

fora divulgado para fora do Japão nos anos 50, na França, no Havaí, em Nova York e outras 

cidades dos Estados Unidos, nos anos 60, na Inglaterra, Itália, Brasil, Argentina, Austrália e 

outros países do sudeste asiático (UESHIBA, 2005).  

 Somente em 1980, no 3º Congresso da Federação Internacional de Aikido, realizado 

em Paris, que os delegados discutiram a internacionalização do Aikido em todo o mundo. Este 

processo acarretou algumas reservas, como relata Kisshomaru Ueshiba (2005, p. 145-146): 

 

Quando são transplantadas para outro país, algumas artes marciais parecem 

perder suas raízes tradicionais características e se tornam uma questão de 

habilidade física apenas. No final, o centro da arte se desloca para países que 

desenvolvem competidores fisicamente fortes e tecnicamente hábeis. Não 

posso concordar que isso seja uma consequência inevitável da 

internacionalização. No que se refere ao Aikidô, sua essência está formada 

pela singularidade da filosofia japonesa, e estou convencido de que qualquer 

pessoa que discorde disto não é um praticante de Aikidô. O significado de 

internacionalização não é que a tradição original se internacionaliza, mas sim 

que os praticantes de Aikidô de todos os países se transformam e se unem a 

essa tradição. 

 

 A Federação Internacional de Aikido, em 1981, já contava com quarenta países 

membros, 100.000 praticantes, sendo 20.000, na França. Um dos possíveis motivos das 

reservas quanto à divulgação do Aikido pelo mundo pode ser encontrado na premissa de 

envolver riscos de vida e morte. Na descrição de Kisshomaru Ueshiba (2011, p. 302), Morihei 

“sentia que seus segredos deviam ser transmitidos somente àqueles que buscavam o caminho. 

Ele acreditava que mostrar os segredos livremente a estranhos era imoral, uma espécie de 

desvalorização e de desrespeito pela arte”.  

 No tocante à chegada do Aikido ao Brasil, com base em Bull (2003) e Prado (2012; 

2014), percebemos que existem posicionamentos distintos quanto à chegada do Aikido. 

Todavia, identificamos que os autores dão ênfase à pessoa de Munenori Reishin Kawai (nome 

de nascimento Toshi Kawai), como pioneiro, por ter sido ele quem chegou ao Brasil e foi o 

principal difusor do Aikido em território brasileiro. 
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 Assim, organizamos este momento da pesquisa para introduzir alguns dos caminhos 

que serão percorridos em nossas discussões e reflexões e aproveitamos para informar que 

alguns dos pontos até aqui abordados serão aprofundados nos tópicos seguintes.  

 Portanto, o primeiro passo que tomamos foi conhecer o histórico do fundador, Morihei 

Ueshiba. Nosso segundo passo foi adentrar os aspectos filosóficos que regem as práticas do 

Aikido, no qual identificamos a essência da natureza e do universo, o ki, os princípios do 

kotodama (estudo espiritual dos sons) e misogi (purificação). Por último, buscamos perceber 

os saberes e práticas inscritos no budo (caminho marcial) de Morihei Ueshiba, o Aikido, 

assumindo a tentativa de compreendermos os sentidos existentes por trás desta prática. 

 

1.1. Conhecendo a história do Kaiso (fundador), Morihei Ueshiba 

 

O caminho de um Guerreiro 

Não pode ser alcançado por palavras ou letras: Capta a essência 

Move-te em direção à realização (UESHIBA, 2002, p. 54). 

 

 Como as próprias palavras do fundador sugerem, devemos nos mover em direção aos 

nossos projetos a fim de realizá-los. Neste momento, com a intenção de conhecermos as 

origens do Aikido, apresentaremos momentos
12

 da vida do fundador, os quais tiveram como 

referência, a obra de Kisshomaru Ueshiba (2011). 

 Morihei Ueshiba, filho de Yoroku Ueshiba e Yuki Itokawa, nasceu em 14 de dezembro 

de 1883, na cidade de Tanabe, província de Wakayama, no Japão. Sobre a cidade em que 

nasceu o fundador, Kisshomaru Ueshiba (2011, p. 53) descreve, a partir das palavras de 

Kumagusu Minakata (1867-1941), um mundialmente famoso especialista em fungos: “um 

lugar atraente, modesto e calmo, e de clima temperado e belos arredores”. 

 Yuki, mãe do Morihei, tinha como características a gentileza e a meiguice. Era versada 

nas letras, escrevia algumas poesias, denominadas no Japão como doka (poema). Por sua vez, 

Yoroku, o pai de Morihei, é descrito como um ser rude e marcial, respeitado em sua 

comunidade, “um trabalhador dedicado e frugal, sem uma educação formal, mas bastante 

versado em política e economia” (UESHIBA, 2011, p. 56).  

                                                             
12

 Reafirmamos também que o recorte histórico não visa desmerecer as demais experiências relatas por 

Kisshomaru Ueshiba (2011), mas evidenciar aquelas que, em nossa interpretação, podem ter contribuído, mais 

evidentemente, para o surgimento do Aikido. 
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 Mesmo sendo uma pessoa ativa, como consta no relato, Morihei não possuía boa 

saúde, identificando-se com hipersensibilidade patológica. Seu pai, Yoroku, foi o responsável 

pela promoção de sua saúde e pelo despertar de espírito de competitividade.  

 Com o dinheiro que adquiriu, em sua primeira ida à Tóquio, começou a estudar jujutsu 

(arte marcial de mãos vazias), estilo Kito-ryu, com o professor Takisaburo Tobari. Kito-ryu, 

segundo Kisshomaru Ueshiba (2011, p. 68), “é um kobudo yawara, uma forma tradicional de 

judô desenvolvida por Masashige Terada durante o quarto xogunato”. 

 Morihei também frequentou o dojo de kendo (local de treino da arte da espada) apenas 

para gastar energia. Neste período, é acometido de beribéri e retorna à sua casa, em Tanabe, 

para se recuperar. 

 Em 1903, é admitido no Exército. Resultado de seus esforços na sua segunda tentativa. 

Passando quase quatro anos como soldado, deixou o Exército em 1906, surpreendentemente, 

com o posto de sargento e título de “estrela do Exército”. 

 Durante seu serviço no Exército ocorre a guerra russo-japonesa, a qual serviu, segundo 

Kisshomaro Ueshiba (2011, p. 74-75), para desenvolver um estado de calma e foco em 

situações cruciais, de vida ou morte, “controlar qualquer oponente ou situação e de capturar 

em sua mente os detalhes e energias de momento particular”. 

 Com sua saída do exército, Morihei retorna para sua casa em Tanabe, junto a seus pais. 

Yoroku teve a ideia de criar um dojo (local de treinamento do caminho) a partir de um celeiro 

que havia em frente à sua casa. Yoroku convidou Kiyochi Takagi, famoso judoca que recebera 

nono dan do Kodokan
13

, para proporcionar aos jovens locais o ensinamento do judô. Para 

Kisshomaru Ueshiba (2011), Yoroku teria a intenção de criar uma espécie de escape para as 

energias de Morihei, obtendo então certo sucesso. 

Em 1915, morando em Hokkaido e hospedado numa pousada chamada Hisata Ryokan, 

na cidade de Engaru, em Kitami-no-kuni, Morihei se depara com a figura de Sokaku Takeda, 

um famoso artista marcial, segundo a história moderna, pela restauração do estilo de jujutsu 

Daito-ryu. Segue a descrição da pessoa de Sokaku Takeda: 

 

Mesmo sendo cinco centímetros mais baixo que O Sensei [Morihei], [Sokaku 

Takeda] tinha uma aparência impressionante: ossos malares altos, olhos 

                                                             
13

 De acordo com Soares (2007, p. 53), a expressão Dan recebe o sentido de graduação superior, sendo 

regularmente “utilizada pelos faixas pretas das Artes Marciais japonesas „yudansha-kai‟, utilizando títulos: Sho-

Dan, Ni-Dan, etc.” 
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penetrantes, que brilhavam com uma misteriosa determinação, e uma boca 

com lábios apertados, e ausência de alguns dentes. Tinha o costume de olhar 

em volta de modo insolente, com os cantos da boca virados para baixo 

(UESHIBA, 2011, p. 98). 

 

 Sokaku Takeda foi mestre de Morihei, que assumiu uma postura de discípulo devoto 

mesmo quando aclamado de “Rei de Shirataki”
14

. Kisshomaru (2011) identifica, numa 

entrevista, ser possível que olhos de Morihei tenham sido abertos para as artes marciais a 

partir deste contato com Sokaku Takeda. 

 Passando cerca de um mês treinando diretamente com o mestre Sokaku Takeda, manhã 

e noite, Morihei recebera uma cópia do Hiden Ogi (manual de técnicas exotéricas) do Daito-

ryu, um documento que o deixou impressionado com sua variedade e flexibilidade de 

adaptação. No registro constavam: “118 técnicas (frente e atrás), 30 técnicas de aiki, 36 

técnicas secretas de Daito-ryu” (UESHIBA, 2011, p. 100). Após esse mês, houve um convite 

direto de Morihei à Sokaku Takeda para ensinar-lhe, e também a mais quinze pessoas, em 

Shirataki. 

Ao fim do ano de 1919, em meio a esses acontecimentos, um telegrama advindo de 

Kishu, trouxe a Morihei a notícia de que seu pai, Yoroku, estaria acometido gravemente de 

doença e não sobreviveria. Yoroku falece em 1920, dia 2 de janeiro. 

 Atordoado com a notícia e experiência, Morihei deixa Shirataki e chega em Ayabe, 

ainda em 1919, 27 ou 28 de dezembro. Ayabe é onde estava localizada a sede da Omoto-kyu
15

, 

seita a qual pertencia o mestre Onisaburo Deguchi. Kisshomaru Ueshiba (2011, p. 117), 

descreve que Morihei “sentiu-se tocado pela vibrante energia da cidade ao caminhar da 

estação em direção à sede da Omoto-kyu”, e sua experiência, quando já na sede, é relatada da 

seguinte forma: 

 

O Sensei [Morihei] solicitou, na sede da Omoto-kyu, que fossem feitas 

preces em benefício de seu pai doente. Foi conduzido ao edifício de preces 

Konryu-den e lhe disseram para iniciar uma prece de réquiem. Ele se sentou 

corretamente e começou a fazer suas preces de acordo com os rituais do 

budismo tântrico, que havia aprendido. Nesse momento sentiu que alguém, 

com uma presença muito poderosa, entrava no edifício e vinha andando 

lentamente por trás dele. Essa pessoa não era outra senão o grande professor 

                                                             
14

 Título popular atribuído à Morihei Ueshiba devido seu esforço de povoar a região de Shirataki. 
15

 Segundo Kisshomaru Ueshiba (2011), a Omoto-kyu teve origens em 1892, a partir de uma revelação na pessoa 

de Nao Deguchi, viúva, inculta, iletrada, que começou a transcrever em caracteres hiragana o que ficaria 

conhecido como Ofudesaki (ponta de um pincel de caligrafia). 
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Onisaburo Deguchi, que transformaria a vida de O Sensei para sempre. O 

Sensei levantou a cabeça para olhá-lo e então o mestre Deguchi perguntou: 

“Você viu alguma coisa?” Quando O Sensei começou a responder, saiu-lhe 

da boca: “O que vi foi meu pai, mas, embora ele fosse uma pessoa de 

constituição muito sólida, estava tão magro que parecia transparente”. Sem 

hesitação, o mestre disse: “Não há por que se preocupar com seu pai” 

(UESHIBA, 2011, p. 117). 

 

 O sentido da frase “Não há por que se preocupar com seu pai” foi entendida como “a 

morte de seu pai vinha ao final do ciclo natural de vida, o melhor modo de comemorar essa 

vida era aceitar seu fim com completa serenidade” (UESHIBA, 2011, p. 118). 

 Este encontro também se demonstra determinante para o crescimento de Morihei como 

artista marcial. Durante três dias, permaneceu em Ayabe praticando Chikon Kishin (meditação 

sentada) e estudando os princípios da Omoto-kyu
16

. Decidindo posteriormente se mudar para 

Ayabe. Após comunicada a decisão, Onisaburo Deguchi dirigiu-lhe as seguintes palavras: 

 

Para você, o melhor caminho para abordar o Yusai [modo de se comunicar 

com o divino por meio do próprio espírito], será praticando jujutsu ou 

kenjutsu [caminho da espada] como sua intuição o orienta. Veja as artes 

marciais como sua vocação divina; tornando-se um mestre nelas, você 

conquistará a habilidade de viver livremente nos três mundos: dos deuses, 

dos espíritos e dos elementos. O Daito-ryu não é uma coisa ruim, mas não 

acredito que combine o divino e o humano, como uma verdadeira arte 

marcial deveria fazer. Tente criar seu próprio Ueshiba-ryu. A verdadeira arte 

marcial faz cessar a violência por intermédio da virtude e do amor. Vá em 

frente com esse Ueshiba-ryu. Os deuses da Omoto estão ao seu lado, portanto 

sinto que você certamente vai criar um novo caminho (DEGUCHI apud 

UESHIBA, 2011, p. 122). 

 

 Dessa forma, inicia o estabelecimento do Ueshiba-Juku (Escola Ueshiba), com uma 

placa, hengaku, escrita pelas próprias mãos do mestre Onisaburo. 

 

O dojo Ueshiba, onde foi afixada a caligrafia do mestre Onisaburo, instalou-

se no que havia sido um edifício residencial aos pés do monte Hongu. A área 

para prática era pequena, cerca de três gen de largura e quatro de 

comprimento (aproximadamente 5,50 metros por 7,30 metros). Nesse dojo, o 

aikido deu o passo crucial para deixar de ser um jutsu, ou conjunto de 

técnicas, e tornar-se um do, ou caminho marcial, um tipo de arte muito 

superior. A maior parte do pessoal da Omoto treinava ali. 

                                                             
16

 Kisshomaru Ueshiba (2011, p. 126-127) descreve os princípios da Omoto, as regras em que vive tudo no 

universo e na natureza, em quatro elementos: “1 Pureza, purificação da mente e do corpo; 2 Otimismo, crença na 

bondade da Vontade Divina; 3 Progressismo, meios de melhoria social; 4 Unificação, a reconciliação de todas as 

dicotomias”. 
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 Agora iniciado seu caminho como mestre, Morihei não aceitaria qualquer aluno em seu 

dojo, um espaço destinado à sua arte e à sua prática ascética de treinamento diário, rigoroso e 

intenso. Treinando o Daito-ryu que aprendera com Sokaku Takeda, sojutsu e kenjutsu 

(técnicas de lança e espada, respectivamente), Morihei buscava desenvolver seu caminho 

marcial. 

 A saber, o objetivo de Morihei é descrito por Kisshomaru Ueshiba (2011, p. 138-140), 

da seguinte maneira: 

 

O dojo Ueshiba, em Ayabe, tornou-se popular, com muitos alunos. Mas, para 

O Sensei, o objetivo real era a busca de seu próprio treinamento ascético. O 

que realmente lhe importava era a prática que realiza de manhã cedo ou tarde 

da noite, sozinho no dojo ou no sopé da montanha, quando estudava quieta e 

persistentemente seu caminho marcial. [...].  

Esse treinamento rigoroso e exigente refletia sua determinação de aperfeiçoar 

a arte. 

 

 Tendo dominado as técnicas secretas do Daito-ryu, Morihei estudaria outros dois 

elementos ao longo de sua convivência com Onisaburo Deguchi e que demonstram ser de 

suma importância para o desenvolvimento do Aikido.  

Primeiramente, no Japão tradicional, o Kotodama era considerado uma ideologia 

específica da cultura japonesa, correspondendo à centelha divina presente, essencialmente, 

dentro dos seres humanos, tornando-os tudo o que poderiam ser (UESHIBA, 2011).  

 Segundo Kisshomaru Ueshiba (2011, p. 143), acreditava-se que o caráter e o talento de 

uma pessoa estão relacionados ao grau de expressão do seu kotodama. Na menção do autor,  

 

as palavras ditas por alguém que havia aperfeiçoado seu corpo e sua mente 

eram imbuídas com um tipo de energia espiritual, como se a alma dessa 

pessoa manifestasse o espírito universal. Quando esse indivíduo falava com 

convicção profunda ou orava com todo seu coração, suas palavras e ações 

frutificariam de acordo com suas intenções. Aqueles que haviam dominado o 

Kotodama, quando colocavam uma intenção plena em suas orações ou 

palavras, podiam dirigir seu poder para alcançar o que desejassem. Essa 

qualidade se manifestava em diferentes graus, do nível de shinjin (真人; 

pessoa verdadeira) até um nível mais alto de shinjin (神人; pessoa divina) 

(UESHIBA, 2011, p. 143). 
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 Dentre os anos de 1921 até 1923, Morihei passa por acontecimentos marcantes em sua 

vida. O primeiro seria proibição da seita Omoto, no qual Onisaburo Deguchi acaba preso, a 

perda de seus familiares, os dois primeiros filhos, Takemori, com três anos de idade, e 

Kuniharu, de apenas um ano, e sua mãe, Yuki.  

Em 1923, após a liberação de Onisaburo Deguchi, seguiram em jornada para a Grande 

Mongólia com o objetivo de “unificar as grandes religiões do mundo em um único sistema e 

criar um local em que os fiéis de todas as religiões pudessem reunir-se em condições 

pacíficas”
17

 (UESHIBA, 2011, p. 160). 

 Nesta mesma expedição, a recorrente experiência de vida ou morte que enfrentaram, 

fez com que Morihei desenvolvesse um aspecto essencial de sua arte, a mente calma e vazia. 

Um exemplo é descrito por Morihei Ueshiba (apud UESHIBA, 2011, p. 173-174), quando na 

expedição, em meio a um tiroteio, ficou diante do carro e tentou proteger o mestre Deguchi: 

 

Eu não podia sair dali; então, quando as balas vinham na minha direção, eu 

desviava o corpo para evitar ser atingido. Conforme agucei minha visão, fui 

capaz de sentir claramente a direção da qual vinham as balas. Uma fração de 

segundo antes de a bala chegar, eu via um lampejo branco Ŕ, portanto, se eu 

me movesse para longe do lampejo branco, podia evitar a bala. Isso acontecia 

todos os dias e, de um modo natural, fui capaz de descobrir o mais profundo 

segredo do caminho marcial; quanto mais você conseguir manter a sua mente 

calma e vazia mais conseguirá perceber a intenção do seu oponente. 

 

 Ao final desta expedição à Mongólia, que durou cerca de seis meses, apesar de 

fracassar e todos quase morrerem, Morihei haveria descoberto o segredo profundo do caminho 

marcial e, nos anos seguintes, sua forma de treinamento mudaria completamente, alcançando o 

que denominam de sumikiri, “como um pião girando tão velozmente, que parece estar parado. 

Nesse novo estado, ele era capaz de ouvir e ver coisas que não eram perceptíveis para o resto 

de nós” (UESHIBA, 2011, p. 178). 

 Na primavera de 1925, um famoso kyoshi (mestre instrutor) de kendo (caminho da 

espada), também oficial da Marinha, desafiou Morihei em seu dojo. Na ocasião, o desafiante 

portava uma espada de madeira, enquanto que Morihei não utilizaria armas e incitava-o a 

atacar com toda força que tinha. O duelo acabou por desistência do adversário de Morihei, que 

sem proferir um único ataque, o venceu com esquivas. 

                                                             
17

 Esta convicção se sintetizaria na frase Bankyo Dokon (todas as religiões pertencem à mesma fonte), seja ela o 

cristianismo, islamismo, budismo, xintoísmo, confucionismo ou taoísmo. 
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 Logo após este confronto, Kisshomaru Ueshiba (2011, p. 180-181) relata algo descrito 

como experiência de iluminação e transformação divina: 

 

Ele saiu do dojo e calmamente lavou o suor numa fonte próxima. Então, 

enquanto voltava através do jardim, bem ao lado de um velho caquizeiro, de 

repente seu corpo todo pareceu se congelar no lugar Ŕ ele não conseguia dar 

nem um passo, permanecendo em pé, como uma estátua, sem absolutamente 

qualquer pensamento ou sensação. O chão começou a tremer e ele viu 

milhares de raios dourados deslumbrantes caindo do céu. Uma luz gloriosa e 

celestial jorrou e encheu o ar. Então ele sentiu um ki suave e dourado subindo 

do chão e o envolvendo. 

O Sensei exultou interiormente: “Esta é uma transformação divina!”. 

Assustado e empolgado, tinha a sensação de ver seu corpo se tornando 

dourado, como se o próprio universo se transformasse. Ele ouvia a distância 

os sons quase inaudíveis dos pássaros e insetos; via as folhas se movendo nas 

árvores e via a direção do vento. Mesmo dentro do vazio, a existência ainda 

se manifestava. Esse estado é conhecido como Chu-u, a fronteira de yuken-

ichinyo, onde o visível e o invisível se encontram. Repentinamente, toda a 

natureza se revelava para ser vista e O Sensei sentiu como se seu pequeno eu 

pudesse fundir-se completamente com o grande universo. 

 

 É, portanto, neste instante de sua história que podemos identificar como o momento em 

que Morihei situa o seu kami-waza (técnicas divinas) e formula a base do seu Budo, seu 

caminho marcial: “O trabalho do amor” (UESHIBA, 2011, p. 182). Sobre isso, Morihei 

colocou em artigos, no Aikikai-shi e Aikikai-Shinbun, a seguinte proposta de seu Budo 

(caminho marcial): 

 

Através da prática do budo, treinei meu corpo. Quando aprendi seus segredos 

mais profundos, percebi que, ao mesmo tempo, também havia aprendido uma 

verdade maior. Por meio do treino do budo, vim a entender a essência do 

universo. Entendi que os seres humanos precisavam harmonizar suas mentes, 

seus corpos e o ki, que conecta e unificar essas duas coisas. Além disso, eles 

precisam alinhar-se e se harmonizar com o universo maior (UESHIBA apud 

UESHIBA, 2011, p. 187-189). 

 

 Após essas percepções acerca de seu caminho marcial, em 1925, Morihei visita 

Tóquio, chegando a fazer demonstrações de sua arte. Como no caso do Seminário no Palácio 

de Aoyama, a convite do conde Yamamoto, que durou vinte e um dias. Desafortunadamente, o 

incidente da Omoto ainda era muito recente e foram feitas reclamações devido a aproximação 

de Morihei à seita.  
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 Após o seminário e seu retorno à Ayabe, Onisaburo Deguchi alegando que “seria um 

desperdício de seus dons você [Morihei] não ir em frente e começá-lo” (DEGUCHI apud 

UESHIBA, 2011, p. 195), recomenda, insistentemente, Morihei mudar-se para Tóquio a fim 

de iniciar sua carreira como artista marcial, morando lá com sua família. 

 Em 1926, Morihei recebe outro convite do Almirante Takeshita para ir à Tóquio. 

Kiyoshi Umeda ofereceu parte de sua casa, em Yotsuya Aizumi-chu, para recebê-lo. Dedicado 

ao seu treinamento em Tóquio, Morihei sente os primeiros sintomas de sua doença crônica, 

que lhe causou problemas digestivos, hepáticos e respiratórios, e retorna para Ayabe. 

 Com o tempo, Morihei conseguiu adquirir um espaço na segunda casa dos 

Ogasawaras, local do atual Hombu Dojo (dojo central). Em 1931, o dojo foi nomeado de 

Kobukan, popularmente conhecido como “Dojo do Inferno”, o qual é descrito por Kisshomaru 

Ueshiba (2011, p. 216), da seguinte forma: 

 

Como seu nome não oficial [Dojo do Inferno] sugere, o dojo transbordava de 

determinação, entusiasmo e energia. Embora as regras exigissem uma 

referência apropriada para a pessoa ser aceita como membro do dojo, só de 

uchideshi [alunos internos do dojo], havia de doze a vinte, ou mais. Além 

disso, a maioria deles era formada por rapazes fortes, com experiência em 

judô e kendo, que pesavam 85 quilos ou mais. Desnecessário dizer que a 

prática era bastante feroz (UESHIBA, 2011, p. 216). 

 

 Neste período, o nome da arte era Aiki Budo, significado diferente de seus nomes 

anteriores, Aiki Jujutsu, Aiki Bujutsu. Neste momento, houve a preocupação com a expansão 

do seu budo e começaram a abrir dojos em importantes cidades (UESHIBA, 2011). 

 Morihei Ueshiba haveria alcançado o que os japoneses chamam de Banyo Aigo (amar e 

proteger todas as coisas), possuindo sentimento harmonioso, encantava a todos que com ele 

interagisse. Em 1939, Kinya Fujita, Kozaburo Okada e Kenji Tomita, com o apoio de outras 

pessoas, solicitaram a formação da Fundação Kobu-kai. Aprovada em 1940, o dojo Kobukan 

se torna uma organização oficialmente reconhecida pelo governo japonês (UESHIBA, 2011). 

 Com o intuito de proteger toda sua criação, Morihei muda-se para Iwama, por volta de 

1941, município de Nishi Ibaraki, província de Ibaraki. A casa em que vivia com sua esposa 

Hatsu, na verdade era um celeiro reformado. Pequena e humilde. Neste local, pôs em prática 

aquilo que tanto desejava: o Heino-ichinyo (lutar e plantar), ou melhor, enquadrado no Aikido, 
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o Bu-no-ichinyo, que traduz o cultivo da terra, a agricultura e a pratica de artes marciais, na 

cultura japonesa (UESHIBA, 2011; UESHIBA, 2010).  

Iwama, portanto, se tornaria o novo lar do seu caminho marcial, que por essa época, 

em 1942, seria nomeado definitivamente de Aikido. Sobre a situação do “local de nascimento 

do Aikido”, Kisshomaru Ueshiba (2011, p. 268), descreve:  

 

A casa mais parecia uma cabana, compreendendo um cômodo de oito 

tatames, outro de seis tatames e um doma (cômodo com piso de terra). No 

cômodo maior, O Sensei colocou um altar xintoísta bastante grande; desse 

modo, o estreito espaço restante mal dava para eles dormirem e comerem. 

Apesar do inconveniente, O Sensei orgulhosamente dizia aos visitantes que 

esse era nada menos que o “local de nascimento do aikido” e estava feliz ali. 

Essa casa situava-se num terreno baixo, com paulownias, cerca de 200 

metros na direção do monte Atago, a partir do local do atual santuário Aiki. 

 

 Em Iwama, Morihei haveria três grandes projetos que juntos eram conhecidos como 

Aiki-en: criar o santuário Aiki, um dojo externo e praticar Bu-no-ichinyo, ou seja, agricultura e 

artes marciais. Identificando as crenças de Morihei para com seu budo, Kisshomaru Ueshiba 

(2011, p. 280) descreve a formação do complexo do Santuário Aiki Oku no In (Santuário 

Interior do Aiki): 

 

O complexo do santuário foi construído com base em princípios derivados do 

estudo feito por O Sensei [Morihei] do Kotodama, que representa os três 

blocos constitutivos do universo por meio dos símbolos ikumusubi 

(triângulo), do tarumusubi (círculo) e do tamatsumemusubi (quadrado). Os 

elementos mais importantes do complexo Ŕ o santuário principal, o vestíbulo 

de adoração e os porões torii Ŕ situavam-se de acordo com esses princípios. 

Provavelmente, estes três símbolos Ŕ triângulo, círculo e quadrado Ŕ estão 

relacionados com o sistema de respiração do Kotodama. O Sensei costumava 

explicar: “Quando são unificados, os três elementos do triângulo, círculo e 

quadrado se tornam uma forma integrada. Quando começa a girar com o 

fluxo do ki, essa forma adquire quietude dentro do movimento”. 

 

 Após a guerra, reunidos com sentimento de recuperar o Aikido em Tóquio, 

Kisshomaru Ueshiba e alguns dos alunos solicitam ao Ministério de Educação a autorização da 

Fundação Aikikai. Em um trecho da carta de solicitação, Kisshomaru Ueshiba (2011, p. 284) 

define o Aikido: 
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O aikido reflete nosso destino de coexistir como seres naturais. [...]. Como 

arte de cultivo da saúde, o aikido une o corpo e a mente com a terra e o céu. 

Também desenvolve a capacidade de o praticante proteger-se do perigo. Os 

movimentos do aikido são circulares ao nos defendermos e como um 

quadrado quando nos movemos para fora; são como um cone ao ficarmos de 

pé em guarda, como uma espiral ao nos movimentarmos e como uma jóia 

quando o trazemos para dentro. O caráter fluido e em constante mudança do 

aikido desafia qualquer descrição. 

 

Em 1948, foi emitida a autorização e permitiu ao Aikido circular na esfera pública. 

Desse modo, retornaram ao Hombu Dojo, em Tóquio, agora o considerando como Honden 

(santuário principal), sendo voltado ao mundo e o dojo de Iwama como Oku-no-in, o santuário 

mais interior. 

 Nesse contexto, a 1ª demonstração de Aikido, realizada por Morihei, mas organizada 

por seu filho e o grupo do Hombu Dojo, de Tóquio, marcou uma nova fase de seu budo. As 

demonstrações de shinzui enbu (demonstração de quintessência) foram feitas em diferentes 

locais, como empresas, o que possibilitou um maior alcance e possibilidades de divulgação. 

 Em 1960, Morihei Ueshiba é homenageado com a Shiju-hosho (Medalha Faixa 

Púrpura), no Dia Nacional da Cultura do Japão. No ano seguinte, é convidado a fazer a 

abertura de um dojo no Havaí, o qual faz a declaração de buscar estabelecer “pontes de prata” 

por todo o mundo, que “pontes douradas” já estariam formadas no Japão, visando “conectar o 

mundo através da harmonia e do amor” (UESHIBA, 2011, p. 310). 

 No ano de 1964, Morihei é novamente homenageado. Desta vez com a Ordem do Sol 

Nascente, Raios Dourados com Rosácea, pela criação do Aikido. Já no ano de 1967 se inicia a 

obra da construção do prédio do novo Hombu Dojo, na qual Morihei celebra uma cerimônia 

xintoísta. A obra é finalizada em 1968, com a presença de mais de 800 pessoas na cerimônia 

de abertura e de demonstração do Aikido de Todo o Japão Hibiya. 

 Em 1969, ocorreu a cerimônia de primeira prática do ano, a Kagami Biraki anual, 500 

pessoas presentes no seguinte discurso de Morihei Ueshiba (apud UESHIBA, 2011, p. 314): 

 

O aikido é uma ação do ki. É um uso celestial do poder do Kotodama, um eco 

da alma cósmica, o criador de todas as coisas do universo, o caminho de 

Musubi [fusão e harmonia]. Permaneço na Ame no Ikihashi [no xintoísmo, 

refere-se à Ponte Flutuante entre o Céu e a Terra], desejando Yamato (Daiwa) 

Dai-ai [grande harmonia e grande amor] para toda a humanidade e realizando 

a Kagura-mai [dança sagrada], como continuarei a realizá-la lá em cima. 
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 Acometido de caso terminal de câncer de fígado, Morihei Ueshiba falece em 26 de 

abril, de 1969, às cinco horas da manhã, aos 86 anos. Neste mesmo ano, o governo do Japão 

lhe conferiu o Zuisho-sho (indivíduo de notável contribuição à sociedade) e a graduação de 

Sei-goi-kun-santo (terceira mais alta graduação outorgada postumamente pelo governo do 

Japão), pela criação e disseminação do Aikido. Além disso, Morihei foi declarado cidadão 

honorário nas cidades de Tanabe e Iwama-cho. 

 Mesmo com esse breve histórico, para a etapa seguinte deste capítulo, abordamos 

princípios que se apresentam como elementos essenciais e que são citados de forma 

recorrente, na literatura pesquisada acerca do Aikido. Nesse sentido, expomos, nossa 

interpretação dos princípios do ki (energia, força vital), kotodama (ciência espiritual dos sons) 

e misogi (purificação).  

 

1.2. Dos saberes que regem a prática do Aikido 

1.2.1. A essência da natureza e do universo: o ki 

 

Há dois tipos de ki: o ki comum e o verdadeiro ki. O ki comum é rude e 

pesado, enquanto o verdadeiro ki é leve e versátil. A fim de atuares bem, tens 

que libertar do ki comum e embeber os teus órgãos com o verdadeiro ki. 

Essa é a base de uma poderosa técnica (UESHIBA, 2002, p. 94). 

 

 Iniciamos este momento da pesquisa com a mesma indagação levantada no manual 

técnico produzido pelo neto do fundador e atual regente, Moriteru Ueshiba (2008, p. 21): “O 

que é o Ki?”.  

Em nossa cultura ocidental, é possível recorrer a algumas memórias e referências nas 

quais ouvimos falar que o ki é sinônimo de energia. Kisshomaru Ueshiba (2005) afirma que a 

ideia original de ki se desenvolve enquanto princípio metafísico na China e suas escolas de 

pensamento. Dentre algumas definições exemplificadas pelo autor, acerca deste conceito, 

encontramos: 

 

o ki era o princípio essencial de harmonia, a fonte de criatividade expressa 

sob a forma de yin e yang (Lao-Tsu), a plenitude vital (Huai-nan-Tsu), a 

coragem que emana da retidão moral (Mêncio), a força divina que penetra 

todas as coisas (Kuan-Tsu). 

Como termo, nunca foi definido com clareza. Às vezes era igualado ao 

espaço vazio (o vazio) ou ao nada (Lao-Tsu); outras vezes era identificado 

como a energia modeladora que emerge do caos (Chuan-Tsu). Alguns 
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filósofos o viam como um princípio dualista que estrutura o universo. Quer 

dizer, o aspecto suave do ki se transformou em Céu, e o ki celestial se 

transformou em Sol. Seu aspecto denso se solidificou para tornar-se a Terra, 

e o do ki que opera como yin e yang, escuridão e luz, do qual se originaram a 

Teoria dos Cinco Elementos e as adivinhações do Livro das Mutações 

(UESHIBA, 2005, p. 29-30). 

 

 Neste sentido, o conceito de ki, ou Ch’i, advindo do pensamento chinês, teria como 

referência a plenitude da existência (UESHIBA, 2008). Segundo este mesmo autor, a 

expressão ki, mesmo no Japão, quando introduzido como princípio metafísico nos períodos 

Nara (710-794) e Heian (794-1185), é utilizada de várias formas, tais como, “Kuki („ar‟), taiki 

(„atmosfera‟) e joki („vapor‟)”, representando um fenômeno impossível de ser visto a olho nu, 

também em “satsuki („sanguinário‟), reiki („espiritual‟), seiki („vitalidade‟), kakki („vigor‟), e 

haki („ambição‟)”, que correspondem a estados ativos que se encontram fora de um domínio 

físico e concreto (UESHIBA, 2008, p. 21-22).  

 Sobre o ki, foi possível percebermos que é um conceito de origem chinesa, mas que 

não se limitou a eles. Tal afirmação é concebida nas palavras de Kisshomaru Ueshiba (2005, 

p. 29): 

 

Embora o conceito do ki tenha origem nos pensadores fecundos da antiga 

China Ŕ Lao-Tsu, Chuang-Tsu, Huai-nan-Tsu, e também, Kuan-Tsu, Ch‟eng-

Tsu, Confúcio e Mêncio Ŕ, ele não se limita a eles, pois passou por mudanças 

na evolução da história. Sua conotação adquire cores e matizes variados nas 

diferentes esferas culturais e períodos das civilizações do Extremo Oriente. 

Depois de introduzido no Japão, esse conceito interagiu com o ethos nativo 

para formar uma visão de mundo típica que inclui atitudes com relação à 

natureza, à vida, à morte e assim por diante (UESHIBA, 2005, p. 29). 

  

 Numa outra perspectiva, Kisshomaru Ueshiba (2005) assegura que a ideia de ki se 

combinou com conceitos indígenas da natureza, associando-o com o crescimento, a brotação, a 

floração, o esfolamento, os processos cíclicos das plantas e árvores. Resultante dessa ligação, 

foram criados alguns termos compostos: “cultivo da energia, yô-ki; recuperação da vida, kai-

ki; energia-espírito, sei-ki, e muitas outras” (UESHIBA, 2005, p. 30-31). 

De forma resumida, Moriteru Ueshiba (2008, p. 22) apresenta o ki como “a energia 

vital que permeia a existência de tudo e todos, e é a fonte de toda energia”, o que corresponde 

às concepções de Kisshomaru Ueshiba (2005, p. 27): “a essência do ki, é ao mesmo tempo 
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pessoal e impessoal, concreta e universal; é a energia básica, criadora, ou força vital que 

transcende o tempo e o espaço”
18

.  

Segundo Kisshomaru Ueshiba (2005), ocorreram mudanças acerca do entendimento do 

ki com o surgimento dos samurais
19

. O longo processo perdurou pelos períodos Heian, 

Kamakura (1185-1336), Muromachi (1336-1573), Azuchi-Momoyama (1568-1603) e 

Tokugawa (1603-1868)
 20

, sendo este último seu ponto culminante. 

 Para Kisshomaru Ueshiba (2005, p. 31), com os constantes conflitos armados da classe 

samurai, estes compreendiam o ki sob os termos: “coragem, shi-ki, força de vontade, i-ki, 

vigor, gen-ki; e bravura yû-ki”, além disso, “equanimidade, hei-ki, e a conservação de energia, 

shû-ki, que são meios de prolongar a respiração, ki-soku, como uma questão de vida ou 

morte”. 

 Desse modo, o ki começa a ser compreendido, na perspectiva do Aikido, como fonte 

materna das mudanças que são ocasionadas na pulsação
21

 (UESHIBA, 2010; UESHIBA 

2005). 

 Desse modo, percebemos que o ki, enquanto a essência do budo de Morihei, como a 

“fonte da arte marcial como amor” (UESHIBA, 2005, p. 33), “o coração de todas as coisas” 

(UESHIBA, 2010, p. 50). O ki, nessa perspectiva, acaba por possuir dois aspectos 

fundamentais, a unidade entre o indivíduo-universo e a expressão do poder da pulsação. Em 

outras palavras, 

 

O primeiro herda a idéia do ki sustentada pelos pensadores chineses antigos, 

mas deve ser realizada pela união ki-mente-corpo no treinamento do Aikidô. 

No processo de treinamento, a unidade com o ki do universo é alcançada 

espontaneamente sem esforço. A parte final da afirmação ensina que a 

pulsação de uma pessoa controla seus pensamentos e os movimentos 

corporais. Quando os ritmos da pulsação individual e os movimentos do 

Aikidô se harmonizam com o ritmo do universo, a mente e o corpo se 

centram e cada movimento se torna uma rotação esférica (UESHIBA, 2005, 

p. 34). 

                                                             
18

 A ideia de que o ki transcende o tempo e o espaço é baseada na reflexão de Morihei Ueshiba acerca do 

funcionamento do universo. Mais evidentemente, perceberemos esta relação que há entre nós e o universo, ou o 

divino, por meio da pulsação do ki, ou kokyu. 
19

 Posteriormente, já com o estabelecimento do Aikido, Morihei escreve um doka (poesia), definindo que “O 

verdadeiro significado do termo samurai é aquele que serve e está ligado ao poder do amor” (UESHIBA, 2002, p. 

45). 
20

 Para Kisshomaru Ueshiba (2005), é neste período que é formalizada a ideia de Budo, Caminho das artes 

marciais, advindas das mudanças nas antigas artes de combate, que é um legado histórico cultural japonês. 
21

 O termo pulsação foi identificado, nas obras investigadas, de modo a substituir uma possível falta de um termo 

ou expressão que conotasse o sentido original de Kokyu, ou kokiû, quando traduzido para o português. 
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 Para que seja possível compreender esta proposição de ki, Morihei Ueshiba (2010, p. 

76) alerta que devemos treinar diariamente para regulá-lo: “Você deve encontrar o equilíbrio 

entre a energia, a inteligência, a virtude, o conhecimento e a atividade física por meio do aiki. 

Como isso é feito? Por meio da projeção do ki”. 

  Sobre esta projeção, a encontramos sendo realizada através da união entre ki-mente-

corpo (UESHIBA, 2005) e que tal união se reflete na respiração (ou pulsação, kokyu) 

(UESHIBA, 2010; UESHIBA, 2005). A ideia do treinamento do Aikido, pode-se dizer, busca 

fazer com que a pessoa se harmonize com os outros, a natureza e, principalmente, consigo 

mesma.  

Nesse sentido, Kisshomaru Ueshiba (2005, p. 34) descreve:  

 

As mudanças delicadas na pulsação causam movimentos sutis do ki no vazio. 

Às vezes os movimentos são impetuosos e potentes, outras vezes são lentos e 

impassíveis. Por essas mudanças pode-se avaliar o grau de concentração ou 

unificação da mente e do corpo. Quando a concentração impregna a mente e 

o corpo, o poder da pulsação individual torna-se um com o universo, 

expandindo-se suave e naturalmente até o limite último, mas ao mesmo 

tempo a pessoa se torna cada vez mais autocontida e autônoma. Desse modo, 

quando a pulsação individual trabalha junto com o universo, a essência 

espiritual invisível torna-se uma realidade no interior da pessoa, envolvendo, 

protegendo e defendendo o eu. Essa é uma introdução à essência profunda do 

ai-ki. 

 

 Refletimos, portanto, sobre o significado do ki para o Aikido. Um conceito que, nas 

palavras de Morihei Ueshiba (2010, p. 118-120), “permeia nossos sentidos. O ki é supremo. O 

ki nos liga fisicamente a todos os deuses”. Como podemos perceber, é um conceito que surge 

de outra cultura, mas se funde com os valores contidos na sociedade japonesa, de modo a 

formar uma prática, um budo, cuja finalidade demonstra ser a de aproximar os seres humanos 

com a natureza, como é o caso do Aikido. 

 

1.2.2. Kotodama:  a ciência espiritual dos sons 

 

Quando te curvas profundamente para o universo, ele retribui a reverência. 

Quando chamas pelo nome de Deus, ele ecoa no teu interior (UESHIBA, 

2002, p. 123). 
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 Percebemos, nas palavras de Morihei, a utilização da expressão “quando chamas”, 

oportuno para este momento da pesquisa. No contexto da cultura japonesa antiga, a 

vocalização de determinadas palavras ou sons constituiriam a manifestação dos poderes 

espirituais. Neste sentido, o kotodama tem o significado literal de “espírito das palavras” e 

remete a uma ligação com o divino
22

 (UESHIBA, 2011). 

 Analisando o termo kotoba (a palavra/as palavras), Kisshomaru Ueshiba (2011, p. 

145), indica que a espiritualidade, por trás do uso do ki e da respiração na voz, proporcionou a 

elaboração do kotodama, um elemento tradicional da identidade cultural japonesa. 

 

No Japão, contudo, o termo kotoba (a palavra/as palavras) estende-se para 

além de “logos”, descrevendo conceitos ou significados; [...], é usado no 

sentido espiritual. Para ser mais preciso, as palavras não são consideradas 

basicamente por seu uso como veículo para um conteúdo Ŕ mais 

apropriadamente, o timbre da voz, ou seja, o som e a música na fala, tomam a 

precedência. Além disso, uma forte tradição nos impele a fazer a forma mais 

pura de ki e “respiração”. Mais do que um mero “logos”, kotoba engloba 

pathos, emoção e ardor. Essa base conceitual apoiou a criação e elaboração 

de Kotodama, uma ideologia enraizada na antiga e específica identidade 

cultural do Japão (UESHIBA, 2011, p. 145). 

  

 O kotodama, como vimos na biografia do fundador e no poema do início deste tópico, 

se remete ao divino presente nos seres humanos. Assim, uma fala pronunciada com convicção 

profunda, uma oração do coração que manifesta a intenção e o poder da energia espiritual de 

uma pessoa a fim de alcançar aquilo que deseja, também expressa o caráter e o talento daquele 

que manifesta o kotodama (UESHIBA, 2005; UESHIBA, 2010). 

 O kotodama, nessa perspectiva, seria:  

 

a ciência esotérica do “som espiritual”. Kotodama são sons puros que 

cristalizam as vibrações de várias concentrações que são conhecidas como 

som, cor e forma. Cada princípio e técnica tem um kotodama, uma vibração 

sagrada que contém sua essência; se se compreende o significado de 

kotodama, pode-se apreender sua função (como água, por exemplo) e 

incorporar seu espírito (como o fogo) (UESHIBA, 2010, p. 74). 

   

Considerando que, para Morihei Ueshiba (2006), o kotodama é o princípio norteador e 

harmonizador das coisas do mundo e da unificação entre a humanidade, o céu, a terra e Deus, 

                                                             
22

 Para Morihei Ueshiba (2002, p. 119), “O divino não é algo que esteja lá no alto acima de nós. Ele está no céu, 

está na terra e está dentro de nós”. 
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o relato de Hideo Takahashi (apud UESHIBA, 2011, p. 151) parece traduzir, de uma maneira 

mais direta, a sensação causada pelo kotodama em nosso corpo: Morihei abordava que o “aiki 

era um uso habilidoso do Kotodama”, uma vez que, “Kotodama e a voz nada tinham em 

comum Ŕ Kotodama era como o sangue que ferve no coração”.  

 Como podemos perceber, o kotodama se torna mais do que um sistema de estudo dos 

sons. A presença da espiritualidade, em especial, a da cultura japonesa, nos permite refletir 

acerca da energia que emanamos. Assim, Morihei Ueshiba (2010), aponta que sempre estamos 

envolvidos pelo kotodama, seja por dentro ou por fora, nos liderando para a “senda da 

sinceridade”, um meio de harmonizar o céu e a terra. De modo a explanar o funcionamento do 

kotodama, Morihei Ueshiba (2010, p. 64), descreve: 

 

O reino dos céus está em nós. É a força que nos anima, a centelha divina que 

nos dá liberdade. Use essa força para permanecer na Ponte Flutuante do 

Céu
23

 e ative o funcionamento maravilhoso do kotodama, disseminando as 

células brancas e vermelhas do sangue em seu corpo; isso irá gerar luz, calor 

e poder
24

. Em termos extremos, faça seu sangue ferver para produzir um som 

que traga luz, calor e poder. Na teoria do kotodama, isso é representado pelo 

som “u” (gerando as quatro dimensões do ar Ŕ líquido, suavidade e dureza). 

Conecte-se com u e você será capaz de demonstrar grande poder. Essa é a 

origem de todas as coisas, o verdejante jardim da vida. 

 

 O kotodama, como uma ciência esotérica, tem como propósito discernir sobre a 

natureza dos sons (UESHIBA, 2010). Inicialmente, atesta-se que, da sílaba seminal inicial su, 

outras surgiram: ta ka a ma ha ra. Inclusive, um detalhe interessante para o contexto ocidental 

que é ressaltado pelo próprio Morihei Ueshiba (2010), a Bíblia Cristã traz em seus escritos a 

ideia de Verbo, o qual é equivalente à sílaba seminal su, fonte do kotodama.  

 O ser humano, na visão de Morihei Ueshiba (2010), é criado a partir do kotodama, e 

seu ser, por sua vibração. Esta afirmação nos permite refletir sobre a ideia de “ressonância da 

respiração”, a conexão entre a natureza humana e a divina presente em cada ser, conhecida 

também como hibiki (UESHIBA, 2010).  

 A respiração é considerada um fio sutil que conecta a tudo. Nesta filosofia, todas as 

coisas do universo respiram, não no sentido simplista de inalar e exalar, mas como pulsação, 

kokyu. Dessa forma, a “ressonância da respiração, que se origina das profundezas de seu 

                                                             
23

 O significado da Ponte Flutuante do Céu: “o poder do amor e a manifestação da verdade” (UESHIBA, 2010, p. 

65). 
24

 Na obra Arte da Paz (UESHIBA, 2002), o termo “luz” possui o significado de sabedoria e “calor”, compaixão. 
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espírito, anima todas as coisas”, além disso, “essa fonte primordial da existência é a origem da 

nossa respiração e das nossas ações e devemos utilizá-la para purificar este mundo de malícia” 

(UESHIBA, 2010, p. 72). 

Outro aspecto importante do kotodama encontra-se nos preceitos do sho (pinheiro), 

chiku (bambu) e bai (flor da ameixeira), que são também representados pela simbologia de um 

quadrado, um círculo e um triângulo
25

, respectivamente.  

 

Um círculo com um ponto no centro representa a imobilidade e o 

desenvolvimento do espírito. É o fluxo circular que cria uma miríade de 

técnicas. O quadrado representa as transformações ilimitadas. Ele atua como 

a Lua, às vezes aparente, algumas vezes escondida no mundo presente. 

Quando está escondida, ela representa a fonte unitária; quando está aparente, 

revela as infinitas variações possíveis. O triângulo gera o poder do ki, e a 

posição triangular é a invencível postura do guerreiro. Treine nas 

configurações do triângulo, do círculo e do quadrado, e isso irá gerar luz, 

calor e poder. Irá lhe conferir um poder que é irresistível. Aqueles que 

tiverem tal poder irresistível serão capazes de absorver o amor natural e 

absoluto do céu e da terra e sempre mostrar o calor da bondade e do amor 

(UESHIBA, 2010, p. 48-49). 

 

 Finalizando a discussão acerca do kotodama, podemos perceber e entender melhor o 

que significava a espiritualidade para Morihei Ueshiba (2010). Presente nos ensinamentos do 

kotodama, especificadamente no que condiz ao Aikido, a espiritualidade é um elemento 

primordial, apresentando-se como um conhecimento distinto acerca do ser humano, do 

universo e dos kami (deuses) através de uma ligação, uma conexão essencial entre eles.  

Esta espiritualidade pode ser representada pela unificação dos três mundos, o 

Manifesto (ciência), o Oculto (Buda) e o Divino (dos deuses, kami). Nas palavras de Morihei 

Ueshiba (2006, p. 29): 

 

Por meio da virtude adquirida com a devoção à prática, pode-se alcançar a 

percepção dos princípios do céu e da terra. Tais técnicas se originam da 

interação sutil do fogo e da água, revelando o caminho do céu e da terra e o 

espírito do caminho imperial; essas técnicas também mostram o 

funcionamento maravilhoso do kotodama, o princípio que direciona e 

harmoniza todas as coisas do mundo, resultando na unificação do céu, da 

terra, de Deus e da humanidade. 

 

                                                             
25

 Segundo a cosmologia xintoísta, essas três energias são denominadas de ikumusubi (criatividade inicial), 

tarumusubi (criatividade complementar) e tamatsumemusubi (criatividade plena) (UESHIBA, 2010). 



50 
 

 É com essas palavras que passamos para o próximo elemento essencial do Aikido, o 

misogi. Além do ki e do kotodama, o misogi pode ser compreendido como um outro saber, 

uma outra prática, que se situa numa dada noção de purificação. 

 

1.2.3. Misogi: saber e prática da purificação do ser 

 

Para praticares adequadamente a Arte da Paz tens de: 

Acalmar o espírito e retornar até a fonte. 

Limpar o corpo e espírito removendo deles toda a malícia, egoísmo e desejo. 

Ser sempre agradecido pelos presentes recebidos 

do universo, da tua família, 

da Mãe Natureza e dos teus companheiros seres humanos (UESHIBA, 2002, 

p. 37). 

 

 Neste poema, Morihei expressa sua compreensão de misogi. Este termo carrega em si 

um sentido de purificação. Purificação de si mesmo, de nossas ações, pensamentos, do mundo.  

Partindo da teoria do kotodama, segundo Morihei Ueshiba (2010, p. 114), o misogi é 

concebido da seguinte maneira: “mi é água, yin, plenitude, fruto, caminho e joia; so é vento, 

cobertura, aquilo que envolve; gi é vivido e penetrante, brancura, alvejamento, remoção”.  

 Segundo as convicções de Morihei Ueshiba (2010), os seres humanos possuem seis 

órgãos dos sentidos: ouvidos, olhos, língua, pele, nariz e consciência. Para tanto, ele afirma 

que é necessária uma purificação nestes órgãos para que possamos progredir, pois são 

obstruídos pela confusão, a falta de clareza, a desordem e o mal que podem aparecer no 

mundo. 

 O misogi, nessa filosofia, “é a purificação de todas as ilusões, a remoção de todos os 

obstáculos, um estado radiante de pureza sem adornos, a conclusão de todas as coisas, um 

estado vibrante de virtude divina, um universo imaculado” (UESHIBA, 2010, p. 114). 

 Pelas palavras de Morihei Ueshiba (2010), podemos perceber que há um sentindo mais 

profundo nesta purificação. A ideia de purificar o coração, de libertar os nossos sentidos para 

podermos agir livremente, acabar com a guerra e com a luta. Refere-se também a um caminho 

espiritual que engloba a todos do mundo e que, se não praticado o misogi, nada poderia ser 

criado ou posicionado de forma correta. 
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 Dessa forma, a prática do misogi visa retificar o próprio coração, estabelecer o próprio 

eu. Recebendo influência do budismo, Morihei Ueshiba (2010, p. 44) alerta ser necessário 

purificar nossos sentidos
26

: 

 

Não confie em seus toscos sentidos físicos ao olhar o mundo. O budismo 

aconselha a purificação dos órgãos dos sentidos para perceber o universo 

manifesto da maneira que ele realmente é. Para compreender o mundo físico, 

os seus sentidos precisam estar puros e incorruptos. A desarmonia libera e 

causa confusão. Criar desarmonia no mundo é o pior pecado
27

. Refine sua 

mente, refine seus sentidos e o seu espírito irá brilhar. Seus sentidos irão 

brilhar. Seu espírito puro virá à superfície. Você será capaz de usar raios de 

luz para tornar-se espiritualmente sensitivo. Você será infinitamente criativo. 

Você será capaz de ver ambos os aspectos, interno e externo, da existência. 

Irá entender que o seu eu não é algo separado daquilo que aparece lá fora. 

 

 Para fundamentar a espiritualidade presente no misogi, reencontramos em Morihei 

Ueshiba (2010), o princípio do kotodama, a utilização da sílaba seminal su, a qual trouxe o 

universo à sua existência, bem como as pessoas, que são consideradas uma centelha direta 

deste universo, deste espírito universal devido ao seu poder. Neste sentido, um dos objetivos 

da prática do misogi é “criar um mundo belo, agradável e seguro” (UESHIBA, 2010, p. 48). 

 

Nós somos centelhas do divino, e a separação temporária dessa fonte nos 

fortalece com a liberdade de ser. Muito frequentemente, as pessoas se 

prendem à ideia de liberdade, esquecem-se de sua missão divina e tornam-se 

egoístas e voluntariosas. O misogi é para a pessoa se purgar de pensamentos 

egocêntricos; trata-se de um cemitério, se quiser, onde os assuntos de vida e 

morte são resolvidos (UESHIBA, 2010, p. 69-70). 

  

 Levar a pessoa à sua pureza original, revigorar o espírito, é o propósito do misogi. 

Quanto ao cemitério do qual o fundador se refere, este é o local onde a matéria e o espírito se 

separam. Na mitologia xintoísta, descritos no Kojiki (escritos dos acontecimentos antigos), 

existe uma referência aos pêssegos (Ookamuzumi no kami, fruto dos deuses) como uma 

proteção contra os espíritos maus (UESHIBA, 2010). Além do pêssego, é possível identificar 

                                                             
26

 Na concepção de Morihei Ueshiba (2010, p. 22), nós possuímos seis órgãos dos sentidos: “olhos, ouvidos, 

nariz, língua, pele, consciência”. A ideia de purificação dos órgãos reflete o sentido de buscar enxergar a natureza 

das coisas e das pessoas, tal qual se manifesta.  
27

 A noção de pecado, no Aikido, se difere, em certos aspectos, dos preceitos religiosos do cristianismo, que serão 

aprofundados, no próximo capítulo, a partir da noção de salvação presente nos séculos IV e V. Percebemos, na 

literatura do Aikido, mais especificadamente em Morihei Ueshiba (2010, p. 82), que o “pecado ocorre por causa 

da ignorância dos princípios universais e atemporais da existência e da falta de conhecimento dos ensinamentos 

dos ancestrais. Essa ignorância é a porta de entrada para as más intenções e ações maldosas”.  
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outras referências a partir de rochas, pilares, lugares, postes e que, segundo Morihei Ueshiba 

(2010, p. 110, grifo do autor), significam “seja sincero e pratique misogi”. 

 Morihei Ueshiba (2010) considerava termos interpretado o mundo de maneira 

equivocada em razão da poluição em nossos corações. Com isso, enfatiza a necessidade de 

purificarmos a terra para dissipar este estado de beligerância. Isto é: 

 

O misogi equivale ao budo. Devemos cultivar sinceridade. Purifique-se, 

purifique o mundo. Nosso trabalho é como a flor de lótus, que nasce da lama. 

A união do espírito e da matéria é a essência do budo. O misogi deve ser livre 

de duplicidade, e não opor-se à ordem natural das coisas. Para proteger a 

natureza devemos nos purificar das ilusões. Não podemos viver cheios de 

ideias egocêntricas ou egoístas. Se não entendermos os ensinamentos de 

nossos antepassados, iremos criar pecados. Pratique a vontade divina e não se 

esqueça dos tesouros preciosos que existem dentro do nosso corpo 

(UESHIBA, 2010, p. 111). 

 

Dentre os ensinamentos que Morihei incorporou do misogi, percebemos relações com a 

sinceridade, harmonia, fraternidade, corpo e divindade, cujo objetivo seria “desenvolver a 

verdadeira clareza, pureza, santidade, beleza, verdade, bondade e grande amor
28

” (UESHIBA, 

2010, p. 112). 

 Neste sentido, trilhando o caminho de purificação do mundo, na tentativa de criar algo 

bom e belo, Morihei Ueshiba cria o Aikido. Para realizar as kami waza (técnicas divinas), o 

fundador afirma que é necessário a prática diária do misogi do corpo e do espírito. Sendo no 

seu caso, o keiko, treinamento nas artes marciais
29

. 

 Desse modo, passamos agora a apresentar nossa interpretação dos sentidos presentes 

no Aikido, uma arte marcial, um budo, fundamentado em conceitos como o de ki, de kotodama 

e de misogi, sendo compreendido como uma forma de aperfeiçoamento, de uma concepção de 

educação que promove o conhecimento de si próprio e a união entre as pessoas pelo poder do 

Takemusu Aiki (poder do amor). 

 

 

 

                                                             
28

 Para Morihei Ueshiba (2010), takemusu aiki significa um grande poder espiritual, poder este que é ativado e 

aperfeiçoado pelo misogi. A expressão takemssu aiki também é encontrada sob o sentido de poder do amor. 
29

 Tradução de Soares (2007). 
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1.2.4. O Budo de Morihei: o Aikido 

 

A noção de budo é composta pelos elementos do Bu, que no contexto do Aikido 

significa “um caminho estabelecido pelos deuses que é verdadeiro, bom e belo” (UESHIBA, 

2010, p. 26), e do Do, que atribui a ideia de “caminho espiritual” (UESHIBA, 2010, p. 11).  

 O bu, além de ser composto por princípios como o kotodama e misogi, representa, para 

um caminho divino da verdade e justiça (UESHIBA, 2010). Descrevendo o sentido de bu, 

Morihei Ueshiba (2010, p. 40-41) o faz a partir do kami (deus) Hayatakemusu: 

 

O grande deus Hayatakemusu manifesta-se como Ame no murakumo Kuki 

samuhara ryu-o. Ame no murakumo representa a “energia universal” e a 

“respiração cósmica”. Kuki permanece como a “força geradora da vida”. Ela 

inclui todas as forças elementares da natureza (gravidade, eletricidade, etc.). 

Ela simboliza o sistema solar e as ondas de energia que formam coisas como 

a cor, o sabor e o cheiro. Desse ponto, o funcionamento maravilhoso do 

kotodama produz a sua mágica. Samuhara é o código para o processo que 

retifica distorções e coloca o mundo distorcido em seu devido curso. Tudo 

em nosso sistema solar, bem como o corpo humano, origina-se por meio da 

interação energética. Quando as coisas não estão em sintonia, são gerados 

impulsos maléficos e desastres acontecem. A purgação de todos os impulsos 

maléficos por meio do misogi, que está baseado na verdade celestial, é o que 

eu quero expressar com o termo samuhara. Esse é o processo de promover a 

paz mundial. É o que eu chamo de verdadeiro caminho do bu. 

  

 Com esta mesma citação, podemos perceber assertivas tanto sobre os preceitos 

filosóficos japoneses acerca dos deuses, da ligação energética das coisas na natureza e 

universo, como de nossa responsabilidade em promover a paz. O kotodama, o misogi, desta 

forma, tornam-se cada vez mais explícitos como elementos essenciais para compreendermos o 

que é o Aikido. 

 Outra característica do bu seria a fonte de vida que unifica a mente e o corpo, a partir 

do reconhecimento de si como parte da natureza, ao mesmo tempo, estando relacionado com 

ela. Como afirma Morihei Ueshiba (2010, p. 52), “a energia do bu liga o universo e une os 

mundos interno e externo. Mantém as virtudes da bravura, da sabedoria, do amor e da empatia. 

Essa virtude é simbolizada pelo espelho cristalino que reflete os atos bons e maus, e tudo 

ilumina”. 

Nas palavras de Morihei (apud UESHIBA, 2011, p. 181-182), estar iluminado significa 

“o que chamamos de „vencedor‟. Mas essa é uma vitória sem „vencer‟ Ŕ uma vitória real, 



54 
 

vencendo o próprio eu”. Nos termos do Aikido, este princípio seria compreendido em duas 

expressões, tatakawazu shite sudeni katsu, “Vencer Sem Lutar” (UESHIBA, 2011, p. 190) e 

Masakatsu Agatsu Katsuhayabi, a vitória sobre si mesmo, no aqui e agora (UESHIBA, 2002; 

2010).  

Reconhecendo o aspecto marcial no fato de se deparar com um oponente, Morihei 

Ueshiba (apud UESHIBA, 2011) compreende que o sentido dessa vitória é muito maior do 

que derrotá-lo. Podemos perceber melhor a que sentido então esta vitória se remete na seguinte 

citação: 

 

Essa é a vitória da fusão com o oponente, de seres humanos formando uma 

unidade com Deus, do universo tornando-se parte da energia criativa do 

amor. Isso ultrapassa a mera vitória ou derrota de indivíduos. É a vitória 

absoluta do Deus de Takemusu, e esse é o objetivo supremo do caminho do 

Bu, o caminho marcial (UESHIBA apud UESHIBA, 2011, p. 182). 

  

O espírito do bu é desenvolvido pela prática. Este espírito unifica o corpo e a mente. É 

a força imbricada no espírito e na matéria, segundo Morihei Ueshiba (2010, p. 52), “de uma 

maneira bela, boa e verdadeira”, gerando energia, calor e luz, ao entrar, se combinar e quando 

é controlada. A descrição da manifestação do bu em nosso corpo é feita da seguinte maneira: 

 

O bu é criado pela fervura das células vermelhas do sangue no corpo. Elas 

interagem fazendo brotar mil sementes de vida. Essas são as técnicas da 

ciência. Todos fomos agraciados pelo céu com a missão de beneficiar o 

mundo; somos centelhas do divino; fomos feitos à imagem de Deus. Quando 

cumprimos nossa missão, estamos atuando como deuses. Nossa vontade, 

nossas ações, nossas glórias, nosso amor, nossa força, nosso bu e nosso 

mundo, tudo serve nossa missão (UESHIBA, 2010, p. 65) 

 

 Para Morihei Ueshiba (2010), o bu é um princípio vivo e sua essência é o amor. Seu 

propósito remete-se a dar luz, a partir do princípio da unificação, à todas as técnicas. 

 

Aqueles que se conectam com os eternos e imutáveis princípios do universo 

por meio do treinamento do bu nunca se esquecem de que o amor é a fonte de 

todas as coisas. Em todos os aspectos da vida, o amor cooperativo deve ser 

nutrido e encorajado com sinceridade (UESHIBA, 2010, p. 98). 

  

 Desse modo, podemos interpretar que o princípio do bu é representado pelo amor, pela 

cooperação e unificação, de forma sincera, com o universo. Assim, este princípio encontra-se 
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relacionado diretamente com a forma de ser das pessoas, com a natureza e, principalmente, o 

ki. Na menção de Morihei Ueshiba (2010, p. 104), o “segredo do bu é que ele não tem formas. 

O coração deve ser livre, e o ki deve ser completamente carregado” (UESHIBA, 2010, p. 104).  

 Para alcançar esse estado de harmonia, de possuir um coração livre, Morihei Ueshiba 

(2010, p. 54) assegura: “Cada indivíduo tem seu papel a representar, seu próprio espírito a 

aperfeiçoar”, o que significa que cada um é responsável por cuidar e realizar o seu exercício.  

É, nesta perspectiva, que constatamos o princípio do Do. Um caminho a ser trilhado, 

constantemente vivido, com a finalidade do sujeito, por si próprio, se aperfeiçoar. 

 Apesar de ser um conceito tradicional, o budo o qual Morihei propõe, sugere renovar 

as roupagens antigas, torná-lo novo a cada dia
30

, progredir e desenvolver-se, mas segundo o 

espírito tradicional. Nesta linha de pensamento, treinar no budo: 

 

envolve muito mais do que simples técnica. O budo dá a você uma base 

sólida que o ajudará a ter sucesso em qualquer empreendimento. O budo é a 

base que lhe permite avançar. Ele permite avançar. Ele cria oportunidades. É 

um veículo que nos oferece muitas possibilidades. O budo forma nosso 

caráter. Sempre se esforce para treinar e desenvolver o espírito do budo 

(UESHIBA, 2010, p. 54). 

 

 Morihei Uesiba (2010) afirma que os guerreiros antigos teriam muito cuidado para não 

poluir o coração divino. Por esta razão, não se deve descartar completamente os caminhos do 

passado, enfatizando que devemos revigorar e renovar a cada dia o espírito do budo. 

 Nas palavras de Morihei Ueshiba (2010, p. 50), o verdadeiro budo é a força vital que 

“serve para colocar as coisas em ordem, estabelece a paz no mundo, nutrir e proteger todas as 

coisas”. O dojo de budo, portanto, é o cemitério dos pensamentos obsoletos, é o local onde a 

pratica do misogi, da purificação, é facilitada e é onde a transcendência da vida e da morte é 

praticada
31

. 

 Desse modo, como elemento constituinte do Aikido, encontramos que no budo: 

  

                                                             
30

 A partir da 1ª Conferência Internacional de Budo realizada em 2007, no Comitê Olímpico Polonês, Sikorski 

(2008) aborda o treinamento no budo contemporâneo em certas formulações essenciais: a) decoro; b) temperança 

ou emoção estável; c) seriedade de intenção; d) auto-desafio; e) auto-disciplina e treinamento árduo. 
31

 A saber, Morihei Ueshiba (2006) considera que para transcender a vida e a morte devemos praticar de modo 

sincero. No Aikido devemos estar prontos para receber noventa e nove por cento do golpe, a fim de encarar a 

morte de frente, e, nesse momento, guiar o oponente para um caminho, sempre nos mantendo seguros. 
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não nos deixamos iludir por um oponente. O segredo do budo não está em 

formas. A maestria é a liberdade do coração. A técnica e o ki devem ser uma 

unidade. Isso nos foi ensinado por Sarutahiko, que encarnou como Ame no 

murakumo Kuki samuhara ryu-o. Seu nome inclui todas as técnicas do 

Aikido (UESHIBA, 2010, p. 121). 

 

 O Aikido, em Morihei (2010), é definido como um caminho estabelecido pelos deuses 

e leva o sujeito à verdade, à bondade e à beleza. Um caminho espiritual, pois reflete a natureza 

do Universo, a própria criação. 

 Uma das características do Aikido, presente em Morihei (2006), é que sua prática é 

baseada em humanidade, amor e sinceridade. Este caminho possui quatro virtudes essenciais 

que devem ser incorporadas por meio do treinamento constante: “bravura sincera, sabedoria 

sincera, amor sincero e empatia sincera” (UESHIBA, 2006, p. 34). 

 Sobre a incorporação destas virtudes, podemos compreender seu sentido a partir da 

seguinte citação: 

  

Treinando o budô, se construirá um caminho espiritual verdadeiro, que 

conduzirá a ações iluminadas. Além disso, quem treina sinceramente outras 

formas de budô mostra ensinamentos que refletem o grande plano do céu e da 

terra, levando à iluminação. Assim, as virtudes de bravura, sabedoria, amor e 

empatia estão unidas no corpo na mente, criando uma bela, valente espada
32

 

que nos levará sempre a grandes realizações. A lei do Grande Caminho está 

estabelecida, a terra está protegia e cada pessoa se torna parte desse processo 

(UESHIBA, 2006, p. 36). 

 

 Outra característica do Aikido, é que este enfatiza a prática. Sobre isso, em um dos 

dokas (poemas), encontramos a seguinte afirmação: “O verdadeiro budô é impossível de ser 

descrito por palavras ou letras; os deuses não permitirão tais explicações” (UESHIBA, 2006, 

p. 30). Reforçando essa premissa de aprendizagem pelas vias da prática, encontramos que a 

função da transmissão oral dos conhecimentos do Aikido seria “implementar esses 

ensinamentos em significado (mente) e em intenção (corpo)” (UESHIBA, 2010, p. 69).  

 Portanto, o corpo constrói e vive o significado do Aikido. Nesses termos, de acordo 

com Morihei Ueshiba (2002; 2010), a vida é considerada uma prova. Cada pessoa deve buscar 

a sua própria formação diariamente, nas próprias situações da vida. Em seus preceitos, 

                                                             
32

 A espada, na cultura japonesa, possui dentre seus significados o yamato-damashii, ou seja, “o princípio por trás 

da espada divina que revela a alma de nossa nação” (UESHIBA, 2006, p. 33). 
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encontramos que não se pode permitir se desvencilhar do caminho de purificação, de paz, e 

manter o estado de vigilância quanto aos sentimentos egoístas.  

Em outras palavras, compreendendo a vida por si mesma como uma prova, o sentido 

que emana é que o Aikido também visa o desenvolvimento da serenidade mesmo através das 

situações adversas. Como podemos perceber também nas palavras a seguir: 

 

Deverás testar-se e polir a ti mesmo a fim de fazer frente aos grandes desafios 

da vida. Transcende o reino da vida e da morte, e então serás capaz de fazer o 

teu caminho calma e seguramente em meio a qualquer crise com que te possa 

confrontar (UESHIBA, 2002, p. 85). 

 

Assim, por meio da vida como prova, podemos perceber que o Aikido é este caminho 

que busca revalorizar, pela prática constante ao longo da vida, o elemento espiritual presente 

na natureza e em nós mesmos para fim de um desenvolvimento pacífico da humanidade 

(UESHIBA, 2010). 

Na ideia de budo, percebemos um caminho espiritual de aperfeiçoamento. O sentido 

por trás de seus saberes e práticas podem ser encontrados a partir de Morihei Ueshiba (2010, 

p. 118): 

 

O Aikido deve tornar-se o verdadeiro budo. O Aikido não é arte marcial para 

competir em torneios. Aqueles que praticam o Aikido lutam para abrir os 

olhos do coração e praticar a verdadeira sinceridade. No Aikido queremos 

praticar para realizar o misogi. Não queremos ficar estagnados; queremos nos 

mover livremente. Queremos com muita vontade aprimorar o espírito. 

Aqueles que têm coragem vão ouvir a voz do aiki. Eles não tentarão reformar 

os outros. Antes de tudo, eles reformarão a si mesmos. Isso é Aikido. Essa é a 

nossa mensagem. É o nosso dever individual. 

 

 Para descrever o sentido por trás das expressões “abrir os olhos do coração” e “poder 

do amor”, recorremos à Morihei Ueshiba (2010, p. 36), que afirma: “O amor nunca mata, o 

amor nutre. O amor traz todas as coisas para um estado de fruição. O amor é o anjo guardião 

de todos os seres; se não existe amor, nada pode ser realizado. O Aikido é a incorporação do 

amor”. 

 O Aikido, segundo Morihei Ueshiba (2002; 2010), visa purificar o coração, fazer as 

pessoas se perceberem como integrantes do universo e fazer do treinamento o meio para se 

estabelecer a relação entre ki-mente- corpo. 
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Aqui, reencontramos a relação ki-mente-corpo, ou seja, os princípios Sho-Chiku-Bai 

(pinheiro-bambu-flor de ameixeira), ou quadrado, triângulo e círculo. A respeito de como o 

Aikido os incorpora, Moriteru Ueshiba (2008, p. 22) assegura que: 

 

o Fundador percebeu que era necessário unir a mente, o corpo e o ki. A partir 

dessa integração individual, a pessoa precisa se conectar com o Universo 

como um todo e manifestar o poder imenso da energia vital. Definitivamente, 

esta harmonização Ŕ entre ki, mente e corpo Ŕ resultará na verdadeira 

iluminação. Este é o propósito do Aikido. 

 

E a chave para se compreender a essência desta relação é o nen, “concentração, 

unidirecionalidade, pensamento-momento” (UESHIBA, 2005, P. 49) ou “concentração focada 

ao longo do corpo todo” (UESHIBA, 2010, p. 70). 

 O nen, na compreensão de Ueshiba (2005), refere-se à concentração sincera que visa 

unificar a ordem do universo e o princípio da mudança. As técnicas ocasionadas pelo nen 

fornecem uma execução dinâmica e uma rotação esférica, que é denominada como fonte da 

atividade sutil do ki. 

 

Quando essa atividade sutil, enraizada no nen, se manifesta no coração e na 

mente de um praticante, este se torna livre e aberto, e sua percepção se torna 

penetrante. Quando opera através do corpo, o resultado é um movimento vivo 

e dinâmico numa rotação circular e esférica. Em síntese, nen é a linha que 

conecta o ki-mente-corpo com o ki universal (UESHIBA, 2005, p. 51). 

 

 Desse modo, o sentido atribuído ao corpo em treinamento no Aikido se manifesta a 

partir da relação com o universo, encontrado também nas palavras a seguir: 

 

a unificação concreta do físico e do espiritual criados pelo universo. Ele 

respira a essência sutil do universo e torna-se um corpo único com ele, de 

modo que treinar é treinar no caminho da vida humana. No treinamento, a 

primeira tarefa é disciplinar continuamente o espírito, aguçar o poder do nen 

e unificar corpo e mente. Esta é a base para o desenvolvimento de waza 

[técnica], que por sua vez se desdobra indefinidamente através do nen 

(UESHIBA, 2005, p. 50). 

 

 Torna-se mais compreensível a razão das técnicas do Aikido, na visão de Morihei 

(2002; 2010), serem consideradas a pura expressão do amor. Esta prática possibilita reunir 

pessoas, proporcionar uma união com o divino, evoluir em conjunto com outras pessoas, tudo 
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isso promovido pelo que o autor descreve como poder criativo ilimitado da existência 

(takemusu aiki). 

  

O Fundador do aikido, Morihei Ueshiba, é um gênio raro e não uma pessoa 

de interesses profissionais estreitos. Seu taijutsu [técnicas corporais] é 

baseado num treinamento que confere a mais alta prioridade ao amor mútuo 

entre os seres humanos. Embora as técnicas do aikido possam ser aplicadas 

em situações de vida ou morte, ele, em si, está relacionado ao amor que 

provém do coração. As técnicas do aikido demonstram a execução da justiça 

pelo amor. Deveria ficar evidente que as técnicas do aikido existem com a 

finalidade de proteger o amor humano. Que tipo de técnica seria essa, sem 

amor? Aiki soa exatamente como ai ki (energia do amor) e os significados 

também estão ligados (UESHIBA, 2011, p. 287). 

 

 Morihei (2010) acreditava que cada pessoa possuía uma razão, uma missão no mundo, 

para isso, deveríamos nos reconectar com os princípios universais, às Leis da Natureza e 

compreender qual nossa tarefa e caminho a ser seguido. Podemos perceber de que modo 

Morihei Ueshiba (2010, p. 128) considerava esta missão e a implicação dos princípios da 

natureza na prática do Aikido, quando refletiu sobre o que espera que as pessoas fizessem com 

sua criação: 

 

O que espero de vocês todos que estão treinando Aikido? Eu quero que vocês 

observem o modo como o mundo funciona, observem bem as palavras das 

pessoas sábias, tomem os pontos bons que vocês encontrarem e os tornem 

parte de sua própria natureza. Abram as suas portas para a verdade. 

Despertem para a verdadeira natureza do mundo; despertem para a sua 

própria natureza. Percebem, reflitam, ajam. Façam isso de maneira contínua e 

terão um progresso, constante. Observem como um rio encontra seu caminho 

através do vale; a água suavemente flui em volta das pedras, transformando-

se o tempo todo. A sabedoria do mundo é encontrada em livros, e estudando-

os podemos criar novas tecnologias. Observem a natureza e aprendam a 

verdadeira natureza do céu e da terra. Percebam, estudem cada vez mais. 

Aqueles que treinam o budo devem perceber que a verdade do universo está 

em sua barriga. Eles devem perceber como o mundo se move e aprender 

como aplicar novas técnicas estudando incontáveis livros. Não desperdicem 

seu tempo. Tomem as montanhas, os rios, as plantas, as árvores seus 

professores (UESHIBA, 2010, p. 128). 

 

 Neste sentido, é possível entender o motivo de Morihei não estipular critérios para a 

prática do Aikido. Desse modo, de forma evidente, Moriteru Ueshiba (2008) expõe a abertura 

para crianças, jovens, adultos e pessoas de idade avançada, homens e mulheres. Além disso, 
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este mesmo autor aponta relações diretas entre o Aikido com a saúde, com a educação e com a 

longevidade. 

Assim, define-se que o Aikido guia seu praticante na procura das quatro virtudes: 

Jujun (flexibilidade), Kyogo (força indomável), Eichi (sabedoria) e Shisei (sinceridade). No 

entanto, considera-se que apenas pela prática que seria possível dominar e serem entendidas 

tais virtudes: “O segredo da maestria é simplesmente este: a pessoa domina o michi (caminho) 

do aikido por meio do treinamento ativo” (UESHIBA, 2011, p. 286). 

 O Aikido, portanto, representa a busca da verdade individual e, por meio dessa busca, a 

verdade do universo que também se encontra em nós. Seu treinamento no dojo, não se 

encontra desconectada da vida diária das pessoas. O corpo, a mente e o ki, se situam numa 

unidade, o aiki (o amor). 

 Levando-se em consideração o âmbito das artes marciais, o sentido que emana do 

Aikido é destacado na ideia de cultivo da inteireza do ser. Como podemos perceber a seguir: 

 

Entre todas as artes marciais, o aikido é talvez uma das mais rígidas, pois se 

focaliza na procura da “verdade”; o que distingue completamente sua prática 

das do esporte e da competição. Em essência, o aikido consiste de 

treinamento no dojo, mas também inclui o cultivo da inteireza do ser na vida 

diária; seu objetivo é manifestar em todos os aspectos da vida o que a pessoa 

aprendeu por meio do treinamento. Dizendo de modo sucinto, ao seguir o 

caminho do aiki, o praticante treina o corpo, a mente e o ki; alinha seu ki com 

as energias do universo para explorar os limites do controle sem esforço; e 

procura harmonia com todas as criaturas vivas, dando-lhes proteção 

(UESHIBA, 2011, p. 297). 

 

 Como últimos ensinamentos de sua vida, Morihei Ueshiba (apud UESHIBA, 2011, p. 

318) escreveu os “Cinco Pontos sobre o Aikido”: 

 

1. O aikido é um Grande Caminho que dura para sempre. É uma filosofia 

que absorve e integra todas as coisas. 

2. O aikido é uma verdade concebida pelo Céu e pela Terra. Também é 

importante fazer uso do Neno-Kuni [Mundo Inferior]. 

3. O caminho e a filosofia do aikido procuram criar harmonia entre o 

céu, a Terra e os seres humanos. 

4. O aikido se torna completo quando cada pessoa segue o caminho de 

acordo com sua própria natureza, pratica treinamento ascético e procura 

tornar-se una com o grande universo. 

5. O aikido é um caminho de grande compaixão, resultando na glória e 

na prosperidade do universo. 
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 Nestes cinco pontos, que remontam uma parcela histórica do Aikido, encontramos em 

evidência seus princípios de harmonia, do ki, da presença do elemento divino, do exercício de 

perceber o ser humano e a sua própria natureza a partir do treinamento diário, o qual é o dever 

de cada um realizar.  

Finalizando esta etapa da pesquisa, afirmamos que nosso esforço se expressa ao 

buscarmos remontar a forma como Morihei Ueshiba articula os saberes do ki, kotodama e 

misogi, numa prática regida pela espiritualidade tradicional japonesa do budo. Nesta arte, 

vimos serem expressas ideias de amor e de paz. O esforço diário é direcionado ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de atitudes, do caráter, da sinceridade do sujeito. Seu 

objetivo seria fazer-nos compreender que a natureza e o divino se encontram em nós e é dever 

de cada um conhecer a si mesmo, preparar e manter o espírito vigilante, ao mesmo tempo, 

sereno, ao trilhar o caminho.  

A partir dos referenciais pesquisados, Morihei Ueshiba (2002; 2006; 2010), 

Kisshomaru Ueshiba (2005; 2011) e Moriteru Ueshiba (2008), o sentido que destacamos na 

prática do Aikido se situa na percepção e incorporação a natureza do universo a si mesmo, unir 

corpo e mente, proporcionar um contínuo desenvolvimento do seu próprio ser, harmonizar-se 

com o divino, no intuito de pacificar, animar e nutrir a vida. O Aikido também manifesta o 

sentido de purificação, o misogi, no ódio, no egoísmo e na inveja desmedidos que pairam 

sobre o mundo. O budo representa aprimorar o espírito, ou o discernimento espiritual, que, 

através de práticas de boas maneiras e comportamentos adequados, defende o respeito mútuo 

ao invés da ação rude ou imprópria e espalhar alegria. São esses alguns dos propósitos do 

treinamento diário no Aikido.  

No capítulo seguinte, nos debruçamos sobre as reflexões de Michel Foucault acerca do 

cuidado de si. Um imperativo originado na antiguidade, no período socrático-platônico, 

também apropriado nos séculos I e II, período este reconhecido como a idade de ouro do 

cuidado de si, nos aportes dos séculos IV e V, no que condiz aos preceitos do cristianismo. 

Assim, no capítulo a seguir, aborda-se a contextualização conceitual e filosófica do cuidado de 

si. 



 

CAPÍTULO 2  

OS SENTIDOS DO CUIDADO DE SI 
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2. OS SENTIDOS DO CUIDADO DE SI 

 

 De modo a contextualizar o pensamento de Foucault, nos deparamos com questões da 

conduta, do modo de comportar-se, códigos e leis das práticas de si, técnicas de vida e artes da 

existência, como destaca Muchail (2004). 

 Por sua vez, o cuidado de si opera enquanto um imperativo que é incorporado às 

práticas e recomendações filosóficas, médicas e até mesmo religiosas de ocupação consigo 

mesmo. Nesse sentido, se torna interessante percebermos que o próprio Foucault realiza, em 

certa forma, sua conversão. Como o descreve Veyne (2009, p. 151), “Foucault era sempre ele 

próprio, modelado pelo interior, para lá das diversas atitudes convenientes que são próprias 

aos diferentes meios, o que não deixava de embaraçar os interlocutores que se questionavam 

sobre quem estaria diante deles”. 

 No tocante ao episódio da morte de Foucault, as palavras de Paul Vayne são descritas 

por Didier Eribon (1990) e evidenciam a incorporação da sabedoria antiga pelo próprio 

Foucault: 

 

Foucault não tinha medo da morte: às vezes dizia aos amigos, quando 

falavam sobre suicídio, e os fatos mostraram, embora de outra maneira, que 

não era bravata. Foucault incorporou ainda de outra forma a sabedoria antiga; 

durante os últimos oito meses de sua vida a redação de seus dois livros teve 

um papel que o texto filosófico e o diário íntimo desempenhavam na filosofia 

antiga: o de um tratabalho de si sobre si, de uma auto-estilização (VEYNE 

apud ERIBON, 1990, p. 305). 

 

 Eribon (1990) aponta também para a realização da conversão pelo próprio Foucault. 

Segundo Eribon (1990, p. 310): 

 

Como se a aproximação da morte e seu pressentimento de que ela 

estava chegando o tivessem conduzido ao caminho da serenidade, 

sengundo o modelo da “vida filosófica” tal como Sêneca, então seu 

autor predileto, podia varolizá-la. Parece que nesse ponto Foucault 

interiorizou a sabedoria antiga a tal ponto que ela se impôs até a seu 

estilo: ao do escritor como ao do homem. Pois o problema que se 

tornou o seu é a “estilização da existência”, a “estética da vida”. Mas 
problema que sentimos, também como sempre, muito intimamente 

ligado ao que ele vive. 
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Em nossa pesquisa destacamos as obras História da Sexualidade II: o uso dos 

prazeres, História da Sexualidade III: o cuidado de si e Hermenêutica do Sujeito que 

condizem às questões pertinentes ao terceiro momento acadêmico de Foucault, no qual são 

tecidas reflexões acerca do cuidado de si. 

Segundo Deyfrus e Rabinow (2010), em História da sexualidade II: o uso dos 

prazeres, Foucault teve por objetivo, evidenciar os códigos de restrição e de proibições, dos 

moralistas e médicos, do início do Império Romano no século IV a.C. 

Em O cuidado de si, na transcrição da entrevista feita por Deyfrus e Rabinow (2010) 

com Foucault, o filósofo aponta que é um livro separado da série História da Sexualidade, que 

se constitui por vários artigos acerca da noção de si. 

Por sua vez, a Hermenêutica do Sujeito transcreve as aulas e anotações dos estudos de 

Michel Foucault, quando lecionou nos anos de 1981-1982. Nestes anos, e fazendo usos dos 

estudos anteriores dos comportamentos sexuais, Foucault (2010, p. 4) teve por objetivo, 

abordar a questão: “em que forma de história foram tramadas, no Ocidente, as relações, que 

não estão suscitadas pela prática ou pela análise história habitual, entre estes dois elementos, o 

„sujeito‟ e a „verdade‟”. 

Sendo assim, o ponto de partida de Foucault nestes estudos foi o cuidado de si, o qual 

foi investigado em três momentos: o período socrático-platônico, o período helenístico e 

romano, nos séculos I e II, e nos preceitos do cristianismo, nos séculos IV e V.  

 

2.1 O cuidado de si na Antiguidade, época socrático-platônica: 

 

 Para discutir o cuidado de si neste período, Foucault (2010; 2012) recorre à obra 

Alcibíades, de Platão, na qual está configurado um diálogo entre os personagens de Alcibíades 

e de Sócrates. Nesta relação, o primeiro consumava a vontade de governar e o segundo, em 

seu papel de diretor de consciência, de filósofo, incitava os outros a se ocuparem consigo 

mesmos. 

 Sobre este diálogo, Foucault (2010) ressalta alguns pontos. Primeiramente, que a 

atividade de incitar os outros é concebida à Sócrates pelos Deuses. Segundo, que Sócrates 

negligencia a sua atividade de ocupar-se de si e várias outras ao incitar os outros a fazê-lo. 

Terceiro, que Sócrates, ao realizar a atividade de incitar os outros a se ocuparem consigo 

mesmo, desempenha em relação aos concidadãos, a função daquele que desperta: “Situa-se 
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exatamente no momento em que os olhos se abrem, em que se sai do sono e se alcança a luz 

primeira” (FOUCAULT, 2010, p. 9). Por fim, aponta que o cuidado de si será compreendido 

como uma “espécie de aguilhão que deve ser implantado na carne dos homens, cravado na sua 

existência, e constitui um princípio de agitação, um princípio de movimento, um princípio de 

permanente inquietude no curso da existência” (FOUCAULT, 2010, p. 9). 

 Acerca do cuidado de si no período socrático-platônico, Foucault (2010) discute a 

relação entre as noções de epiméleia heautoû e de gnôthi seuatón. Considerando o princípio 

do cuidado de si e o conhecer a si mesmo33, Foucault (2010), relata que, no surgimento deste 

preceito délfico, gnôthi seuatón (conhece-te a ti mesmo), são encontrados momentos de 

subordinação ao imperativo epiméleia heautoû (cuidado de si). Podemos perceber esta 

afirmação no trecho a seguir: 

 

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 cuidados contigo mesmo. É nesse âmbito, como que no 

limite desse cuidado, que aparece e se formula a regra “conhece-te a ti 

mesmo” (FOUCAULT, 2010, p. 6). 

 

 Apesar da distinção dos preceitos do cuidado de si e conhecer-te a ti mesmo, este 

último, segundo Foucault (2013, p. 63) é uma prática pessoal e social, sendo que “toda uma 

arte do conhecimento de si foi desenvolvida, com receitas precisas, com formas específicas de 

exames e exercícios codificados”.  

 Com base nesta reflexão, nos parece que a noção de epiméleia heautoû não somente 

funda a necessidade de conhecer-se a si, mas também a acompanha e a enquadra para além de 

seu surgimento, no pensamento e existência de Sócrates. 

 Analisando, a obra Alcibíades, Foucault (2010) faz referência ao princípio de “ocupar-

se consigo” na forma de regra, um imperativo. Segundo Foucault (2010, p. 33), Alcibíades 

possui um status acima dos outros devido aos seus ancestrais e seu tutor Péricles, alguém que 

tudo pode, aponta o texto, “na cidade, na Grécia, até mesmo em alguns Estados bárbaros”.  

                                                             
33

 Apesar da aparição da noção do gnôthi seautón, conhece-te a ti mesmo, Foucault (2010, p. 34) afirma tratar-se 

de uma forma fraca, um conselho de prudência: “olha um pouco quem és em face daqueles que queres afrontar e 

então descobrirás tua inferioridade”. 
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Alcibíades era orgulhoso de sua beleza, dono de uma grande fortuna. Em razão de suas 

dispensas e também por seu envelhecimento, seus numerosos enamorados o abandonaram, 

restando-lhe apenas a Sócrates. Uma figura retomada nos escritos estoicos e cínicos, como 

aquele que interpelava os sujeitos, jovens, a cuidarem-se consigo mesmos, ora denominado de 

ser o homem do cuidado (FOUCAULT, 2010). 

Na interpretação de Foucault (2010, p. 32), a aproximação de Sócrates a Alcibíades 

ocorre devido a necessidade deste ocupar-se consigo mesmo, pois “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”. Portanto, continua Foucault (2010, p. 32), “é alguém 

que quer transformar seu status privilegiado, sua primazia estatutária, em ação política, em 

governo efetivo dele próprio sobre os outros”. 

 Justamente neste cenário do diálogo entre Sócrates e Alcibíades, Foucault (2010) 

identifica o nascimento da questão do cuidado de si. Analisando Alcibíades a partir dos 

elementos da riqueza e da educação e percebendo o que lhe faltava como necessário para o 

governo, Sócrates sugeriu um exame acerca do que ocorrera com ele. Foucault (2010, p. 34-

35) descreve o exame da seguinte maneira: 

 

Foste confiado a Péricles após a morte de teus pais. Péricles, sem dúvida, 

“tudo pode na cidade, na Grécia e em alguns Estados bárbaros”. Contudo, ele 

não foi capaz de educar seus filhos. Teve dois e dois inúteis. 

Consequentemente, não tiveste boa sorte. Por esse ângulo, pois não se havia 

de contar com uma formação séria. Ademais, teu tutor Péricles teve o 

cuidado de te confiar a um velho escravo (Zópiro da Trácia), que era um 

monumento de ignorância e que, por consequência, nada pôde ensinar-te. 

Nessas condições, diz Sócrates a Alcibíades, querer tomar nas mãos o destino 

da cidade, mas não tens a mesma riqueza que teus rivais e não tens, 

principalmente, a mesma educação. É preciso que reflitas um pouco sobre ti 

mesmo, que conheças a ti mesmo. 

 

 A partir deste exame, Sócrates evidencia a necessidade de uma tékhne
34

, para que 

Alcibíades pudesse compensar essas inferioridades. Neste sentido, Foucault (2010, p. 35) 

discute a fórmula do “ocupar-se consigo” e “tomar cuidado de si mesmo”, do diálogo de 

Alcibíades e Sócrates, em quatro pontos: exercício do poder, educação, idade e a questão da 

ignorância. 

                                                             
34

 Encontramos, em Foucault (2012, p. 77), que a tékhne, leva em consideração princípios gerais que guiam a 

constituição de um sujeito ético, configurando-se numa “ação no seu próprio momento, de acordo com o contexto 

e em função de seus próprios fins”. 
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 No primeiro ponto, percebemos a relação entre cuidar de si ao exercício de poder, uma 

“condição para passar do privilégio estatutário que era o de Alcibíades (grande família rica, 

tradicional, etc.) a uma ação política definida, ao governo efetivo da cidade” (FOUCAULT, 

2010, p. 35).  

 Sobre este primeiro aspecto, podemos destacar o sentido de ocupar-se consigo mesmo, 

de modo evidente, em Foucault (2012), História da Sexualidade II: O uso dos prazeres, obra 

na qual são tecidas reflexões sobre “as práticas pelas quais os indivíduos foram levados a 

prestar atenção a eles próprios, a se decifrar, a se reconhecer e se confessar como sujeitos de 

desejo” (2012, p. 11-12) e entende que, pelo desejo, o sujeito descobre a verdade de seu ser.  

 Neste âmbito, ocupar-se consigo mesmo, na perspectiva de Sócrates, é encontrado da 

seguinte maneira: 

 

Ele [Platão] evocará Sócrates, mostrando a Alcibíades ou a Cálicles que eles 

não poderiam pretender ocupar-se da cidade e governar os outros se não 

aprendessem primeiro o que é necessário, e se não se exercitassem para isso 

[...]. E ele associará essa exigência do exercício à necessidade de se ocupar 

de si: a epimeleia heautou, a aplicação consigo que é uma condição prévia 

para poder se ocupar com os outros e dirigi-los, comporta não somente a 

necessidade de conhecer (de conhecer o que se ignora, de conhecer que se é 

ignorante, de conhecer o que se é), como também a necessidade de se aplicar 

efetivamente a si e de se exercer e se transformar (FOUCAULT, 2012, p. 

90). 

 

 Nestas mesmas palavras, podemos encontrar o segundo ponto do cuidado de si, refere-

se à insuficiência educativa de Alcibíades em dois elementos, o pedagógico e a crítica. Situa-

se, nos termos de carência pedagógica, a invalidez dos mestres que Alcibíades tivera, quando 

“a educação era coisa por demais séria para que conviesse confiar um jovem aristocrata 

destinado a uma carreira política a um escravo familiar e doméstico” (FOUCAULT, 2010, p. 

35).   

 De modo que nos possibilitar um entendimento da educação grega, nos faz percebê-la 

através do sentido de Paideia, apresentado em Foucault (2012, p. 94) ao abordar a askesis (a 

ascese do sujeito moral)
35

, uma aprendizagem de virtude e poder: 

 

                                                             
35

 A askesis, segundo Foucault (2014, p. 282), “compreende certo número de exercícios, nos quais o sujeito se 

coloca em situação de verificar se ele é capaz ou não de enfrentar os acontecimentos e de utilizar os discursos de 

que está armado”. 
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A askesis moral faz parte da paideia do homem livre que tem um papel a 

desempenhar na cidade e com relação aos outros: ela não tem que utilizar 

procedimentos diferentes; a ginástica
36

 e as provas de resistência, a música e 

a aprendizagem de ritmos viris e vigorosos, a prática da caça e das armas, o 

cuidado em se apresentar bem em público, a aquisição do aidos que faz com 

que se respeite a si mesmo através do respeito ao que se tem para com o outro 

Ŕ tudo isso é, ao mesmo tempo, formação do homem que será útil para a 

cidade, e exercício moral daquele que quer dominar a si mesmo. 

 

 Todavia, a educação ateniense é identificada como insuficiente (FOUCAULT, 2010). 

Por sua vez, em Foucault (2012, p. 92), a pedagogia espartana, descrita a partir de seus estudos 

de Xenofonte, é realizada da seguinte forma:  

 

ensina as crianças a suportar a fome racionando seus alimentos, a suportar o 

frio dando-lhes uma única roupa, a suportar o sofrimento expondo-as aos 

castigos físicos, assim como lhes ensina a praticar a continência impondo-

lhes a mais estrita modéstia de postura (andar nas ruas em silêncio, com os 

olhos baixos e as mãos sob o manto). 

 

 No tocante à questão pedagógica, esta é construída a partir da figura de um mestre. O 

exercício da mestria é descrito por Foucault (2010) em três tipos: a mestria de exemplo, a de 

competência e a mestria socrática. A primeira define-se pela ideia de modelo de 

comportamento, onde se tem a figura de heróis, grandes homens, que se aprende por epopeias, 

narrativas, etc. A segunda mestria condiz à transmissão de conhecimentos, valores, princípios, 

aos mais jovens. Por último, sobre a mestria socrática
37

 que é realizada através do diálogo, do 

embaraço e da descoberta, sendo considerada um jogo entre ignorância e memória. Esta 

prática será ressignificada, transformada, nos séculos seguintes. 

Sobre esta discussão, podemos encontrar, em Foucault (2013, p. 49-50), uma descrição 

da abordagem de Sócrates, na seguinte citação: 

 

Sócrates mostra ao jovem ambicioso que é muito presunçoso de sua parte 

querer tomar a seu encargo a cidade, dar-lhe conselhos e entrar em rivalidade 

com os reis de Esparta ou com soberanos da Pérsia se não aprendeu 

                                                             
36

 De acordo com Foucault (2014, p. 283), por trás da gymnasia, que significaria treino ou exercício, existem 

tradições que problematizam “a abstinência sexual, a provação física e outros rituais de purificação”. Além disso, 

a gymnasia é realizada em situação real ou induzida. 
37

 Em Hadot (2014) esta mestria socrática é observada pela característica da indagação. É descrito que Sócrates 

recusava a ser considerado mestre, uma vez que “tendo nada a dizer, não tendo tese a defender Sócrates só pode 

interrogar, recusando-se totalmente a responder questões” (HADOT, 2014, p. 100), assumindo o papel de 

interrogador, nunca de respondedor. 
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anteriormente aquilo que é necessário saber para governar: deve, primeiro, 

ocupar-se de si próprio Ŕ e logo, enquanto é ainda jovem, pois com „cinquenta 

anos será demasiado tarde‟.  

 

Considerando o elemento da crítica, reconhece-se a função erótica dos enamorados de 

Alcibíades, pois não realizaram a função de ocupar-se dele ou de fazê-lo ocupar-se consigo 

mesmo. Foucault (2010) observa que a ocupação consigo mesmo parte da necessidade de 

relação entre os jovens com eles mesmos, com seu mestre, seu amante, ou mestre e amante. 

Podemos perceber esta assertiva na lição de Sócrates, notadamente sobre o aperfeiçoamento 

do sujeito amado, descrita por Foucault (2012, p. 294), quando destaca que:  

 

fugir de todos os contatos, renunciar aos beijos que são de molde e entravar 

na alma, fazer mesmo de maneira que o corpo não toque no corpo e dele não 

sofra “a ferida”. Em troca, toda relação deve edificar-se sobre os elementos 

constitutivos da amizade: benefícios e serviços prestados, esforços para o 

aperfeiçoamento do rapaz amado, afeição recíproca, vínculo permanente e 

estabelecido uma vez por todas. 

 

 O terceiro ponto é a questão da idade. Alcibíades já não mais se encontraria na idade 

de ocupar-se consigo, não era mais jovem, contendo cinquenta anos. “É preciso aprender a 

ocupar-se consigo quando se está naquela idade crítica, quando se sai das mãos dos pedagogos 

e se está para entrar no período da atividade política” (FOUCAULT, 2010, p. 35). 

Por último, a questão da necessidade de ocupar-se consigo e a ignorância. Outra 

problemática presente na mestria socrática se situa em como fazer o jovem sair da própria 

ignorância. Na menção de Foucault (2010, p. 116): 

 

Ele precisa ter sob os olhos exemplos que possa respeitar. Tem necessidade 

de adquirir as técnicas, as habilidades, os princípios, os conhecimentos que 

lhe permitirão viver como convém. Tem necessidade de saber Ŕ e é isso o que 

se produz na mestria socrática Ŕ que não sabe e, ao mesmo tempo, que sabe 

mais do que não sabe. 

 

 Ao refletir sobre “qual é pois o eu de que é preciso cuidar quando se diz que é preciso 

cuidar de si?”, Foucault (2010, p. 36) reflete sobre o que se ignora e conclui:  

 

Pois bem, ignora o próprio objeto, a natureza do objeto com que tem que 

ocupar-se. Ele sabe que quer ocupar-se com a cidade. Tem segurança para 

fazê-lo por causa de seu status. Porém não sabe como ocupar-se, em que 



70 
 

consistirá o objetivo e o fim do que há de ser sua atividade política, a saber: o 

bem-estar, a concórdia dos cidadãos entre si. Não sabe qual é o objeto do 

bom governo e é por isso que deve ocupar-se consigo mesmo (FOUCAULT, 

2010, p. 36). 

 

 Dessa forma, identificamos, a partir de Foucault (2010), a primeira forma de teoria 

geral do cuidado de si (epiméleia heautoû). Entretanto, o filósofo alerta sobre a condição das 

práticas, ou conjunto de práticas, na qual manifesta-se o cuidado de si, estando enraizada em 

práticas mais antigas, bem antes mesmo de Sócrates. Nas palavras de Foucault (2010, p. 44): 

 

Que a verdade não possa ser atingida sem certa prática ou certo conjunto de 

práticas totalmente especificadas que transformam o modo de ser do sujeito, 

modificam-no como está posto, qualificam-no transfigurando-o, é um tema 

pré-filosófico que deu lugar a numerosos procedimentos mais ou menos 

ritualizados. Havia, se quisermos, muito antes de Platão, muito antes do texto 

do Alcibíades, muito antes de Sócrates, toda uma tecnologia de si que estava 

em relação com o saber, quer se trate de conhecimento particulares, quer do 

acesso global à própria verdade. A necessidade de pôr em exercícios uma 

tecnologia de si para ter acesso à verdade é uma ideia manifestada na Grécia 

arcaica e, de resto, em uma série de civilizações senão todas, por certo 

número de práticas que passo a enumerar e evoco muito esquematicamente. 

 

 A respeito dos exercícios presentes no cuidado de si
38

, no período da antiguidade, 

encontramos em Foucault (2010), os de purificação, de concentração da alma, de retiro, de 

resistência e de respiração. Este último não possuindo uma descrição. 

 Os ritos de purificação, segundo Foucault (2010), teriam como finalidade, não apenas 

aproximação com o Deus, ouvir o oráculo e compreendê-lo, ter um sonho que beneficiasse o 

sujeito pelo esclarecimento de sinais ambíguos, mas: 

 

[com] aquilo que os deuses podem nos dizer como verdadeiro, é um tema 

extremamente corrente, conhecido e atestado desde muito já na Grécia 

clássica, na Grécia helenística e, finalmente, em todo o mundo romano. Sem 

purificação não há relação com a verdade detida pelos deuses (FOUCAULT, 

2010, p. 44). 

 

                                                             
38

 Podemos encontrar uma ampla descrição dos exercícios espirituais na filosofia antiga, inclusive de períodos 

helenístico e romano e cristão, que também abordam o cuidado de si, a partir dos estudos de Hadot (2014). Autor 

que dialoga com os estudos de Foucault. Neste momento da pesquisa, foram indicadas as práticas da purificação, 

concentração da alma, de retiro, de resistência e de respiração, em razão destas terem sido identificadas nas obras 

investigadas em nossa pesquisa. 
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 No que condiz às práticas de concentração da alma, estas procuram evitar que o 

pneûma, esse sopro da vida, seja dispersado e, mesmo perante a morte, deve-se reuni-lo e fazer 

dele um modo de existência, como pode ser visto na citação a seguir: 

 

A alma é algo de móvel. A alma, o sopro, é algo que pode ser agitado, 

atingível pelo exterior. E é preciso evitar que a alma, esse sopro, esse pneûma 

se disperse. É preciso evitar que se exponha ao perigo exterior, que alguma 

coisa ou alguém do exterior o atinja. É preciso evitar que no momento da 

morte ele seja assim dispersado. É preciso, pois, concentrar esse pneûma, a 

alma, recolhê-lo, reuni-lo, fazê-lo refluir sobre si mesmo a fim de conferir-lhe 

um modo de existência, uma solidez que lhe permitirá permanecer, durar, 

resistir ao longo de toda a vida e não dissipar-se quando o momento da morte 

chegar (FOUCAULT, 2010, p. 44-45). 

  

 As práticas de retiro, também considerada técnica, remetia-se, na espiritualidade 

ocidental, ao termo anakhóresis (anacorese). Em Platão, seria a prática de isolamento, da 

imobilidade. “Imobilidade da alma e imobilidade do corpo: do corpo que resiste, da alma que 

não se mexe, que está como que fixa em si mesma, no seu próprio eixo e de onde nada a pode 

desviar” (FOUCAULT, 2010, p. 47). 

O retiro em si é compreendido em uma perspectiva arcaica, cujo objetivo seria o 

desligamento com o mundo onde se está situado. Corta-se os fios com o mundo exterior para 

não mais agitar-se com o seu entorno. Em outras palavras, 

 

compreendido nessas técnicas de si arcaicas, é uma certa maneira de desligar-

se, de ausentar-se Ŕ ausentar-se mas sem sair do lugar Ŕ do mundo no qual se 

está situado: cortar, de certo modo, o contato com o mundo exterior, não mais 

sentir as sensações, não mais agitar-se com tudo o que se passa em torno de 

si, fazer como se não mais se visse e efetivamente não ver mais o que está 

presente, sob os olhos. Trata-se da técnica, se quiser, de uma ausência visível. 

Permanece-se ali, é-se visível aos olhos dos outros. Mas se está ausente, 

alheado (FOUCAULT, 2010, p. 45). 

 

 A prática da resistência é descrita como uma atitude do sujeito contra as tentações e 

dificuldades. Esta prática é também vinculada à concentração da alma e ao retiro 

(anakhóresis). Na menção de Foucault (2010, p. 45), “faz com que se consiga suportar as 

provações dolorosas e difíceis, ou ainda, resistir às tentações”. 

 No movimento do pitagorismo, existiram práticas e técnicas similares, como por 

exemplo, da purificação do sono, utilizando-se das técnicas de: escutar músicas, respirar 
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perfumes e realizar a prática do exame de consciência. Este último, possuindo a finalidade de 

“reconstituir o nosso dia todo, lembrarmo-nos das faltas cometidas e, por conseguinte, nesse 

mesmo ato de memória, expurgá-las e delas nos purificarmos” (FOUCAULT, 2010, p. 45).  

 Outros exercícios pitagóricos podem ser percebidos em Foucault (2012, p. 92), são 

eles: “regime alimentar, inventários das faltas no fim do dia, ou ainda práticas de meditação 

que devem preceder o sono de maneira a conjurar os maus sonhos e favorecer as visões que 

podem vir dos deuses”. 

 Encontramos também a prática da provação, que é apresenta certa proximidade às 

práticas de resistência, que, para Foucault (2010), consiste em se colocar numa situação em 

que o sujeito seja tentado a resistir. Utilizando da referência de Plutarco, no diálogo O 

demônio de Sócrates, Foucault (2010, p. 46), descreve: 

 

Começa-se a manhã com toda uma série de longos exercícios físicos, árduos, 

cansativos, que exaurem o estômago. Isso feito, mandasse servir, em mesas 

suntuosas, refeições extraordinariamente ricas, com os mais atraentes 

alimentos. Fica-se diante deles, olhando-os meditando. Depois, chamam-se 

os escravos. Oferece-se a eles essa alimentação e, para si, uma alimentação 

extraordinariamente frugal, a dos próprios escravos. 

 

 Desse modo, percebermos a origem do cuidado de si, nas reflexões de Foucault (2010; 

2013), a partir da sua configuração no princípio de ocupar-se consigo, da aproximação com o 

conhece-te a ti mesmo e de saberes e práticas presentes na noção de epiméleia heautoû.  

 No tocante ao cuidado de si em Platão, Foucault (2010, p. 48) coloca duas perguntas 

que devem ser respondidas para que, ao mesmo tempo, o cuidado consigo mesmo forneça a 

arte, a tékhne, a fim de governar os outros e a cidade: “o que é o eu?” e “no que deve consistir 

essa ocupação, esse cuidado, essa epiméleia?”.  

 Numa longa passagem, Foucault (2010) discute a respeito do que seria este eu no 

diálogo entre Sócrates e Alcibíades. Chega-se à alma na noção de khrêsis. Neste ponto, a alma 

remonta a figura do sujeito que irá servir-se do corpo para cuidar de si, o heautón na ocupação 

consigo mesmo, a alma-sujeito.  

 

De modo geral, quando o corpo faz alguma coisa, há um elemento que se 

serve do corpo. Mas que elemento é esse que se serve do corpo? 

Evidentemente, não é o próprio corpo: o corpo não pode servir-se de si. 

Diremos que quem se serve do corpo é o homem, o homem entendido como 

um composto de alma e corpo? Certamente não. Pois, mesmo a título de 



73 
 

simples componente, mesmo supondo que ele esteja com a alma, o corpo não 

pode ser, nem a título de adjuvante, o que se serve do corpo. Portanto, qual é 

o único elemento que, efetivamente, se serve do corpo, das partes do corpo, 

dos órgãos do corpo e, por consequência, dos instrumentos e, finalmente, se 

servirá da linguagem? Pois bem, é e só pode ser a alma. Portanto, o sujeito de 

todas essas ações corporais, instrumentais, e da linguagem é a alma: a alma 

enquanto se serve da linguagem, dos instrumentos e do corpo (FOUCAULT, 

2010, p. 52). 

 

 A epiméleia heautoû, o cuidado de si, terá, segundo Foucault (2010), três grandes 

linhas que se apresentam como domínios de aplicação das práticas de si e configuram uma 

remissão permanente de um a outro. A saber, a dietética, ligada à medicina, a econômica, 

ligada a atividade social, e a erótica, constituindo a linha da relação amorosa.  

 Atento aos jogos de verdade que são encontrados numa relação de si para si, uma 

relação que aponta para a constituição de um sujeito ético
39

, Foucault (2010, p. 17) descreve 

três caracteres em que se manifesta a espiritualidade, são elas: 

 

A espiritualidade postula que a verdade jamais é dada de pleno direito ao 

sujeito. A espiritualidade postula que o sujeito enquanto tal não tem direito, 

não possui capacidade de ter acesso à verdade. Postula que a verdade jamais 

é dada ao sujeito por um simples ato de conhecimento, ato que seria 

fundamentado e legitimado por ser ele o sujeito e por ter tal e qual estrutura 

de sujeito. Postula a necessidade de que o sujeito se modifique, se 

transforme, se desloque, torne-se, em certa medida e até certo ponto, outro 

que não ele mesmo, para ter direito a [o] acesso à verdade. A verdade só é 

dada ao sujeito a um preço que põe em jogo o ser mesmo do sujeito. 

 

 Nesta condição de práticas, de técnicas de si, Foucault (2012) aborda três grandes 

linhas de evolução a Dietética, a Econômica e a Erótica. Sobre estas linhas, o filósofo 

descreve que cada uma delas propõe uma conduta sexual, uma moral sexual, e assegura que os 

gregos não tiveram por objetivo a definição de um código obrigatório a todos ou organizar o 

seu comportamento sexual. 

 Sobre a Dietética, Foucault (2010) a percebe como regime geral de existência do corpo 

e da alma, considerando-a como uma forma capital do cuidado de si que será tida como a 

principal na época helenística e, sobretudo, romana, durante os séculos I e II.  

                                                             
39

 Nas obras de Michel Foucault que foram analisadas nesta pesquisa, encontramos, de modo recorrente, a 

expressão “sujeito ético” e “formação do sujeito ético”. Estas são compreendidas no sentido de perceber o sujeito 

e suas ações, nas palavras de Foucault (2012, p. 175), “sujeito que deve se caracterizar por sua capacidade de 

dominar as forças que nele se desencadeiam, de guardar a livre disposição de sua energia, e de fazer de sua vida 

uma obra que sobreviverá além de sua existência passageira”. 
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 Em Foucault (2010), percebemos que a Dietética institui o domínio das paixões do 

corpo, não apenas a correção do pensamento. No período socrático-platônico, ao ocupar-se 

consigo mesmo, o sujeito não estaria ocupando-se de seu corpo, mas da alma. Por esta razão, o 

filósofo afirma que o cuidado de si é completamente distinto do cuidado do corpo, da dietética 

(FOUCAULT, 2010). 

 Na Dietética abordada em Foucault (2012), o sentido de desenvolver a temperança no 

sujeito em relação ao uso dos prazeres (aphrodisia)
40

 e seus pontos de reflexão foram: o 

pensamento médico
41

 e filosófico, a relação com o corpo, com a esposa, com os rapazes e com 

a verdade.  

 Acerca da temperança, Foucault (2012, p. 100) a assegura, enquanto “entendida como 

um dos aspectos de soberania sobre si é, não menos do que a justiça, a coragem ou a 

prudência, uma virtude qualificadora daquele que tem a exercer domínio sobre os outros”. 

 O uso dos prazeres interpõe uma reflexão cuja função situa-se em “ocupar-se do 

próprio corpo” (FOUCAULT, 2012, p. 125-126) e estando a Dietética definida como “arte 

cotidiana do indivíduo com o próprio corpo” (FOUCAULT, 2012, p. 115), percebemos, a 

partir da medicina antiga e seus regimes, que seus saberes e regras tinham por objetivo 

“definir uma maneira de viver, um modo de relação refletida consigo, com o próprio corpo, 

com o alimento, com a vigília e com o sono, com as diferentes atividades e com o meio” 

(FOUCAULT, 2013, p. 106). 

 A medicina antiga propusera um regime, “uma estrutura voluntária e racional de 

conduta” (FOUCAULT, 2012, p. 106) e seu sentido encontrava-se direcionado à gestão da 

saúde e da vida do corpo. 

 

Em todo caso, quer se faça da dietética uma arte primitiva ou se veja nela 

uma derivação ulterior, é claro que a própria “dieta”, o regime, é uma 

categoria fundamental através da qual pode-se pensar a conduta humana; ela 

caracteriza a maneira pela qual se conduz a própria existência, e permite fixar 

um conjunto de regras para a conduta: um modo de problemtatização do 

                                                             
40

 A noção de “uso dos prazeres” pode ser percebida, de modo evidente, em Foucault (2012), referindo-se aos 

tipos de sujeição, às formas de elaboração de si e de teleologia moral. A expressão também remete: “à maneira 

pela qual um indivíduo dirige sua atividade sexual, sua maneira de se conduzir nessa ordem de coisas, o regime 

que eles que ele realiza os atos sexuais, a importância que ele lhes atribui na sua vida” (FOUCAULT, 2012, p. 

67). 
41

 Em Mendes (2007), encontramos a descrição da função do médico na antiguidade, correspondendo à ideia de 

facilitação da natureza, através de sua arte, quando se havia algum desequilíbrio. A medicina, na interpretação da 

autora, é uma tékhne, cujo objetivo “não era dominar a natureza, mas utilizá-la em favor dos seres humanos” 

(MENDES, 2007, p. 32). 
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comportamento que se faz em função de uma natureza que é preciso 

preservar e à qual convém conformar-se. O regime é toda uma arte de viver 

(FOUCAULT, 2012, p. 129). 

 

Como intervenção, por meio da Dietética, Foucault (2012) descreve que exercícios, 

alimentos, bebidas, sonos e as relações sexuais constituíram-se como elementos de uma lista 

presente no regime. Sobre eles, Foucault (2012, p. 130) assegura que “ao longo de todo o 

tempo, e a propósito de cada uma das atividades do homem, o regime problematiza a relação 

com o corpo e desenvolve um modo de viver cujas formas, escolhas e variáveis são 

determinadas pelo cuidado com o corpo
42

. 

Não é apenas o corpo que se encontra em causa e, afirma Foucault (2012, p. 131), 

haver um duplo registro quanto ao regime, mesmo aquele fora do contexto pitagórico: “o da 

boa saúde e o do bom estado da alma”. Aqui nos deparamos com a ginástica a qual Sócrates, 

de Xenofonte, recomenda como exercício regular do corpo para os jovens. 

 

Ele vê nisso a garantia de melhor se defender na guerra, evitar como soldado 

a reputação de covardia, melhor servir à pátria, obter altas recompensas (e, 

portanto, deixar fortuna e status para os seus descendentes); ele espera, com 

isso, uma proteção contra as doenças e as enfermidades do corpo. Mas 

sublinha também os bons efeitos dessa ginástica lá, diz ele, onde menos se 

espera: no pensamento, já que um corpo em má saúde tem como 

consequências o esquecimento, o desânimo, o mau humor, a loucura, a ponto 

de que os conhecimentos adquiridos acabam sendo banidos da alma 

(FOUCAULT, 2012, p. 132). 

 

Assim, percebemos que estas reflexões sobre a Dietética nos permitem perceber o 

regime como uma ocupação consigo mesmo, uma das técnicas do cuidado de si, que, na 

concepção de Foucault (2012, p. 132), “deve-se ordenar ao princípio de uma estética geral da 

existência
43

, onde o equilíbrio corporal será uma das condições da justa hierarquia da alma”. A 

harmonia corporal deve manter “o acordo com a alma” (FOUCAULT, 2012, p. 132). 

 

                                                             
42

 Em Foucault (2012) encontra-se uma variedade de elementos que constituem o regime, as coisas que são 

medidas. Em nossos estudos identificamos, o regime físico (caminhar, passear, correr, lutar), o alimentar (bebida 

e comida), do sono, do banho, da atividade sexual (aphrodisia), entre outros. 
43

 De acordo com Dreyfus e Rabinow (2010, p. 331), a estética da existência, em Foucault, refere-se ao sistema 

ético grego, o qual “permite que pelo menos os aristocratas gregos habitem um mundo compartilhado, social, em 

que o prazer corporal, a perfeição do caráter e o dever com a relação à cidade possam ser cultivados sem 

nenhuma fundamentação em normas subscritas pela religião, pela lei ou pela ciência”. Além desta definição, 

podemos encontrar, em Castro (2004), que a estética da existência é uma noção que se refere ao modo de 

sujeição, uma forma de vinculação do sujeito a um conjunto de regras e valores. 
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Em suma, a prática do regime enquanto arte de viver é bem outra coisa do 

que um conjunto de precauções destinadas a evitar doenças ou terminar de 

curá-las. É toda uma maneira de se constituir como um sujeito que tem por 

seu corpo o cuidado justo, necessário e suficiente. Cuidado que atravessa a 

vida cotidiana; que faz das atividades maiores ou rotineiras da existência uma 

questão ao mesmo tempo de saúde e de moral; que define entre o corpo e os 

elementos que o envolvem uma estratégia circunstancial; e que, enfim, visa 

armar a próprio indivíduo com uma conduta racional (FOUCAULT, 2012, p. 

137). 

 

Partindo da perspectiva da Econômica, ou, por assim dizer, atividade social, o que está 

em questão são os conjuntos de deveres presentes no pai de família, marido, filho, 

proprietário, senhor de escravos, em cuidar de si mesmo (FOUCAULT, 2010).  

Em Foucault (2012, p. 115), identificamos que os sentidos presentes na prática da 

Econômica se remetem à “arte da conduta do homem enquanto chefe de família”, “uma arte de 

comandar” (FOUCAULT, 2012, p. 195)
44

. Para tanto, percebemos que para que fosse possível 

governar os outros, era preciso governar a si mesmo (enkrateia). 

Além disso, percebemos uma descrição da Econômica a partir da análise do papel do 

homem da mulher e nas questões da fidelidade, da manutenção do status, da exclusividade 

sexual, do casamento e da reciprocidade. Afirmando não possuírem as mesmas bases, os 

mesmos princípios e as mesmas exigências, Foucault (2012, p. 316) sintetiza: 

 

No que diz respeito à Econômica, encontra-se uma forma de temperança 

definida, não pela fidelidade recíproca dos cônjuges, mas por um certo 

privilégio que o marido conserva à esposa legítima, sobre a qual ele exerce 

seu poder; o problema temporal nesse caso não está na apreensão do 

momento oportuno mas sim na manutenção, ao longo da existência, de uma 

certa estrutura hierárquica própria à organização da casa; é para assegurar 

essa permanência que o homem deve temer qualquer excesso e praticar o 

domínio de si no domínio que ele exerce sobre os outros. 

 

 Por fim, no tocante à Erótica, a arte refletida do amor (FOUCAULT, 2012), questiona-

se a ideia de formação na referência do outro perpassando uma relação amorosa. Considerando 

o tema da erótica, Foucault (2010) discute a partir da questão dos enamorados de Alcibíades 

que, ao invés de fazê-lo ocupar-se consigo, apenas se ocupavam de sua beleza e juventude.  

                                                             
44

 Vale-se ressaltar que Foucault (2012) aponta para uma arte “masculina” de governar. O filósofo, nesta obra, 

reflete sobre diversas perspectivas dos enamorados, do casamento, da relação entre rapazes, entre mulheres, entre 

outras questões pertinentes à genealogia do poder, a partir da atividade sexual. 
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 Na Erótica, Foucault (2012) aponta questões como a atenção e o cuidado que estão 

presentes nas relações entre mestre e discípulo. Podemos, por meio das técnicas por trás da 

Erótica, “relações que podem se estabelecer entre um homem mais velho que terminou a sua 

formação Ŕ e que se supõe desempenhar o papel social, moral e sexualmente ativo Ŕ e o mais 

jovem, que não atingiu seu status e que tem necessidade de ajuda, de conselhos e de apoio” 

(FOUCAULT, 2012, p. 246). 

 Assim identificada, Foucault (2012) afirma haver uma ligação estrita entre o amor 

grego pelos rapazes e a prática da educação e ensino filosófico, assumindo-se “o ponto de 

vista do rapaz, o problema é saber de que maneira ele poderá assegurar seu domínio não 

cedendo aos outros” (FOUCAULT, 2012, p. 266). O filósofo também afirma que a reflexão 

filosófica teria por base uma prática social já instituída.  

 Na Erótica socrática encontraremos a ideia de amor da alma e do corpo (FOUCAULT, 

2012). O amor da alma seria o amor verdadeiro. Tal relação, entre o uso dos aphrodisia (dos 

prazeres) e o acesso à verdade é, descrito por Foucault (2012, p. 289), como “um dos pontos 

mais notáveis da reflexão grega sobre o amor pelos rapazes: não somente ela evidencia de que 

maneira, [...], esse amor constituía um ponto difícil, que exigia uma elaboração da conduta e 

uma estilização bem delicada do uso dos aphrodisia”. Em outras palavras: 

 

a erótica socrática tal como Platão a faz aparecer, coloca muitas questões que 

eram habituais nas discussões sobre o amor. Mas ela não visa definir a 

conduta conveniente onde se equilibrariam a resistência suficientemente 

longa do amado e o benefício suficientemente precioso do amante; ela tenta 

determinar por qual movimento próprio, por qual esforço e qual trabalho 

sobre si mesmo o Eros do amante poderá resgatar e estabelecer para sempre 

sua relação com o ser verdadeiro (FOUCAULT, 2012, p. 306). 

  

Finalizando esta etapa de discussão, percebemos que Foucault (2010), sintetiza o 

cuidado se si, no período socrático-platônico, sob os temas da ação política, da pedagogia e da 

erótica
45

. Como ação política, em razão de ser reconhecido como um privilégio, ao mesmo 

tempo dever, daqueles que querem governar, justamente “porque eles têm que governar 

(FOUCAULT, 2010, p. 69). Como pedagogia, pois é identificada a insuficiência pedagógica e 

                                                             
45

 Em Deyfrus e Rabinow (2010, p. 316), pode-se reconhecer, no tocante ao cuidado de si na antiguidade, que 

“essa elaboração do si e sua consequente austeridade não são impostas ao indivíduo pela lei civil ou pela 

obrigação religiosa; trata-se, ao contrário, de uma escolha feita pelo indivíduo para sua própria existência. As 

pessoas decidem por si mesmas se cuidam ou não”. 
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o problema da maturidade, considerando não ser “mais para tornar-se cidadão, ou melhor, o 

chefe de que se precisa, é que o jovem vai ocupar-se consigo [mesmo]. O adulto se ocupará 

consigo mesmo Ŕ para preparar o quê? Sua velhice” (FOUCAULT, 2010, p. 70). Como 

erótica, por se tratar de um jogo social que envolve, segundo Foucault (2012, p. 255), o 

domínio de si do amante, o qual “implica que o amado seja capaz de instaurar uma relação de 

dominação sobre si mesmo; e enfim ele implica a escolha refletida que fazem um do outro, 

uma relação entre as suas duas moderações”. 

 É desse modo que adentramos às linhas de desenvolvimento do cuidado de si na 

considerada Idade de Ouro, séculos I e II d.C., mais evidentemente, no pensamento epicurista, 

estoico e cínico. 

 

2.2 A Idade de Ouro do cuidado de si, séculos I e II 

 

 Sofrendo uma significativa ampliação nos séculos I e II, o cuidado de si se tornou 

imperativo de noções como a de cultura de si e de prática de si. Estas noções são essenciais na 

identificação deste período como a idade de ouro, pois deslocam o foco do cuidado dos 

governos da cidade para o eu do sujeito
46

.   

 Sendo transferido para o eu, mas que não se encontra desligado dos outros, o cuidado 

de si, no contexto helenístico e romano, institui a “absolutização” de si como objeto do 

cuidado. Esta transformação será definida sob a forma de uma noção que, desde os pós-

socráticos Ŕ cínicos, estoicos e epicuristas Ŕ, chamariam de tékhne toû bíou, ou arte da 

existência, arte de viver (FOUCAULT, 2010; 2013) e podemos perceber a descrição desta 

transformação na seguinte citação: 

 

O eu é a meta definitiva e única do cuidado de si. Por conseguinte, essa 

atividade, essa prática do cuidado de si, em nenhum caso pode ser 

considerada como pura e simplesmente preliminar e introdutória ao cuidado 

dos outros. Centrada apenas em si mesma, é uma atividade que encontra seu 

desfecho, sua completude e sua satisfação, no sentido forte do termo, 

somente no eu, isto é, naquela atividade que é exercida sobre si. Cuida-se de 

si, por si mesmo, e é no cuidado de si que esse cuidado encontra sua própria 

                                                             
46

 De acordo com Dreyfus e Rabinow (2010), Foucault aponta para esta transformação da tékhne, da cultura 

antiga que se encontrava voltada ao governo, a cuidar das cidades, para a perspectiva do si, do cuidar de si 

mesmo. Nas palavras do próprio Foucault (2014, p. 275), “o novo cuidado de si implica uma nova experiência de 

si”, assegurando que nos séculos I e II, houve uma ênfase na introspecção, entre as práticas de leitura, escrita e 

vigilância e na atenção dada aos próprios acontecimentos da vida e aos estados da alma. 
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recompensa. No cuidado de si é-se o próprio objeto, o próprio fim. Ao 

mesmo tempo existe, se quisermos, uma absolutização (perdoe-me a palavra) 

de si como objeto do cuidado, e uma autofinalização de si para si na prática 

que chamamos de cuidado de si (FOUCAULT, 2010, p. 159-160). 

 

 Como efeito da autofinalização de si numa série de práticas, ocorreu uma ampla 

propagação, neste período, daquilo que se configurou como cultura de si. Neste aspecto, 

cultura para Foucault (2010), constitui-se a partir de quatro condições. Dispõe de um conjunto 

de valores, em certo ponto, coordenados, subordinados e hierarquizados. Valores estes que se 

apresentam como universais, mas não totalmente acessíveis, pelo menos, não a qualquer 

pessoa. Demanda determinadas condutas que, de forma regrada e pontual, necessita de esforço 

e sacrifício para se consagrar ao longo de toda a vida tais valores. Por fim, que tais valores 

estejam associados a noções, ou conjunto de noções, conceitos, teorias, um campo de saber, e 

seu acesso seja restringido por procedimentos, técnicas, em certa medida regrados, não 

somente elaborados, mas reconhecidos, transmitidos e ensinados. 

 A partir desta definição de cultura, podemos compreender a forma que Foucault 

interpreta a constituição de uma cultura de si. Portanto, nas palavras de Foucault (2010, p. 

162): 

 

se chamarmos cultura a uma organização hierárquica de valores, acessível a 

todos, mas também ocasião de um mecanismo de seleção e de exclusão; se 

chamarmos cultura ao fato de que essa organização hierárquica de valores 

solicita do indivíduo condutas regradas, dispendiosas, sacrificiais, que 

polarizam toda a vida; e enfim que essa organização do campo de valores e o 

acesso a esses valores só se possam fazer através de técnicas regradas, 

refletidas e de um conjunto de elementos que constituem um saber, então, 

nessa medida, poderemos dizer que na época helenística e romana houve 

verdadeiramente uma cultura de si. 

 

 Foucault assegura que a cultura de si, ampliada pela concepção de arte da existência 

(techne tou biou), é um tema bem antigo na cultura grega
47

. Nesta cultura de si, encontra-se 

dominado um “princípio segundo o qual é preciso „ter cuidados consigo‟; é esse princípio do 

cuidado de si que fundamenta a sua necessidade, comanda o seu desenvolvimento e organiza 

sua prática” (FOUCAULT, 2013, p. 49). 

                                                             
47

 Numa tradução livre, encontramos em Castro (2004, p. 336) que “para los griegos la propia vida era objeto de 

una técnica, de un arte de vida”, ou seja, “para os gregos, a própria vida era objeto de técnica, de uma arte de 

viver”. Assim, torna-se mais evidente o sentido de arte de viver, na perspectiva das práticas de si. 
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Foucault (2013, p. 46), quando tece reflexões sobre os séculos em questão, assegura 

estarem remetidas, principalmente, à austeridade da conduta, como podemos perceber na 

citação a seguir: 

 

o que se marca nos textos dos primeiros séculos Ŕ mais do que novas 

interdições sobre os atos Ŕ é a insistência sobre a atenção que convém ter para 

consigo mesmo; é a modalidade, a amplitude, a permanência, a exatidão da 

vigilância que é solicitada; é a inquietação com todos os distúrbios do corpo e 

da alma
48

 que é preciso evitar por meio de um regime austero; é a importância 

de se respeitar a si mesmo, não simplesmente em seu próprio status, mas em 

seu próprio ser racional, suportando a privação dos prazeres ou limitando o seu 

uso ao casamento ou à procriação. 

  

Desse modo, o eu representado na cultura de si, é um valor universal que não é 

acessível a todos. Suas possibilidades de exclusão são descritas através do ócio (ótium) e o 

ócio cultivado (skholé), ou seja “um fechamento em torno do grupo religioso ou a segregação 

pela cultura” (FOUCAULT, 2010, p. 114).  

É a partir das formas de acesso ao eu, que encontraremos o sentido das práticas, 

segundo Foucault (2010), associadas a um saber teórico, um conjunto de conceitos, noções e 

teorias cujas condutas e técnicas sejam constituídas de forma regrada e refletida.  

Podemos perceber outra forma de acesso através da noção de salvação, presente nas 

práticas de si dos séculos I e II. Sobre esta noção, Foucault (2010) afirma tê-la encontrado já 

em Platão, na ideia de salvar a si mesmo para salvar os outros. No entanto, ao reencontrá-la 

nos séculos I e II, seu campo de aplicação é infinitamente mais amplo, ao ponto de possuir 

valores e estrutura específicos. Assim, no período helenístico e romano, Foucault (2010, p. 

166) considera que: 

  

“salvar-se” significará: aceder a bem que não se possuía no ponto de partida, 

favorecer-se com uma espécie de benefício que se faz a si mesmo, do qual se 

é o próprio operador. “Salvar-se” significará: assegurar a própria felicidade, a 

tranquilidade, a serenidade, etc. (FOUCAULT, 2010, p. 166). 

 

 Nesse ínterim, o eu, no período helenístico e romano, é descrito como agente, objeto, 

instrumento e finalidade da salvação. Aspecto este que nos faz considerar as palavras de 

                                                             
48

 Em Foucault (2014, p. 276), é evidenciado, acerca da cultura de si, que “é orientada para a alma, mas tudo o 

que se refere ao corpo toma uma importância considerável”. 
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Foucault (2010, p. 166), ao descrever que é pela salvação que “nos tornamos inacessíveis aos 

infortúnios, às perturbações, a tudo o que pode ser induzido na alma pelos acidentes, pelos 

acidentes exteriores, etc.”. 

 O que Foucault (2010) atesta sobre a vida, na época helenística e romana, é que ela é 

uma atividade do sujeito que se desdobra como único operador ao longo de toda sua 

existência. Essa questão do cuidado de si ser realizado em todo o período da vida foi 

evidenciada em Foucault (2010; 2013), tanto em suas leituras de Sêneca, quanto de Epicteto.  

Podemos compreender o fato de não ser estipulada uma idade ideal para que se tenha 

cuidado de consigo mesmo, em um dos momentos da discussão de Foucault (2013, p. 53), 

quando este faz a menção de que “os filósofos recomendem cuidar-se de si não quer dizer que 

esse zelo esteja reservado para aqueles que escolhem uma vida semelhante à deles; ou que tal 

atitude só seja indispensável durante o tempo que passe junto a eles. É um princípio válido 

para todos, todo o tempo e durante toda a vida”
49

. 

Para não conceber esta salvação de si totalmente dissociada da salvação dos outros, 

Foucault (2010) passa a refletir sobre a concepção de amizade
50

 presente nos epicuristas e 

sobre a relação de si e dos outros a partir dos estoicos, especificadamente, em Epicteto. 

Sobre a amizade epicurista, Foucault (2010) a resguarda como uma forma do cuidado 

de si evidenciada por sua utilidade e pelo desejo. Sobre esta concepção, Foucault (2010, p. 

175) afirma: “primeiro, nascimento na utilidade; segundo, oposição entre utilidade e a 

desejabilidade da amizade; terceiro enfim o fato de que a despeito dessa oposição, a amizade 

só é desejável se mantiver perpetuamente uma certa relação útil”. 

 A amizade epicurista, deste modo, surge como uma forma de cuidado de si, pois, como 

imperativo, atividade consagrada a si, “não constitui um exercício de solidão, mas sim uma 

verdadeira prática social” (FOUCAULT, 2013, p. 57). Portanto, a amizade que nos dedicamos, 

ao torná-la recíproca
51

, a felicidade seria sua correspondente, um estado de ausência de 

perturbação devido à confiança nesta amizade.  
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 Essa ideia é reforçada em Foucault (2014), quando o filósofo discute a ideia do cumprimento total da vida e sua 

relação com a morte, a velhice como plenitude da vida que antecede a morte. 
50

 De acordo com Ortega (1999, p. 172), ao abordar a amizade, Foucault atem-se na atualização da estética da 

existência e enfatiza: “Foucault pretende mostrar com sua reabilitação da amizade como as formas possíveis de 

vida em comum em nossa sociedade não se esgotam na família e no matrimônio. É possível criar novas formas de 

existência produtoras de uma intensidade e de um prazer especiais.  
51

 Em Deyfrus e Rabinow (2010, p. 301), a partir da transcrição de uma entrevista com o próprio Foucault acerca 

da amizade, da reciprocidade e da ética grega, identifica-se que a “amizade é recíproca e as relações sexuais não 

são recíprocas”, além disso, transcrevem os autores, “em Platão, a reciprocidade é muito importante na amizade, 
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 No âmbito da relação consigo mesmo e com os outros, identificamos a discussão da 

concepção estoica do homem como ser comunitário. Esta concepção é advinda de Epicteto, 

filósofo antigo o qual Foucault (2013) considera como o responsável pela principal elaboração 

do cuidado de si.  

Foucault (2010; 2013) considera que, em Epicteto, o cuidado de si, será constituído a 

partir dos deveres do próprio sujeito enquanto parte da comunidade humana. Nesta 

perspectiva, de acordo com Foucault (2013, p. 53), o cuidado de si passa a ser um “privilégio-

dever, um dom-obrigação que nos assegura a liberdade obrigando-nos a tomar-nos nós 

próprios como objeto de toda a nossa aplicação”. 

Nesse contexto, o sujeito deve saber o que depende dele e o que não, bem como aquilo 

que deve fazer e o que não, ocupando-se como convém. Nessa perspectiva, o cuidado de si, na 

menção de Foucault (2010, p. 177-178), concebe-se da seguinte forma: 

 

Aquele que tiver se ocupando consigo como convém Ŕ isto é, aquele que tiver 

efetivamente analisado quais são as coisas que dele dependem e quais as que 

não dependem Ŕ ao ter cuidados consigo de tal maneira que, se alguma coisa 

vier à sua representação, saberá o que deve e o que não deve fazer, este 

saberá, ao mesmo tempo, cumprir os seus deveres enquanto parte da 

comunidade humana. Saberá cumprir seus deveres de pai, de filho, de esposo, 

de cidadão, etc. precisamente porque terá se ocupado consigo. 

   

 Assim, ao compreendermos o cuidado de si sob uma forma institucional, do sujeito 

para consigo mesmo e para com os outros, seja pelo termo da amizade ou por suas 

características de ser reflexivo, estaremos compreendendo também o que, para Foucault 

(2013), significou os preceitos postulados por Epicteto, os quais consideram que a ideia de se 

formar e de se cuidar seriam atividades solidárias. Entretanto, com as mudanças no contexto 

romano para o Império, é preciso ainda pensar na nova configuração a qual o cuidado de si 

passou. 

 Nesta situação, a figura paradoxal do príncipe
52

 surge como um personagem que deve 

se ocupar inteiramente dos outros. Em Marco Aurélio, existe o princípio geral de conduta o 

qual deve guiar esta figura: “o imperador, porque terá cuidado de si, encontrará e cumprirá 

tarefas, tarefas que só deverão ser cumpridas de modo imperativo na medida em que fazem 

                                                                                                                                                                                                
mas não pode ser encontrada no nível físico; uma das razões pelas quais eles necessitaram de uma elaboração 

filosófica, de modo a justificar esse tipo de amor, era a de que eles não podiam aceitar a recíproca física”. 
52

 Em Foucault (2012), reencontramos a perspectiva do príncipe e o cuidado de si, através da discussão acerca da 

relação entre governantes e governados, do poder sobre os outros e o domínio de si. 
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parte desse objetivo geral que não é o outro senão ele mesmo por ele mesmo” (FOUCAULT, 

2010, p. 181). 

É no intuito de nos fazer entender que o ofício de ser imperador impõe deveres à 

pessoa que o realiza. Foucault (2010) concebe que a figura do imperador, ao passo em que 

cuida de si mesmo, encontrará os deveres os quais pertencem ao seu ofício de ser imperador, 

pois o objetivo não é outro a não ser ele mesmo, por si próprio.  

Nesse contexto, identificamos em Foucault (2010), as seguintes proposições de 

práticas feitas por Marco Aurélio. O exame da consciência foi uma tecnologia de si encontrada 

na prática estoica e pitagórica. A prática deste exame existia em dois momentos: pela manhã e 

pela noite. O primeiro é para se analisar o que se fará no decorrer do dia, um emprego no 

tempo futuro, uma reativação dos princípios que se praticará para ser cumprido seu dever; já o 

exame da noite, se revia o que fora feito e o que se deveria fazer. 

 Esta ocupação consigo mesmo, descrita nas reflexões de Marco Aurélio, também será 

abordada em Foucault (2010) sob a forma da dietética. Vimos, no período socrático-platônico, 

que a dietética estaria ligada à ocupação do sujeito para com sua alma. Em ambas as formas, o 

saber médico hipocrático
53

 se faz presente.  

Segundo Foucault (2010), a dietética em Marco Aurélio aparece na carta destinada à 

Frontão, ao prestar contas de sua saúde, de seu regime médico. Podemos perceber o elemento 

da dietética, em Marco Aurélio, na citação a seguir: 

 

Portanto, uma anotação que é tradicional: anotação das agitações, dos 

medicamentos absorvidos (gargarejou, tomou água adocicada, etc.). De modo 

geral, anotações sobre o sono. Por exemplo, "dormir de lado", que é um 

importante preceito médico-ético da época. Dormir de costas é expor-se a 

visões eróticas; dormir de lado é promessa de um sono casto. Anotações 

sobre a alimentação: comeu apenas pão, enquanto os outros comiam..., etc. 

Anotações sobre o banho, sobre os exercícios. Sono, despertar, alimentação, 

banho, exercícios, e depois, bem entendido, as medicações. (FOUCAULT, 

2010, p. 144-145). 
 

 Ainda sobre a dietética, Foucault (2013, p. 109) assegura através dos escritos de Celso, 

Marco Aurélio e Sêneca, que este elemento é testemunhado, nas evocações da vida cotidiana, 

como um “modo de atenção a si e ao próprio corpo. Intensificação, muito mais do que 
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 Faz-se necessário enfatizar que na medicina hipocrática, de acordo com Mendes (2007), o corpo não é 

compreendido de maneira fragmentada, havendo correlações em seus elementos constituintes. 
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mudança radical; modificação de graduação nos elementos aos quais a atenção é dirigida, e 

não outro modo de perceber-se enquanto indivíduo físico”. 

Marco Aurélio propõe um saber espiritual que consiste na ideia de o sujeito tomar 

distância do lugar no mundo em que se situa. Este movimento consiste em entranhar-se em seu 

interior, debruçar-se em seus detalhes, partindo do ponto do mundo em que se está. Trata-se, 

diz Foucault (2010, p. 260), “em suma, se quisermos, da visão infinitesimal do sujeito que se 

debruça sobre as coisas”. 

 Marco Aurélio também prescreveu um esquema o qual Foucault (2010) descreve como 

exercício espiritual. Este tem por função, manter no espírito o que se deve ter nele, ou seja, a 

definição do bem, da liberdade
54

 e do real, ao mesmo tempo em que sempre nos lembrará, a 

respeito de vinculá-los entre si, reatualizando-os. Na menção do Foucault (2010, p. 261), o 

exercício correspondeu a “aquilo que, em função da liberdade do sujeito, deve, por essa 

liberdade, ser reconhecido como bem em nosso único elemento de realidade, a saber, o 

presente”. 

 Assim, para compor este exercício, Marco Aurélio evoca, em primeiro momento, o 

poieîsthai hóron (definir) e o hypographèn poieîsthai (descrever). Além destes exercícios de 

descrição e verbalização, Marco Aurélio propõe também o exercício de memorização, o 

exercício de olhar, o qual deve ser feito de forma articulada, reativando a memória e 

desdobrando a coisa por inteiro. Tudo isso, para alcançar a megalophrosýne, um tipo de 

grandeza da alma (FOUCAULT, 2010). 

 Neste exame, Foucault (2010) discorre sobre algumas propostas de exercícios, são eles: 

exercício-caminhada, exercício-memória, submetidos a um tipo de vigilância a fim de analisar 

o fluxo da representação do mundo, as diferentes formas que o mundo nos fornece. 

 Este exame do conteúdo representativo é tido como um princípio geral de uma série de 

exercícios cuja função moral é particular e precisa. Como podemos ver nas reflexões de 

Foucault (2010) acerca das proposições de Marco Aurélio, o primeiro exercício condiz à 

decomposição do objeto no tempo; o segundo, aos seus elementos constituintes; e o terceiro, 

aos exercícios de descrição desqualificante, ou redutora. 

 Para o primeiro, Foucault (2010, p. 271) descreve: 

                                                             
54

 A liberdade, em Foucault (2012, p. 99), não se refere à não-escravidão, afirma o filósofo, “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”. 
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Vemos como o princípio do presente enquanto instância do real, da lei de 

determinação do bem e da garantia da liberdade do indivíduo, enfim princípio 

[segundo o qual] o indivíduo deve garantir sua própria liberdade em relação a 

tudo que o cerca, tudo isso assegurado pelo exercício de pôr em 

descontinuidade movimento que são contínuos, instantes que se encadeiam 

uns aos outros. A lei da percepção instantânea é um exercício de liberação 

garantindo ao sujeito que ele será sempre mais forte do que cada elemento do 

real que lhe é apresentado. 

 

 Para com o segundo, encontramos uma preocupação com a respiração e o elemento 

que nos constitui, através do exercício de pôr-se em descontinuidade. Na descrição deste 

exercício, Foucault (2010) aponta condição de não sermos jamais os mesmos, pelo exemplo do 

pneûma, do corpo, e sua relação com a fixação de nossa identidade.  

 Na interpretação de Foucault (2010, p. 173), Marco Aurélio afirma que o princípio que 

devemos liberar corresponde ao racional, indagando, “enquanto carne, o que sou?”. Foucault 

(2010, p. 273) afirma: “Sou de lama, sou de sangue, de ossos, de nervos, de veias, de artérias. 

Enquanto sopro, a cada instante expulso uma parte de meu sopro [pneûma] para aspirar uma 

outra. O que resta é o princípio racional, o princípio diretor, e é esse que devemos liberar”. 

 O terceiro tipo de exercício, descrito de forma mais simples, confere, na menção de 

Foucault (2010, p. 274) à decomposição, ou como se refere o filósofo, redução descritiva ou 

descrição com finalidade de desqualificação, que: 

 

consiste em proporcionar, com maior exatidão e o máximo de detalhes 

possível, uma representação que tenha o papel de reduzir a coisa a tal como 

ela se apresenta, reduzi-la relativamente às aparências de que se cerca, os 

ornamentos que a acompanham e aos efeitos de sedução ou de medo a que 

ela pode induzir. 

 

Desse modo, Foucault (2010) tenta nos fazer perceber o núcleo do cuidado de si neste 

período, representado pela noção de conveersão, de salvação pelo dever do sujeito em ocupar-

se consigo mesmo para então se ocupar com os outros. Em outras palavras, “esses deveres 

devem ser tratados, cumpridos e executados a partir de uma atitude moral que é a mesma de 

qualquer homem em relação às tarefas que lhe são próprias” (FOUCAULT, 2010, p. 181). 

Vemos construírem-se os fundamentos das práticas de si, da cultura de si, dos séculos I 

e II. Tais práticas nos encaminham à “grande imagem da volta para si” (FOUCAULT, 2010, p. 

186), a qual tem por base duas imagens, a do pião e a do rodopio. Estas analogias nos 
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permitiram compreender que tipo de cuidado é esse que se tem consigo mesmo e suas novas 

atribuições. 

 Utilizando-se de duas de imagens, a do pião e a do rodopio, Foucault (2010) discute 

sobre o tema da volta para si mesmo, presente nas práticas de si deste período. A respeito da 

imagem do pião, Foucault (2010), aponta que se gira sobre si, mas que há a necessidade de 

uma força externa, um impulso, um movimento que não seria próprio do objeto.  

Sobre a imagem do pião, Foucault (2010, p. 186) afirma: “girando sobre si, ele 

apresenta sucessivamente faces diferentes às diferentes direções e aos diferentes elementos 

que lhe servem de circuito. E por fim, embora permaneça aparentemente imóvel, na realidade 

o pião está sempre em movimento”. 

 Ao que se refere à imagem do rodopio, Foucault (2010) reflete sobre o retorno a si, 

uma conversão a si mesmo. Esta imagem representa uma sabedoria que consiste em não se 

permitir induzir por um movimento involuntário exterior e, ao mesmo tempo, situa a meta de 

uma permanência imóvel em nós mesmos. 

 A conversão, entendida como metánoia, atesta o seguinte problema: “como devo 

transformar meu próprio eu para ser capaz de aceder à verdade?” (FOUCAULT, 2010, p. 161). 

Sobre este tema, Foucault (2010) afirma encontrar a noção de conversão nas leituras de 

Epicteto, Marco Aurélio e Plotino, na forma da epistréphein pròs heautón (voltar-se para si, 

converter-se a si)
55

.  

 Apesar de não considerar uma noção propriamente construída, bem definida, Foucault 

(2010, p. 189), afirma que a conversão, na cultura de si: 

 

trata-se de um retorno que se fará, de certo modo, na própria imanência do 

mundo, o que não significa, contudo, que não haverá oposição essencial e 

realmente essencial entre o que não depende e o que depende de nós. [...] a 

conversão de que agora se trata, na cultura de si helenística e romana, conduz 

a nos deslocarmos do que não depende de nós ao que depende de nós. Trata-

se, antes, de uma liberação no interior desse eixo de imanência, liberação em 

relação a tudo aquilo que não dominamos, para alcançarmos, enfim, aquilo 

que podemos dominar. 

 

 Em Foucault (2013, p. 69), esta temática da conversão será compreendida, na cultura 

de si, como uma atividade do sujeito na relação consigo mesmo e seu objetivo remonta certa 
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 Foucault (2010) afirma que este não seria um tema novo, podendo ser encontrado nos discursos de Platão, sob 

a forma da epistrophé. 



87 
 

mudança do olhar, pois “é preciso que este não se disperse numa curiosidade ociosa, quer seja 

a das agitações cotidianas e da vida dos outros [...] ou aquela que procura descobrir os 

segredos da natureza, os mais distantes da existência e daquilo que importa para ela”. 

Ainda sobre a imagem do rodopio, desta vez, a partir de Sêneca, Foucault (2010) 

ressalta sua importância devido a filosofia fazer o sujeito girar em torno de si mesmo, no 

intuito de se liberar. Podemos perceber seus argumentos a partir da citação abaixo: 

 

Está na carta 8, quando Sêneca diz que a filosofia faz com que o sujeito gire 

em torno de si mesmo, isto é, faz com que ele execute o gesto pelo qual, 

tradicional e juridicamente, o mestre liberta seu escravo. Havia um gesto 

ritual, com que o mestre, a fim de mostrar, manifestar, efetuar a liberação do 

escravo de sua sujeição, fazia-o girar em torno dele mesmo. Sêneca retoma 

essa imagem e diz que a filosofia faz com que o sujeito gire em torno de si 

mesmo, mas para o liberar. Portanto, ruptura para o eu, ruptura em torno do 

eu, ruptura em proveito do eu, mas não ruptura no eu (FOUCAULT, 2010, p. 

191-192). 

 

 A conversão, na idade de ouro, seria então uma espécie de autossubjetivação. Uma 

forma de dirigir-se a si mesmo, de “volver o olhar para si mesmo” (FOUCAULT, 2010, p. 

196). Nestes termos, segundo os textos de Sêneca, Plutarco, Epicteto, Marco Aurélio, entre 

outros, Foucault (2010) considera ser nessa ideia de fazer o sujeito voltar o olhar para si, que 

se desenvolvem algumas técnicas.  

Como exemplo de uma dessas tecnologias de si, proposto por Plutarco, a técnica de 

memória é considerada um dos exercícios de anticuriosidade (de não polypragmosýne). Esta 

técnica tem por objetivo “lembrar sempre o que temos na cabeça, o que aprendemos” 

(FOUCAULT, 2010, p. 198). 

 Encontramos também outras práticas, a de caminhadas, da recusa da curiosidade, da 

resistência a coisas desejáveis e agradáveis e do exercício de concentração. A este último, 

daremos um pouco mais de atenção por possuir uma elaboração mais dedicada ao modo de ser 

do sujeito, de forma a englobar as demais práticas e exercícios. 

 Segundo Foucault (2010), não se realiza estes exercícios somente para descobrir o mal 

que há em nós, mas se concentrar num caminho reto. O que se observa, em Foucault (2010, p. 

199), é a necessidade de o sujeito concentrar-se em si mesmo. Nesta linha de pensamento, 

Marco Aurélio, afirma Foucault (2010), reforça a atitude de evitar prestar atenção ao que 

ocorre com os outros, evitando-se assim pensamentos frívolos e maldosos.  
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Portanto, é nesse caminho do sujeito para si, que se deve considerar a distância que há 

para consigo mesmo, “enquanto somos sujeito de uma ação que dispõe de meios para atingi-la, 

mas, acima de tudo, do imperativo para atingi-la. E o que há para ser atingido é o eu” 

(FOUCAULT, 2010, p. 200). 

 Dessa forma, o filósofo retoma o tema da tékhne toû bíou (arte de viver). 

Problematizando as proposições dos estoicos, Foucault (2010) aborda brevemente as correntes 

“heréticas”, mais especificadamente em Aríston de Quíos, que descreve a importância da 

moral a partir de uma drástica compreensão de conhecimento do mundo ou da natureza, em 

Galeno e sua enciclopédia médica e os textos de Sêneca e de Marco Aurélio. 

 A partir das leituras de Sêneca, Foucault (2013, p. 52) considera, a respeito do tema da 

aplicação a si próprio, ser necessário renunciar as outras ocupações, “tornar-se disponível para 

si próprio (sibi vacare)”, para atingir, com toda a pressa e esforço, a finalidade que é de 

“„formar-se‟, „transformar-se‟, „voltar a si‟”. 

 Num outro momento, analisando as Questões naturais, ainda de Sêneca, Foucault 

(2010) procura discuti-lo por se tratar de percorrer o grande círculo do mundo e das causas e 

segredos. Primeiramente, Foucault (2010) identifica um deslocamento na questão da idade ao 

tema da velhice. O filósofo interpreta que era preciso pressa para consumar a própria vida. 

Agilizar o processo de completude da vida. Foucault (2010, p. 234-235) descreve a velhice 

ideal, como podemos perceber: 

 

É preciso agilizar-se para chegar ao ponto em que ela estará completa. 

Completa não porque tivesse chegado enfim ao seu termo cronológico mais 

recuado, mas por ter chegado à sua plenitude. É preciso atravessar a própria 

vida com a maior presteza, em uma pincelada, uniformemente, sem sequer 

dividi-la em fases distintas e com modos distintos de existência. É preciso 

atravessar a própria vida com a maior presteza, em uma pincelada, a fim de 

alcançar aquele ponto ideal da velhice ideal. 

 

 Para se alcançar a velhice ideal, seria necessário realizar um trabalho, um labor. Este 

seria definido pela função de ocupar-se consigo mesmo. Na menção de Foucault (2010), 

Sêneca afirma que devemos volver nosso olhar e tomarmos a nós mesmos como objeto de 

contemplação neste tempo que nos leva ao final da vida.  
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 Desse modo, a ideia de alcançar a idade ideal, a velhice, para Foucault (2010), teria o 

objetivo de fazer com que o sujeito se defrontasse com uma escolha: deve-se deliberar se quer 

ou não viver.  

Sobre isso, encontramos em Foucault (2010), que o estoicismo e Sêneca defendem a 

questão de que é preciso libertar o eu. Na interpretação de Foucault (2010, p. 243-244), “O eu 

que é preciso libertar de tudo o que pode sujeita-lo, o eu que é preciso proteger, defender, 

respeitar, cultuar, honrar: therapeúein heautón (prestar um culto a si mesmo)”. 

  

A servidão para consigo mesmo é descrita por Sêneca como uma série de 

compromissos, atividades e recompensas: uma espécie de obrigação 

endividamento de si e para consigo. Esse tipo de relação consigo que 

precisamos nos liberar. Impomo-nos certas obrigações e tentamos delas tirar 

alguns proveitos (proveito financeiro, glória, reputação, proveitos que se 

referem aos prazeres do corpo e da vida, etc.). Vivemos no interior desse 

sistema de obrigação-recompensa, desse sistema de endividamento-atividade-

prazer. É isso que constitui a relação a si da qual devemos nos liberar 

(FOUCAULT, 2010, p. 244-245). 

 

Os exercícios que Sêneca propôs foram exercícios leves e exercícios de abstinência, 

devido os corpos ideais consumados que estariam velhos, debilitados e em má saúde. No 

tocante à prática de abstinência, esta seria então realizada para intervir no modo de ser do 

sujeito em meio a esta tékhne toû bíou, esta arte de viver. 

Ainda nas proposições de Sêneca, podemos perceber que o conhecimento da natureza 

forma uma espécie de teoria geral e abstrata que opera a liberação de si. A respeito disso, 

Foucault (2010), discute dois tipos de filosofias, a filosofia dos homens e a dos Deuses. A 

primeira, indicando o que é preciso ser feito e a segunda, a dos Deuses, condiz ao que se passa 

no céu.  

Partindo desses dois tipos de filosofia, Foucault (2010), descreve um esquema que 

possui quatro características. Referem-se, a primeira, à ideia de fuga, de arrancar-se de si 

mesmo, de se desprender dos defeitos e vícios. A segunda, refere-se a conduzir-se para a luz, 

conduzir-se à Deus, porém no sentido de conaturalidade, de cofuncionalidade em relação a ele. 

A terceira terá como problemática a elevação para cima do mundo, do universo, considerando 

que seriamos levados ao nível das coisas, penetrando no segredo mais interior da natureza. Por 

fim, a quarta, está na apreensão dos segredos da natureza, inclusive, o pouco que somos, 

diante da razão divina. 
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 Foucault (2010), afirma que foi esta modalização espiritual do sujeito que ligou o 

conhecimento do mundo ao sujeito, bem como institui outras formas de acesso e prática da 

verdade. 

 Sobre o tema da prática da verdade, Foucault (2010) a discute a partir da instância da 

lei que a áskesis, a ascese, desenvolve e estabelece. Na interpretação do filósofo, “áskesis não 

é uma maneira de submeter o sujeito à lei: é uma maneira de ligar o sujeito à verdade” 

(FOUCAULT, 2010, p. 283). 

Refletindo sobre a ascese, a partir de como os sujeitos, nos tempos antigos e modernos 

do período grego, entendiam os problemas da obediência à lei e o conhecimento do sujeito por 

ele próprio, o que Foucault (2010) considera fundamental, seriam a espiritualidade do saber e 

a prática e exercício da verdade. 

 Desse modo, Foucault (2010) aborda a ascese (áskesis), neste período, em conjunto 

com a noção de paraskeué (preparação, equipamento). A saber, o objetivo final da ascese, para 

gregos e romanos, foi a constituição de uma relação consigo mesmo de maneira plena e 

independente cuja função correspondeu à promoção de uma paraskeué. Equipagem esta que 

Foucault (2010, p. 291) compreendeu da seguinte maneira: 

 

É, creio, a forma que os discursos verdadeiros devem tomar para poderem 

constituir a matriz dos comportamentos razoáveis. A paraskeué é a estrutura 

de transformação permanente dos discursos verdadeiros Ŕ ancorados no 

sujeito em princípios de comportamento moralmente aceitáveis. A paraskeué 

o elemento de transformação do lógos em êthos. Pode-se então definir a 

áskesis: ela será o conjunto, a sucessão regrada, calculada dos procedimentos 

que são aptos para que o indivíduo possa formar, fixar, definitivamente, 

reativar periodicamente e reforçar quando necessário, a paraskeué. A áskesis 

faz do dizer-verdadeiro um modo de ser do sujeito. 

 

 Na apropriação da ascese, concebida como subjetivação do discurso verdadeiro, 

Foucault (2010), irá apresentar três formas de práticas: a escuta, a leitura e escrita e a palavra. 

Na modalidade da escuta, esta será considerada como o primeiro procedimento a ser realizado 

para a ascese e para a subjetivação do discurso verdadeiro. Nas palavras de, Foucault (2010, p. 

297), será pela escuta que “a verdade ouvida, a verdade escutada e recolhida como se deve, irá 

de algum modo entranhar-se no sujeito, incrustar-se nele e começar a tornar-se suus (a tornar-

se sua) e a constituir assim a matriz do êthos”. 



91 
 

 Neste sentido, Foucault (2010), a partir dos textos de Plutarco, Epicteto, Sêneca, Fílon 

de Alexandria, entre outros, aponta diferentes noções do ouvir. Entretanto, enfatizando 

Epicteto, aponta para uma tékhne, como forma da prática de si, através da escuta.  

 A saber, seriam regras de escuta: o silêncio, a atitude física, ou ativa, e a atenção. 

Desse modo, encontramos que a prática da escuta trata de uma prescrição necessária para que 

o sujeito incruste no interior da alma, a devida atenção, aquilo que se acaba de ouvir, o 

prâgma, “uma significação propriamente filosófica” (FOUCAULT, 2010, p. 312). 

 A segunda forma de prática seria a leitura e a escrita. A leitura filosófica teria como 

objetivo proporcionar certa meditação. Por este motivo, Foucault (2010) a discute sob a 

meditatio, que traduz os termos gregos meléte e meletân. O primeiro termo, significaria 

meditação; o segundo, exercício e o terceiro, algo próximo a exercitar-se, treinar. 

 

Na meditatio, ao contrário, trata-se de apropriar-se [de um pensamento], de 

dele persuadir-se tão profundamente que, por um lado, acreditamos que ele 

seja verdadeiro e, por outro, podemos constantemente redizê-lo, redizê-lo tão 

logo a necessidade se imponha ou a ocasião apresente. Trata-se, portanto, de 

fazer com que a verdade seja gravada no espírito de maneira que dela nos 

lembremos tão logo haja necessidade, de maneira também a tê-la, como já 

vimos, prókheiron (à mão) e, por conseguinte, a fazer dela imediatamente um 

princípio de ação. Apropriação que consiste em fazer com que, da coisa 

verdadeira, tornemo-nos o sujeito que pensa com verdade e, desse sujeito que 

pensa com verdade, tornemo-nos um sujeito que age como se deve. É nesse 

sentido que se direciona o exercício de meditatio (FOUCAULT, 2010, p. 

318-319). 

 

 É assim que Foucault (2010) perceberá a leitura: uma forma de meditação, de 

exercício, que constitui certa trama sólida que valem de prescrições, discursos verdadeiros e 

princípios de comportamento, ao mesmo tempo. 

 A prática da escrita, afirma o filósofo, é encontrada continuamente nos preceitos, nas 

regras da prática de si e da existência. Foucault (2010), afirma ser pela escrita que se 

assimilaria aquilo no que se pensa. 

 São práticas como estas que definem a ascese estoica. Escrever após a leitura para 

assim incorporar, após a releitura dos hypomnémata (anotações de lembrança), o discurso 

verdadeiro daquilo que ouvimos nas falas ou que lemos dos outros e que podem ser utilizados 

na forma de conselhos de cuidado de si e dos outros, como expõe Foucault (2010), ao refletir a 

respeito do tratado de Perì euthymías (Sobre a tranquilidade do espírito), de Plutarco. 
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 No tocante ao uso da palavra, esta prática de si é exercida na maneira de dizer as 

coisas, o dizer-verdadeiro, a parrhesía. Sobre este tema, Foucault (2010) relata que de algum 

modo houve, na Antiguidade grega, helenística ou romana, o princípio ou a obrigação do 

sujeito praticar este dizer-verdadeiro sobre si mesmo de modo a objetivar a própria salvação, 

como será visto no cristianismo. 

 O dizer-verdadeiro nesta época dos séculos I e II teve similaridades com o da 

Antiguidade, do diálogo de Sócrates. Para Foucault (2010, p. 326): “Trata-se simplesmente de 

testá-lo, de colocá-lo à prova como sujeito capaz do dizer-verdadeiro”. 

 Nesse contexto de liberdade do sujeito, por si próprio, Foucault (2010) afirma não se 

tratar de liberdade de palavra ou franqueza, mas um termo técnico que o mestre utiliza como 

convém, tornando eficaz o trabalho de transformação de seu discípulo. 

 

A parrhesía é uma qualidade, ou melhor, uma técnica utilizada na relação 

entre médico e paciente, entre mestre e discípulo: é aquela liberdade de jogo, 

se quisermos, que faz com que, no campo dos conhecimentos verdadeiros, 

possamos utilizar aquele que é pertinente para a transformação, a 

modificação, a melhoria do sujeito (FOUCAULT, 2010, p. 216). 

 

 É nessa perspectiva do dizer-verdadeiro que aparecerá a questão do mestre, do discurso 

verdadeiro, no jogo da ascese filosófica. Buscando refletir sobre esses elementos, Foucault 

(2010, p. 327) se apropria da noção de parrhesía, interpretando-a como aquilo que é:  

 

no fundo, o que corresponde, do lado do mestre, à obrigação de silêncio do 

lado do discípulo. Assim como o discípulo deve calar-se para operar a 

subjetivação de seu discurso, o mestre, por sua vez, deve manter um discurso 

que obedece ao princípio da parrhesía, desde que pretenda que o que ele diz 

de verdadeiro torne-se enfim, ao termo de sua ação e direção, o discurso 

verdadeiro subjetivado de seu discípulo. 

  

 Nesses termos, Foucault (2010, p. 327) afirma que essa noção se trata da “franqueza, 

abertura do coração, abertura de palavra, abertura de linguagem, liberdade de palavra” e 

quando relacionado com o cuidado de si, neste período, o termo parrhesía recebeu um sentido 

moral, uma significação técnica que a trará para o tema da linguagem e da palavra na ascese 

filosófica espiritual.  

Como podemos perceber, em uma extensa discussão, Foucault (2010) descreve a 

parrhesía tal como uma tékhne, “uma técnica e uma ética, uma arte e uma moral” 
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(FOUCAULT, 2010, p. 329) na qual o discípulo compreende que terá a si mesmo como 

objetivo do discurso verdadeiro. O papel do mestre, portanto, comporta as seguintes 

considerações: 

 

Doravante, o mestre não é mais o mestre de memória. Não é mais aquele que, 

sabendo o que o outro não sabe, lho transmite. Nem mesmo é aquele que, 

sabendo que o outro não sabe, sabe mostrar-lhe como, na realidade, ele sabe 

o que não sabe. Não é mais esse jogo que o mestre vai inscrever-se. 

Doravante, o mestre é um operador na reforma do indivíduo e na formação 

do indivíduo como sujeito. É o mediador na relação do indivíduo com sua 

constituição de sujeito. Pode-se dizer que, de uma maneira ou de outra, todas 

as declarações dos filósofos, diretores de consciência, etc., dos séculos I-II, 

dão testemunho disso (FOUCAULT, 2010, p. 117).  

 

 Dessa maneira, a tékhne da parrhesía encontra-se ligada à atitude moral, ao êthos. Para 

Foucault (2010), a parrhesía se apresenta enquanto elemento necessário à transmissão do 

discurso verdadeiro, para aqueles que, estando em condições de recebê-los, possam constituir-

se enquanto sujeitos de veridicção e soberanos de si mesmos. 

Além disso, abordando o elemento da eunóia (benevolência), Foucault (2010) se utiliza 

do exemplo do mestre e seus alunos, para explicitar de que modo este é desenvolvido nesta 

prática da parrhesía: 

  

Trata-se de um franco-falar pelo qual se incita os alunos a isso ou àquilo. 

Portanto, trata-se do franco-falar, da parrhesía, do mestre que deve agir sobre 

os discípulos, incitá-los a algo: “intensificar” algo. Mas intensificar e animar 

o quê? A benevolência dos alunos uns para com os outros graças ao fato de 

se ter falado livremente. Isto é, graças ao fato de que os próprios alunos terão 

falado livremente, e que assim uma benevolência recíproca, de uns para com 

os outros, estará assegurada e aumentada. [...]. A prática da palavra livre por 

parte do mestre deve ser tal que sirva de incitação, de suporte e de ocasião 

aos alunos que, também eles, terão a possibilidade, o direito, a obrigação de 

falar livremente. Palavra livre dos alunos que aumentará entre eles a eúnoia 

(a benevolência) ou ainda a amizade (FOUCAULT, 2010, p. 349). 

 

 Podemos perceber, que o franco-falar estaria ligado, em Sêneca, a uma forma de 

governo de si, a uma forma de conduta daquele que exercita a parrhesía. É preciso que, para a 

garantia do discurso, segundo Foucault (2010, p. 364), “a presença daquele que fala esteja 

efetivamente sensível naquilo que ele mesmo diz. Ou ainda: é necessário que a parrhesía, a 
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verdade daquilo que ele diz, seja selada pela conduta que ele observa e pela maneira como 

efetivamente vive”. 

 Foucault (2010) aponta para a vida filosófica ser considerada um estilo de vida. Uma 

prescrição realizada pelos filósofos que, adquirida pela tékhne, confere ao sujeito uma espécie 

de forma para com a própria vida, essa “obra bela que obedece à ideia de uma certa forma (um 

certo estilo, uma certa forma de vida)” (FOUCAULT, 2010, p. 381. Grifo do autor). 

 Formulando exercícios para o corpo, a alma e para o corpo e a alma ao mesmo tempo, 

Foucault (2010), reflete sobre as proposições de Musonius Rufus, quanto ao tema do 

gymnázein, cuja tradução sucinta a ginástica para si mesmo. Este filósofo estoico, do início da 

época imperial, aborda o gymnázein, considerando a situação real, a condição de se colocar à 

prova o que se faz, por em exercício a virtude através do corpo. 

 Na menção de Foucault (2010), gymnazein significaria treinar-se, exercitar-se, uma 

prática em situação real. Para isso, coloca em questão duas formas de práticas: o regime das 

abstinências e a prática das provas. 

 

Segundo ele [Musonius Rufus], os exercícios da alma e do corpo devem ter 

dois objetivos. Por um lado, formar e reforçar a coragem (andreía), e com 

isso deve-se entender: a resistência aos acontecimentos exteriores, a 

capacidade de suportá-los sem sofrer, sem sucumbir, sem se deixar vencer 

por eles; resistência aos acontecimentos exteriores, aos infortúnios, a todos os 

rigores do mundo. Em segundo lugar, formar e reforçar aquela outra virtude 

que é a sophrosýne, isto é, a capacidade de moderar a si mesmo. Digamos 

que a andreía permite suportar o que vem do mundo exterior, e a sophrosýne 

permite medir, regrar e dominar todos os movimentos interiores, os 

movimentos de si mesmo (FOUCAULT, 2010, p. 383-384). 

 

 O que Musonius defendia era o corpo com paciência, corpo de resistência e de 

abstinências. Isso seria algo que, segundo Foucault (2010), se encontraria nos textos estoicos e 

cínicos, em sua maioria, apesar das diferenças entre os pensamentos. Em Musonius, percebe-

se que o cuidado com o corpo, mesmo na prática de filosofar, não pode ser negligenciado. O 

que este pensador visa é o regime de resistência, seja da fome, calor, frio ou sono. 

 

Se é verdade que o corpo não é grande coisa, ou afinal nada mais que um 

instrumento, é um instrumento cujas virtudes devem ser úteis às ações da 

vida. Para tornar-se ativa, a virtude deve passar pelo corpo. Portanto, é 

preciso ocupar-se com o próprio corpo e a áskesis (a ascética) deve incluí-lo. 

Assim, pergunta Musonius, quais os tipos de exercícios aos quais podemos 
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nos dedicar? Pois bem, segundo ele, há exercícios do próprio corpo, há 

exercícios da própria alma e há exercícios do corpo e da alma (FOUCAULT, 

2010, p. 383). 

  

 Desse modo, vemos que o objetivo da prática de abstinência, modifica-se de acordo 

com a perspectiva epicurista ou estoica. No primeiro caso, de acordo com Foucault (2013, p. 

64), sua finalidade seria “mostrar de que maneira, nessa satisfação das mais elementares 

necessidades, podia-se encontrar um prazer mais pleno, mais puro, mais estável do que nas 

volúpias experimentadas com o que era supérfluo”. Já no segundo caso, seria “se preparar para 

as privações eventuais, descobrindo, finalmente, o quanto era fácil abster-se de tudo aquilo a 

que o hábito e a opinião, a educação, o cuidado com a reputação, o gosto pela ostentação nos 

tinha apegado” (FOUCAULT, 2013, p. 64). 

Sobre a prática das provas, Foucault (2010) evidencia ser uma interrogação de si sobre 

si que visa saber aquilo que se é capaz, se se é capaz de realizar determinada coisa e realiza-la 

até o fim. “Em uma prova”, afirma Foucault (2010, p. 387), “pode-se vencer ou fracassar, 

pode-se ganhar ou perder, e trata-se, através dessa espécie de jogo aberto da prova, de 

demarcar a si mesmo, de medir o ponto de progresso em que se está, e de saber no fundo o que 

se é”. 

 Em Plutarco, prática da prova coloca em questão o conhecimento de si pela 

demarcação do esforço, peirómenos hemautoû, ou seja, colocar-se à prova a si mesmo, um 

sistema prova-demarcação de si. Foucault (2013, p. 64) afirma que a provação correspondeu a 

“uma forma de medir e de confirmar a independência de que se é capaz a respeito de tudo 

aquilo que não é indispensável ou essencial”. 

 Em Epicteto encontramos o exercício de prova tanto na realidade como no 

pensamento. É preciso uma atitude interior e controlar o próprio pensamento no momento do 

confronto com o real. Trata-se, portanto, “de um trabalho de neutralização do pensamento, do 

desejo e da imaginação. E é isso, o trabalho da prova. É preciso que a abstenção seja 

acompanhada por esse trabalho do pensamento sobre si mesmo, de si sobre si” (FOUCAULT, 

2010, p. 389). 

 Foucault (2010) considera a prática da prova como um dos pontos importantes da 

ascética filosófica da época imperial, pois esta será transformada numa atitude geral na 

existência. A vida seria vista como uma perpétua prova. Vivida, pensada, praticada e 

reconhecida como prova. 
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 O último exercício que pudemos identificar nos estoicos, discutido por Foucault 

(2010), é o da presunção dos males, uma espécie de praemeditatio malorum (premeditação dos 

infortúnios e dos males), remetendo-se a uma preparação adquirida partir do pensamento sobre 

a morte (meléte thanátou).  

Abordada em Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, Foucault (2010), a prática da 

premeditação estabelece sua relação com o valor da vida (Sêneca), a validez moral da morte 

durante uma ocupação bela (Epicteto) e com a teleiótes toû éthous, a perfeição moral de se 

passar cada dia como o último (Marco Aurélio). Foucault (2010, p. 431-432), descreve, acerca 

do pensamento sobre a morte, sendo aquele que: 

 

permite a retrospecção e a memorização valorativa da vida. Também aqui, 

como vemos, a morte não é o pensamento sobre o porvir. O exercício, o 

pensamento sobre a morte é tão somente um meio quer para adotar sobre a 

vida um olhar que opera um corte permitindo apreender o valor do presente, 

quer para realizar o grande circuito da memorização pelo qual totalizaremos 

toda a nossa vida e a faremos aparecer como ela é. É o julgamento sobre o 

presente e a valorização do passado que se realizam nesse pensamento sobre 

a morte, que justamente não deve ser um pensamento sobre o porvir, mas um 

pensamento sobre mim mesmo enquanto estou morrendo. 

 

 Para encerrar este espaço do cuidado de si na época helenística e romana, 

evidenciamos as principais conexões com o que fora discutido a respeito do conhece-te a ti 

mesmo (gnôthi seautón) e o cuidado de si (epiméleia heautoû). Em seguida, apresentamos, a 

partir de Foucault (2010), as principais características do cuidado de si neste período, que 

aparece na forma de imperativo de diversas práticas e exercícios, que tem como bases saberes 

filosóficos e médicos que tinham por objetivo a transformação do eu, da alma.  

A complexidade do cuidado de si encontra-se aberta às diferentes formas de 

reflexividade. Com o intuito de apresentarmos a compreensão de Foucault (2010, p. 395) 

acerca do cuidado de si na época helenística e romana, evidenciamos a seguinte citação: 

 

Vimos a generalização dessa ideia da epiméleia heautoû, e tentei mostrar-

lhes como, na cultura de si da época helenística e imperial, “ocupar-se 

consigo” não era apenas uma obrigação para o jovem, em função de uma 

educação insuficiente: era preciso ocupar-se consigo por toda a vida. E eis 

que agora reencontramos a ideia de educação, mas educação, também ela, 

generalizada: é a vida inteira que deve ser educação do indivíduo. A prática 

de si que deve se desenvolver e ser exercida desde o começo da adolescência 

ou da juventude até o final da vida inscreve-se no interior de um esquema 
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providencial que faz com que Deus a ela responda como que previamente, 

organize, para essa formação de si mesmo, para esta prática de si mesmo, um 

mundo que tenha para o homem o valor formador. Em outras palavras, é a 

vida inteira que é uma educação. E a epiméleia heautoû, agora alçada à 

escala da vida inteira, consiste em educar a si mesmo através de todos os 

infortúnios da vida. Há agora uma espécie de espiral entre a forma de vida e a 

educação.  

 

 Mudando o foco para os séculos IV e V, época marcada pelo cristianismo, percebemos 

que este período apresenta reconfigurações do cuidado de si para uma perspectiva de renúncia 

de si. A espiritualidade presente neste período acarretou um outro entendimento do 

conhecimento de si, das noções de salvação e de purificação ao mesmo tempo que promoveu 

práticas de verdade, como a confissão, e de abstinências e sacrifícios (FOUCAULT, 2010; 

2012; 2013). 

 

2.3 O cuidado de si no Cristianismo, séculos IV e V 

 

 Nos fundamentos do Cristianismo
56

, o sujeito conhecerá a problemática da verdade 

aparada pela fé e na correspondência com um Deus. Neste período, identificamos em Foucault 

(2010, p. 228) a relação entre a verdade, o conhecimento de si e o cuidado de si, descrita da 

seguinte forma: 

 

Pode-se dizer, creio, que nesse modelo o conhecimento de si está ligado, de 

modo complexo, ao conhecimento da verdade tal como é dada no Texto e 

pela Revelação; que esse conhecimento de si é implicado, exigido pela 

necessidade de que o coração seja purificado para compreender a Palavra; 

que só pelo conhecimento de si ele pode ser purificado; que a Palavra precisa 

ser recebida a fim de que se possa empreender a purificação do coração e 

realizar o conhecimento de si. Portanto, relação circular entre: conhecimento 

de si, conhecimento da verdade e cuidado de si.  

 

Este princípio de conhecimento pelas vias da moral cristã desprendeu-se do 

pensamento filosófico ocidental e o estipulará novas condições no tema da espiritualidade. 

Nesse sentido, como pudemos perceber na citação anterior, os séculos IV e V, segundo 

                                                             
56

 E aqui podemos entender o cristianismo não somente como uma das religiões de salvação como também 

confessionais, a qual Foucault (2014, p. 287) define: “uma dessas religiões que se dão por tarefa conduzir o 

indivíduo de uma realidade a outra, da morte à vida, do tempo à eternidade. Para esse fim, o cristianismo impõe 

um conjunto de condições e de regras de conduta que tem por objetivo certa transformação de si”.  
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Foucault (2010), é demarcado pela problemática da Revelação, da fé, do Texto, da graça, etc., 

que assumiram, de certo modo, aspectos do cuidado de si.  

Nesse sentido, percebemos rupturas em certos aspectos do cuidado de si. Sobre este 

ponto, Foucault (2012, p. 18) afirma: “essas „artes de existência‟, essas „técnicas de si‟, 

perderam, sem dúvida, certa parte de sua importância e de sua autonomia quando, com o 

Cristianismo, foram integradas no exercício de um poder pastoral e, mais tarde, em práticas de 

tipo educativo, médico ou psicológico”. 

Na menção de Foucault (2013), apesar de rupturas, existem continuidades de preceitos 

e recomendações dietéticas que podem ser encontradas na moral cristã. Como por exemplo: 

 

O princípio de uma economia estrita visando a raridade; temor das desgraças 

individuais e dos males coletivos que podem ser suscitados por um 

desregramento da conduta sexual; necessidade de um domínio rigoroso dos 

desejos, de uma luta contra as imagens e de uma anulação do prazer como 

fim das relações sexuais (FOUCAULT, 2013, p. 145). 

 

Nesse contexto, o cuidado de si, sob os preceitos cristãos dos séculos IV e V, será 

assumido sob uma forma similar àquela da arte de existência, dos séculos I e II, na qual todos 

deveriam ocupar-se consigo mesmos. 

Em Foucault (2012), reencontraremos esta questão da conduta sexual na tradição 

cristã. A doutrina cristã da carne, no tocante à força excessiva do prazer, “encontra seu 

princípio na queda e na falta que marca desde então a natureza humana” (FOUCAULT, 2012, 

p. 64) e se distingue da experiência sexual que a antecedeu. 

 

É sem dúvida um traço comum a muitas sociedades que as regras de conduta 

sexual variem segundo a idade, o sexo, a condição dos indivíduos, e que 

obrigações e interdições não sejam impostas a todos da mesma maneira. Mas, 

para se ater ao caso da moral cristã, essa especificação se faz no quadro de 

um sistema global que define, de acordo com princípios gerais, o valor do ato 

sexual, e indica sob que condições ele poderá ou não ser legítimo, sendo a 

pessoa casada ou não, ligada ou não por votos etc.; trata-se aí de uma 

universalidade modulada (FOUCAULT, 2012, p. 75). 

 

Esta universalidade é encontrada no apelo que se faz, na época cristã, para que as 

pessoas ocupem-se consigo mesmas. O apelo, dirigido na forma de um dever, é direcionado a 

todos, cujo intuito é fazer com que busquem a salvação. Salvação que poucos alcançariam 

(FOUCAULT, 2010). Podemos perceber esta nova configuração na citação a seguir: 
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Em outros termos, digamos que a relação consigo, o trabalho de si para 

consigo, a descoberta de si por si mesmo, foram concebidos e desdobrados, 

no Ocidente, como a via, a única possível, que conduz da universalidade de 

um apelo que, de fato, só pode ser ouvido por alguns, à raridade da salvação 

da qual, contudo, ninguém está originalmente excluído. É esse jogo entre um 

princípio universal que só pode ser ouvido por alguns e a rara salvação da 

qual, contudo, ninguém se acha a priori excluído, que estará, como sabemos, 

no cerne da maioria dos problemas teológicos, espirituais, sociais, políticos 

do cristianismo. [...]. É no interior dessa cultura de si que vemos entrar 

plenamente em cena essa forma, repito, tão fundamental em nossa cultura, 

entre a universalidade do apelo e a raridade da salvação (FOUCAULT, 2010, 

p. 108-109).  

 

 Neste sentido, Foucault (2013) reflete sobre o Cristianismo, a partir de rupturas e 

continuidades dos preceitos filosóficos e médicos existentes em práticas e saberes dos 

períodos que o antecedeu. Uma das descrições acerca de como se deu o Cristianismo, é 

explicitada em Foucault (2013, p. 48), da seguinte maneira: 

 

o movimento ascético cristão dos primeiros séculos apresentou-se como uma 

acentuação extremamente forte das relações de si para consigo, mas sob a 

forma de uma desqualificação dos valores da vida privada; e, ao tomar a 

forma do cenobitismo, manifestou uma recusa explícita daquilo que podia 

haver de individualismo na prática da anacorese. 

 

Outra forma de distinção pode ser encontrada em Foucault (2012), na discussão que, de 

certo modo, pontua a exterioridade no pensamento pagão e a interioridade no ascetismo 

cristão. Podemos perceber uma substancial diferença em seus princípios a partir da citação a 

seguir: 

 

O que se chama interioridade cristã é um modo particular de relação consigo 

que comporta formas precisas de atenção, de suspeita, de decifração, de 

verbalização, de confissão, de autoacusação, de luta contra as tentações, de 

renúncia, de combate espiritual
57

 etc. E o que é designado como 

“exterioridade” da moral antiga implica também o princípio de um trabalho 

sobre si, mas sob uma forma bem diferente. A evolução que se produzirá, 

aliás, com muita lentidão, entre paganismo e cristianismo, não consistirá em 
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 O combate espiritual tem seu fundamento em exercícios que se remetem à tékhne socrático-platônica da prática 

da virtude e do domínio dos desejos. Foucault (2012, p. 108), utiliza a expressão “dramaturgia da alma” para 

expor que, nesta espiritualidade, “a perturbação que se apodera da alma e cujo próprio nome ela ignora, a 

inquietação que a mantém desperta, a efervescência misteriosa, o sofrimento e o prazer que se alternam e se 

mesclam, o movimento que arrebata o ser, a luta entre as potências opostas, as quedas, as feridas, os sofrimentos, 

a recompensa e o apaziguamento final”. 
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uma interiorização progressiva da regra, do ato e da falta; ela operará, antes 

de mais nada, uma reestruturação das formas da relação consigo e uma 

transformação das práticas e das técnicas sobre as quais essa relação se 

apoiava (FOUCAULT, 2012, p. 79). 

 

Por sua vez, na perspectiva da relação consigo mesmo, reencontramos o tema da 

salvação, o qual foi promovido inicialmente nos séculos I e II, mas que no cristianismo assume 

outra roupagem (FOUCAULT, 2010). Podemos acompanhar a transição deste tema entre esses 

diferentes períodos, nas palavras a seguir: 

 

Vemos porém que o deslocamento cronológico que nos conduziu do cuidado 

de si adolescente ao cuidado de si na direção de tornar-se velho instaura o 

problema de saber qual é o objetivo e a meta desse cuidado de si; em que se 

pode ser salvo? Vemos também que a relação medicina/prática de si nos 

remete ao problema de “salvar-se e realizar a própria salvação”: o que é ter 

boa saúde, escapar das doenças, estar ao mesmo tempo conduzido à morte e, 

de certo modo, salvar-se dela? Vemos, finalmente, como tudo nos conduz a 

uma temática da salvação cuja forma está claramente definida em um teto 

como aquele de Epicteto, que há pouco citei. Uma salvação que, repito, deve 

responder a um apelo universal, mas, de fato, só pode ser reservada a alguns 

(FOUCAULT, 2010, p. 108-109). 

 

A salvação, no Cristianismo, será tomada por um sistema binário, entre elementos 

opostos, como vida e morte, mortalidade e imortalidade, este mundo e o outro. Além disso, 

para que ocorra a salvação, identifica-se a necessidade de um acontecimento dramático, “é a 

conversão, o arrependimento, ou a encarnação de Cristo, etc. - repito ainda, acontecimentos 

individuais, históricos ou meta-históricos - que irão organizar e tornar possível a salvação” 

(FOUCAULT, 2010, p. 163).  

Foucault (2010) compreende a noção ocidental de salvação estando sempre ligada à 

religião. Sobre essa ligação, o filósofo a descreve da seguinte maneira: 

 

Enfim, quando falamos da salvação, parece que pensamos sempre em uma 

operação complexa na qual o próprio sujeito que realiza sua salvação, dela é, 

sem dúvida, o agente e o operador, mas na qual também é requerido o outro 

(um outro, o Outro) cujo papel, precisamente é muito variável e difícil de 

definir (FOUCAULT, 2010, p. 163-164). 
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 É nesta perspectiva do outro, da busca pela salvação na forma religiosa, que se 

instituíram as noções da conversão, de retorno a si, que posteriormente se instituirá numa 

noção de renúncia a si (FOUCAULT, 2010)
58

.  

 O cristianismo terá sua fundamentação, segundo Foucault (2010, p. 171), no princípio 

de que o sujeito não é capaz de verdade a menos que “efetue em si mesmo certas operações, 

certas transformações e modificações que o tornarão capaz de verdade”
59

.  

 Percebemos também, em Foucault (2012), que a ideia de relação com a verdade, no 

Cristianismo, aponta para a natureza da alma ser humana e divina. Nas palavras do filósofo, a 

relação com a verdade desempenha um papel central na constituição do sujeito temperante, e 

sua forma correspondente é: 

 

Uma condição estrutural instrumental e ontológica da instauração do 

indivíduo como sujeito temperante e levando uma vida de temperança; ela 

não é uma condição epistemológica para que o indivíduo se reconheça na sua 

singularidade de sujeito desejante, e para que possa purificar-se do desejo 

assim elucidado (FOUCAULT, 2012, p. 109-110). 

 

 A relação com a verdade, no Cristianismo, não conduzirá ao que Foucault (2012) 

designa como hermenêutica do desejo. No entanto, o filósofo aponta para a abertura para uma 

estética da existência, a qual remonta um modo de viver no qual seu valor moral não se 

encontra ligado a um código de comportamento ou a uma prática purificação, “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" (FOUCAULT, 

2012, p. 110). 

 Assim, a espiritualidade cristã também desempenha uma conversão. Desenvolvida sob 

os modos rigorosos do ascetismo e monasticismo, a conversão cristã foi reconhecida como 

consumação da filosofia pagã. Podemos perceber, através de Foucault (2010, p. 161), que “a 

vida de ascese, a vida monástica será a verdadeira filosofia, o monastério será a verdadeira 

escola de filosofia e isso, repito, na linha direta de uma tékhne toû bíou que se tornara uma arte 

de si mesmo”.  

                                                             
58

 Em Foucault (2014) reencontramos a renúncia de si como referência ao ascetismo cristão, sua forma de ascese. 
59

 Sendo a purificação da alma um trabalho impossível sem o conhecimento de si, Foucault (2014, p. 287) afirma 

que o cristianismo exige uma forma de obrigação de verdade que, diferente da fé, “exige que cada um que saiba 

quem se é, isto é, que se dedique a descobrir o que acontece, que reconheça seus erros, admita suas tentações, 

localize seus desejos; cada um deve, em seguida, revelar essas coisas seja a Deus, seja a outros membros da 

comunidade, levando, assim, testemunho, publicamente ou de maneira privada, contra si mesmo. 
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Desse modo, a fim de caracterizar a conversão cristã, Foucault (2010, p. 190) a 

apresenta a partir da distinção entre a conversão (metánoia) cristã e a conversão (epistrophé) 

platônica, com a seguinte compreensão:  

 

Essa conversão cristã, para a qual os cristãos empregam a palavra metánoia, é 

evidentemente muito diferente da epistrophé platônica. Sabemos que a 

própria palavra metánoia significa duas coisas: é penitência e é também a 

mudança, mudança radical do pensamento e do espírito.  

  

 É pensando nas características da conversão cristã que Foucault (2010) apresenta o 

seguinte esquema: primeiramente, uma súbita mutação; segundo, a passagem do sujeito 

perante um acontecimento dramático, histórico e meta-histórico; terceiro, a ruptura do sujeito, 

a renúncia de si mesmo para o renascimento em outro eu que não teria ligação alguma com o 

eu anterior.  

Neste sentido, percebemos que o tema da conversão neste período institui também o 

sujeito a renunciar a si. Na interpretação de Foucault (2010, p. 190), significa 

 

O eu que se converte é um eu que renunciou a si mesmo. Renunciar a si 

mesmo, morrer para si, renascer em outro eu e sob uma nova forma que, de 

certo modo, nada tem a ver, nem no seu ser, nem no seu modo de ser, nem 

nos hábitos, nem no seu êthos, com aquele que o precedeu, é isso que 

constitui um dos elementos fundamentais da conversão cristã (FOUCAULT, 

2010, p. 190).  

 

 Assim, Foucault (2010) entende que a conversão cristã, ou pós-cristã, refere-se a uma 

ruptura e uma mutação no íntimo do sujeito. Uma transubjetivação realizada por ele mesmo, 

cujo valor, apenas na perspectiva filosófica dos textos cristãos, a partir do século III, foi 

considerado positivo. 

 Partindo desta perspectiva de conversão, surgiu outro elemento que fez parte do 

Cristianismo e se opôs, em certos aspectos, às proposições da filosofia clássica e a dos séculos 

I e II: são os arcana conscientiae, os segredos da consciência. Presentes na prática cristã e 

monástica de vigilância, sob a forma de diversos conselhos e preceitos, seriam eles: 

  

prestar atenção a todas as imagens e representações que podem entrar no 

espírito; não cessa de examinar cada um dos movimentos que se produzem 

no teu coração a fim de neles tentar decifrar os sinais ou os vestígios de uma 

tentação; busca determinar se o que te vem ao espírito te foi enviado por 
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Deus ou pelo demônio, senão por ti mesmo […] (FOUCAULT, 2010, p. 

196). 

 

 Percebemos, através das discussões de Foucault (2010), que o tema da renúncia de si 

irá guiar o pensamento cristão à sua forma de ascese. Guiará também o sujeito à luz, à verdade 

e à salvação em uma nova forma de vida. Dessa maneira, vemos como se construiu o eixo 

principal do Cristianismo. 

 Encontramos a renúncia de si como um dos três pontos principais da relação entre o 

conhecimento de si e cuidado de si no Cristianismo: a circularidade entre conhecimento de si e 

verdade do Texto, o conhecimento de si pelo método e, por último, o objetivo da renúncia a si 

mesmo (FOUCAULT, 2010). 

Desse modo, no âmbito da Igreja cristã, vemos instituir-se a noção de renúncia de si, 

fruto da espiritualidade e do ascetismo monásticos. Nesse contexto, o modelo exegético cristão 

assegura uma separação em relação ao movimento gnóstico, que resultou na atribuição, ao 

conhecimento de si, da função de identificar, nos movimentos interiores produzidos na alma, a 

natureza e as origens destes movimentos. 

Em Foucault (2013), encontramos uma discussão acerca do conhecimento de si, no 

Cristianismo, a partir da análise da conduta sexual e moral. Na menção de Foucault (2013, p. 

72) podemos compreender que “é ainda e sempre definido pela soberania do indivíduo sobre si 

mesmo; mas essa soberania amplia-se numa experiência onde a relação consigo assume a 

forma, não somente de uma dominação mas de um gozo sem desejo e sem perturbação”.  

 Uma das formas de adquirir este conhecimento de si, de cuidar de si mesmo, no 

Cristianismo, seria através do exercício das representações. Sobre ele, Foucault (2010, p. 268) 

retoma as leituras monásticas de Cassiano, atestando que: 

 

Cassiano dizia que o espírito é algo que está sempre em movimento. A cada 

instante, novos objetos se lhe apresentam, novas imagens se lhe oferecem, e 

não podemos deixar que essas representações entrem livremente Ŕ como em 

um moinho, diríamos, não é Cassiano quem o diz Ŕ, e é preciso que a cada 

instante sejamos suficientemente vigilantes para que, diante desses fluxos das 

representações que se nos oferecem, decidamos o que é preciso fazer, o que 

devemos aceitar e o que devemos recusar. 

 



104 
 

 Este seria o tipo de espírito que o “atleta cristão” deveria possuir: ir em direção à 

santidade, renunciar a si mesmo e estar alerta contra um inimigo, ele próprio. Ser atleta de si 

mesmo. Nas palavras de Foucault (2010, p. 287), o atleta cristão seria aquele que: 

 

estará na via indefinida do progresso em direção à santidade, em que deve 

superar-se a si mesmo, a ponto de renunciar a si. E principalmente também, o 

atleta cristão é aquele que terá um inimigo, um adversário, que se manterá 

alerta. Com relação a quem e a quê? Ora, com relação a ele próprio! Com 

relação a ele próprio na medida em que (pecado, natureza decaída, sedução 

pelo demônio, etc.) é nele próprio que encontrará os mais venenosos e 

perigosos dos poderes que terá de enfrentar. 

 

 Partindo do princípio de renúncia de si, as práticas existentes no Cristianismo seriam, 

em certo ponto, semelhantes às dos séculos I e II. Contudo, suas formas de realização, as 

atitudes com as quais os sujeitos deveriam realizá-las e o próprio objetivo das práticas, seriam 

diferentes.  

Neste sentido, percebemos que a ascese cristã foi constituída de forma regrada. A vida 

seria regulada sob uma espécie de preceito denominado regula vitae (a regra de vida), o qual 

Foucault (2010) apontaria com certa semelhança ao modelo do exército e da legião romana. 

 Se considerarmos a Dietética e seus regimes em uma aproximação com a pastoral 

cristã, perceberemos, principalmente naquilo que se refere à prática sexual, uma 

problematização de seus conjuntos de atos, de suas formas e valores (FOUCAULT, 2012). 

Com a finalidade de delimitar quando uma atividade sexual será permitida ou proibida, 

Foucault (2012, p. 147) assegura: “e essa repartição rigorosa será fixada segundo diferentes 

variáveis: ano litúrgico, ciclo menstrual, período de gravidez ou tempo que segue o parto”
60

. 

 Além disso, nesta discussão de Foucault (2010) sobre o cuidado de si, na era cristã dos 

séculos IV e V, encontramos que suas práticas assumem certa forma de sacrifício. Sacrifício 

de si mesmo em função da Palavra verdadeira pronunciada por outro. É neste sentido que 

compreenderemos o que se trataria a prática da confissão na ascese cristã: o discurso 

verdadeiro, do sujeito objetivando a si mesmo para o outro. 

                                                             
60

 Foucault (2012) assegura uma relação entre o cuidado de si com a progenitura em razão de motivar a vigilância 

quanto ao uso dos prazeres. 
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 A prática da confissão
61

 também era associada à prática da escuta e da fala, na 

presença do dirigido e do mestre. Nestes tipos de práticas, a palavra fundamental será a da 

Revelação e a escrita fundamental, o Texto. Quanto ao papel do mestre, na perspectiva cristã, 

este será definido por suas funções, como aponta Foucault (2010, p. 324), assegurando que 

haverá:  

 

a função do ensino propriamente dita: ensinar a verdade. Haverá a atividade 

de parênese, isto é, de prescrição. Haverá também a função uma função que 

será a do diretor de consciência, a função [ainda] do mestre de penitência e 

confessor que não é a mesma do diretor de consciência. 

 

 Esta prática de confissão colocará outra visão ao dizer-verdadeiro, a parrhesía. A 

confissão foi posta sob a forma de uma prática explicitamente verbal. Nela, o sujeito deve 

corresponder à verdade de seu mestre com a sua. Esta atitude seria necessária para que se 

promovesse a salvação e o incentivo dos integrantes do grupo a que se pertencia, a fazerem o 

mesmo (FOUCAULT, 2010). 

 No tocante ao período socrático-platônico e a idade de ouro, Foucault (2010) afirma 

certa obrigação no dizer-verdadeiro, ou parrhesía, na figura do mestre, do filósofo e diretor de 

consciência, estimulando seus discípulos a assumirem, posteriormente, esta atitude para 

consigo mesmos. Por sua vez, na prática da confissão, o sujeito dirigido seria aquele quem 

teria a obrigação do dizer-verdadeiro, de dissertar o discurso de verdade, de si objetivar ao 

mestre, aquele que pode manter-se calado, sem prover-lhe de verdade. “Na história do 

Ocidente”, segundo Foucault (2010, p. 324), “quem é dirigido e quem é conduzido só passará 

a ter direito de falar no interior da obrigação do dizer-verdadeiro sobre si mesmo, isto é, na 

obrigação da confissão”. 

 Segundo Foucault (2010, p. 326), portanto: “Confessar é clamar pela indulgência dos 

deuses ou dos juízes. É ajudar o médico da alma, fornecendo-lhes alguns elementos de 

diagnóstico. É manifestar, pela coragem de confessar uma falta, o progresso que se está 

fazendo, etc.”. 
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 Em Ditos & Escritos IX: genealogia da ética, subjetividade e sexualidade, Foucault (2014) assegura que a 

prática da confissão assumiu um papel importante em instituições sejam penais ou religiosas, referindo-se à 

análise do desejo sexual do indivíduo como mais relevante que a análise de qualquer outro pecado, os quais não 

somente são os da carne. 
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 Dessa forma, identificamos, nas práticas do cuidado de si do período cristão, uma 

suspeita em relação a si mesmo. Esta época também reconfigurará o cuidado de si de modo 

regrado em seus exercícios: “a definição de cada exercício em sua singularidade, a prescrição 

da disposição desses exercícios uns em relação aos outros, de sua sequência no tempo, no dia, 

na semana, no mês e no ano, assim como no tempo de desenvolvimento do indivíduo” 

(FOUCAULT, 2010, p. 379-380).  

 Outras práticas também se destacaram no Cristianismo, tais como a de abstinência e a 

de prova. Apesar da proximidade com as do período helenístico e romano, a prática de 

abstinência não mais tenderá à função de modificação do ser do sujeito apenas, sendo ligada, 

no Cristianismo, às questões da purificação do ser através da renúncia dos prazeres em favor 

da salvação. 

 Um dos principais exemplos do Cristianismo, quanto a prática de abstinência, se 

situaria sobre a temática da virgindade
62

. Sobre isso, Foucault (2010, p. 404), descreve: 

 

Manter a virgindade, e que essa virgindade seja total, integral, tanto para o 

rapaz quanto para a jovem, até o momento em que, enfim voltados para junto 

de si, se reencontrem e se casem legalmente. A manutenção dessa virgindade, 

a meu ver, não é senão a expressão figurada daquilo que, ao longo das 

atribuições da vida, deve ser preservado e mantido até o fim: a relação 

consigo. Repito, vive-se para si. 

 

 Podemos encontrar virgindade, em Foucault (2013), como algo além do que uma prova 

preparatória para a união, o matrimônio. Afirma Foucault (2013, p. 228), que no conjunto 

amor, virgindade e casamento, “os dois amantes têm que preservar sua integridade física, 

como também sua pureza de coração até o momento de sua união, que deve ser compreendida 

no sentido físico mas também espiritual”.  

 Essa prática pode ser percebida, pelo lado da dietética e da problematização com a 

saúde, de modo a não ser simplesmente um cuidado maior com o corpo. Segundo Foucault 

(2013, p. 233), “trata-se também de uma outra maneira de focalizar a atividade sexual, e de 

teme-la pelo conjunto de seus parentescos com as doenças e o mal”.  
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 Baseando-se em Gregório de Nissa, Foucault (2014), que seu objetivo não estaria na condução do indivíduo a 

cuidar de si mesmo, nem das cidades. Nesta perspectiva a virgindade, que era a do coração e do corpo, permitiria 

ao indivíduo recuperar a então imortalidade a qual era privado. 
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Foucault (2012), ao abordar a questão da doutrina cristã da carne, aponta para temas 

próximos à inquietação, como a da violência involuntária do ato, de sua relação com o mal e 

com o jogo entre a vida e a morte. 

Já a prática de prova, será considerada, na época cristã, uma ideia fundamental que 

repercutirá nas questões da imortalidade e da salvação. Para Foucault, (2010, p. 436), tais 

práticas devem possuir uma função essencial que consistem em “fixar, em sua ordem, quais as 

renúncias necessárias que devem conduzir ao ponto extremo da renúncia a si mesmo”.  

 Não obstante, refletindo acerca dos encaminhamentos que o cuidado de si tomou desde 

as artes de viver dos séculos I e II, Foucault (2013, p. 235) assegura: 

 

no refinamento das artes de viver e o cuidado de si, esboçam-se alguns 

preceitos que parecem bem próximos daqueles cujas formulações serão 

encontradas nas moais ulteriores. Mas essa analogia não deve provocar 

ilusão. Essas morais definirão outras modalidades da relação consigo: uma 

caracterização da substância ética a partir da finitude, da queda e do mal; um 

modo de sujeição na forma da obediência a uma lei geral que é ao mesmo 

tempo vontade de um deus pessoal; um tipo de trabalho sobre si que implica 

decifração da alma e hermenêutica purificadora dos desejos; um modo de 

realização ética que tende à renúncia de si. 

 

Desse modo, temos, nos séculos IV e V, a configuração do cuidado de si em práticas 

de renúncia de si. A reconfiguração da conversão, da transformação do sujeito por si mesmo, 

do exame da alma e de sua purificação teriam como objetivo, no cristianismo, a salvação, a 

passagem deste mundo para o outro, do mal para o bem.  

Este seria o sistema binário que fundamentou o regramento da vida, a atitude do sujeito 

em se objetivar, no discurso verdadeiro de sua confissão, o exercício do próprio sacrifício em 

suas abstinências e provas, a fim de fazer surgir um novo eu, puro e ligado ao divino cujo 

imperativo se situa, em certos aspectos, do cuidado de si. 

De modo geral, o cuidado de si traz consigo uma gama de possibilidades de reflexão 

dos usos do corpo, dos prazeres, da saúde, da ética e da moral. A percepção do cuidado de si 

em suas diferentes épocas, sendo baseados na ótica de Foucault, é um imperativo que perpassa 

a filosofia antiga até o Cristianismo. Inicialmente um conselho de prudência que problematiza 

os usos que se faz do seu corpo, dos amores e da educação a fim de se constituir no indivíduo, 

um sujeito ético, que governará a si mesmo e as cidades, permite-se desenvolver em três 

grandes linhas (Dietética, Econômica e Erótica) as técnicas de si. O sujeito a governar as 
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cidades, neste período, deveria não somente ser preparado pelo diretor de consciência, o 

filósofo e amante, e pelos saberes médicos desde jovem para ocupar-se consigo mesmo, mas 

também ter condições para tal. O cuidado de si não era para todos, era marca de privilégio 

social. 

Sendo apropriado nos séculos I e II, no período helenístico e romano, o cuidado de si é 

um dever de todos, não somente para aqueles que intentam governar as cidades. As técnicas de 

si têm seu objetivo deslocado para o eu, a alma. A constituição do sujeito ético e moral é 

problematizado de modo a constituir toda uma cultura de si. A relação entre mestre e discípulo 

é permeada pelo dizer-verdadeiro e a função do mestre é fazer com que os discípulos ocupem-

se consigo mesmos, realizando assim a conversão, o rodopio no modo de ser do sujeito. Além 

disso, diversos exercícios são apropriados do período anterior e recomendados ainda através 

de saberes médicos e filosóficos e, por mais que voltados à alma, os usos do corpo recebem 

sua importância. 

Por fim, nos séculos IV e V, nos aportes do Cristianismo, o cuidado de si é 

transformado de modo a representar todo um trabalho de purificação, de abstinência de 

renúncia de si, inclusive, em alguns aspectos, do corpo. A relação entre a fé, o divino e o 

cuidado de si remontam, nesse período, questões que instituem outros fins para a sexualidade, 

como por exemplo, a negação dos prazeres e a atividade sexual sendo realizada em razão da 

progenitura. Além disso, as práticas de confissão, de autoacusação, de virgindade, compõem a 

noção de renúncia de si, a qual o sujeito busca sua salvação, um novo eu, através deste novo 

modelo do cuidado de si. 

Nesse sentido, construímos uma base teórica que nos permitirá refletir a respeito dos 

elementos no cuidado de si no Aikido. Como percebemos, o cuidado de si vai além de um 

conjunto de técnicas e práticas. É um imperativo que constitui um modo de ser do sujeito e 

possui transformações, continuidades e rupturas ao longo de sua história.  

Assim, aproximar o Aikido com o cuidado de si, é também pensar numa ética como 

estética da existência, formas de viver (budo) por todos aqueles que buscam este caminho. 

Assim como no cuidado de si, o primeiro passo do Aikido é conhecer a si mesmo (UESHIBA, 

2010) e, pensando nessas possibilidades de transformações, percebermos a tékhne do Aikido, 

não para governar a si cidade, mas a si mesmo, formando o caráter, no intuito de evitar lutas, 

conflitos, guerras, como é visto nos séculos I e II, ou como a vigilância quanto às imagens e 
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representações que surgem no espírito, na purificação dos males do mundo e do coração, como 

forma de aproximar os preceitos do Aikido com o cuidado de si no cristianismo. 

Essas são algumas das possíveis aproximações que nos auxiliam a perceber os 

elementos do cuidado de si no Aikido. Para o nosso próximo capítulo, buscamos evidenciar 

mais algumas destas aproximações, no intuito de tecer reflexões direcionadas ao 

reconhecimento do cuidado de si como um caminho. Caminho, no sentido o qual o Aikido se 

refere, ou seja, um trabalho realizado pelo próprio sujeito a fim de promover o seu bem-estar, 

um caminho permeado pela relação entre exercícios e sabedoria, ou como aponta Foucault 

(2012), entre mathesis (conhecimento) e ascese
63

, que visa o aperfeiçoamento do sujeito, do 

seu caráter.  

Ao considerarmos os elementos do cuidado de si no Aikido, estamos caminhando em 

direção à espiritualidade no âmbito da Educação Física, o que pode nos permitir compreendê-

la como uma arte de viver bem, com práticas que definem um estilo de vida, uma estética da 

existência. É este o nosso esforço e foco para o próximo capítulo. 
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 Nas palavras de Foucault (2012, p. 89), “a mathesis não seria suficiente se não se apoiasse em um exercício, 

numa askesis”. 



 

CAPÍTULO 3 

DOS ELEMENTOS DO CUIDADO DE SI NO AIKIDO: UM CAMINHO 

PARA UMA EDUCAÇÃO FÍSICA COMO ARTE DO BEM VIVER 
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3. DOS ELEMENTOS DO CUIDADO DE SI NO AIKIDO: UM CAMINHO PARA 

UMA EDUCAÇÃO FÍSICA COMO ARTE DO BEM VIVER 

 

Neste capítulo serão apresentadas algumas aproximações entre o cuidado de si e o Aikido 

e as contribuições para a Educação Física. Ressaltamos aqui que os elementos do cuidado de si 

identificados não se limitam às especificações de cada período de maneira linear, mas 

buscamos evidenciar diversas aproximações a partir do sentido de alguns de seus saberes e 

práticas. 

Com nossa pesquisa, percebemos a necessidade de uma investigação mais aprofundada 

dos elementos do cuidado de si, bem como da própria constituição do Aikido, no sentido de 

suas origens históricas e filosóficas. Por este motivo, no tocante às contribuições para a 

Educação Física, optamos por abordar e aprofundar a temática da espiritualidade, sugerindo 

uma perspectiva de arte do bem viver  

 Reconhecemos que o cuidado de si e o Aikido são duas filosofias distintas e que, ao 

longo da pesquisa, nos deparamos com elementos do pensamento ocidental e do oriental. 

Foucault, dentre seus escritos e entrevistas, aponta para possibilidades de compreendermos 

estas duas formas de racionalidade.  

É sabido que Foucault já esteve no Japão. Em Foucault (2014), é trazida uma 

transcrição do diálogo entre Foucault e um Bonzo de um templo zen budista. Neste diálogo, o 

Bonzo indaga o filósofo sobre seu interesse no Japão, se profundo ou superficial, e acaba por 

obter a seguinte resposta: 

 

Honestamente, não estou constantemente interessado pelo Japão. O que me 

interessa é a história ocidental da racionalidade e seu limite. Nesse ponto, o 

Japão apresenta um problema que não se pode evitar, e é uma ilustração 

desse problema. Porque o Japão é um enigma, muito difícil de decifrar. Isso 

não quer dizer que ele é o que se opõe à racionalidade ocidental. Na 

realidade, esta constrói colônias por toda parte em outros lugares, enquanto, 

no Japão, ela está longe de construir uma: ela é, antes, ao contrário, 

colonizada pelo Japão (FOUCAULT, 2014, p. 81). 

 

Em Foucault (2014), percebemos uma distinção entre a racionalidade ocidental e 

oriental através do elemento do misticismo. Para o filósofo, tomando como referência o 

misticismo cristão, aponta ser completamente diferente do zen e sua finalidade, seu foco, se 

situa na individualização: “mesmo quando ele prega a união de Deus e do individuo, há algo 
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de individual. Porque se trata das relações de amor entre Deus e o indivíduo. Um é que ele 

ama, e o outro é aquele que é amado” (FOUCAULT, 2014, p. 82). 

No tocante à racionalidade oriental, o que pudemos perceber é que esta se remete às 

relações de corpo e o mundo exterior. Por exemplo, na discussão acerca do zen, cuja origem é 

budista, compreende-se que: “Não é verdade que são experiências unversais sentir que o 

espírito e o corpo se reúnem e que nós mesmos e o mundo exterior nos reunimos? Isso mostra 

que o zen possui um caráter internacional e universal” (FOUCAULT, 2014, p. 82). 

Ainda sobre o pensamento oriental, em especial, o japonês, podemos fazer uso da 

referência de Foucault (2010), por mais que breve, quando o filósofo evidencia a concentração 

de tipo atlético, em especial, no exercício de arco e flecha
64

 e sua semelhança à prática 

monástica. 

 De acordo com Foucault (2010), a espiritualidade japonesa reflete a possibilidade de o 

sujeito colocar a si mesmo como objeto de análise e, diante dos olhos, com uma consciência 

permanente e sempre atenta. Nas palavras do filósofo, encontramos a seguinte interpretação: 

 

Devemos pensar nisso bem mais do que em alguma coisa como uma 

decifração de si, semelhante à que encontraremos na prática monástica. 

Construir o vazio em torno de si, não se deixar levar por todos os ruídos nem 

por todas as pessoas que nos cercam. Construir o vazio em torno de si, pensar 

na meta, ou antes, na relação entre si mesmo e a meta. Pensar na trajetória 

que nos separa daquilo a que queremos nos dirigir ou daquilo que queremos 

atingir. Presença de si a si, por causa mesmo dessa distância que ainda existe 

de si para consigo, presença de si a si na distância de si para consigo: é esse 

creio, o objeto, o tema desse retorno do olhar que estava posto nos outros e 

que devemos agora reconduzir, reconduzir precisamente não a si enquanto 

objeto de conhecimento, mas a essa distância para consigo mesmo enquanto 

somos sujeito de uma ação que dispõe de meios para atingi-la, mas, acima de 

tudo, do imperativo para atingi-la (FOUCAULT, 2010, p. 200). 

 

 Evidenciando que o próprio Foucault possuía suas indagações sobre o pensamento 

japonês, percebemos que a ideia de decifração de si, de ascese por meio uma espiritualidade 
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 É destacado em nota que Foucault (2010) era leitor das obras de Eugen Herrigel, em especial, A arte 

cavalheiresca do arqueiro zen. Nesta obra de Herrigel (1999), em sua primeira página é exposto que é necessário 

a abdicação da lógica do pensamento ocidental, a redução da estrutura do cartesianismo, de causa e feito, em 

favor da paixão pela vida. Nesta mesma obra, afirma-se que quando o arqueiro atira a flecha em direção ao alvo 

ele atinge a si mesmo e se ilumina: “no tiro com arco, arqueiro e alvo deixam de ser entidades opostas, mas uma 

única e mesma realidade. O arqueiro não está consciente do seu „eu‟, como alguém que esteja empenhado 

unicamente em acertar o alvo. Mas esse estado de não-consciência só é possível alcançar se o arqueiro estiver 

desprendido de si próprio, sem, contudo, desprezar a habilidade e o preparo técnico. Dessa maneira, diferente do 

que obtém o esportista, e que não pode ser alcançado simplesmente com o estudo metódico e exaustivo”. 



113 
 

presente em técnicas de si é o que nos permite relacionar o Aikido com o cuidado de si. Desse 

modo, devemos nos ater ao primeiro problema desta pesquisa: como identificar elementos do 

cuidado de si no Aikido? 

 

3.1. Identificando os elementos do cuidado de si no Aikido 

 

 Em nossa pesquisa, pudemos encontrar, em certos aspectos, correlatos entre noções, 

por vezes, práticas, existentes no Aikido e no cuidado de si. Diante disso, reafirmamos que 

nossa intenção não é comparar um elemento com o outro, mas possibilitar uma aproximação 

por meio dos sentidos que existem neles. 

 Sendo assim, identificando elementos do cuidado de si no Aikido, percebemos: o 

preceito de conhecer a si mesmo, o saber e exercício espiritual, a ideia de tékhne, a noção de 

krhêsis (alma-sujeito), a relação com a idade do cuidado, o apelo, a relação mestre e discípulo, 

a ideia de paraskeué (equipagem), a vida como prova como forma de educação do sujeito, a 

phýsis (conhecimento da natureza), a parrhesía (dizer-verdadeiro), a noção de pneuma (sopro 

vital), as práticas como as de retiro, de purificação e de resistência, a noção de pecado, a ideia 

de tecnologia de si, a relação com a dietética e as práticas de saúde, a relação com o divino, a 

noção de áskesis (ascese), a noção de amizade e a ideia e prática de vigilância.  

Ressaltamos ser possível tanto a identificação de outros elementos, bem como a 

possibilidade de outros que não nos tenham sido percebidos. Talvez pela falta de um 

entendimento mais profundo de seus sentidos ou aspectos socioculturais. Dessa forma, nos 

atemos a abordar apenas os elementos acima evidenciados. 

. De forma a descrever como identificamos os elementos do cuidado de si no Aikido, 

primeiramente encontramos o preceito do conhecer a si mesmo. Apesar de suas peculiaridades 

contextuais e filosóficas, o conhecimento de si, na perspectiva do cuidado de si apresentada 

em Foucault (2010), é discutido inicialmente como um conselho de prudência, para aqueles 

que desejassem governar. Transformando-se, nos séculos I e II, para um conhecimento que, 

dentro do conjunto das práticas de si, da arte de viver, seria ocasionado devido a ocupação do 

sujeito consigo mesmo, do cuidado de si. Por fim, pela análise do período cristão, o 

conhecimento de si foi fundamental para instituir práticas de verdade como a confissão, o 

exame das representações, a abstinência, a vigilância e a virgindade, para que, purificando-se 
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dos males que se encontrariam no espírito e renunciando a si mesmo, pudesse o sujeito 

alcançar a salvação. 

 Nos aportes do período socrático-platônico, relembrando as palavras de Foucault 

(2010, p. 63), é “para conhecer-se a si mesmo que é preciso dobrar-se sobre si; [...] desligar-se 

das sensações que nos iludem; [...] estabelecer a alma uma fixidez imóvel que a desvincula de 

todos os acontecimentos exteriores. [...], que tudo isso deve e pode ser feito”. 

 Por sua vez, no Aikido, o conhecimento de si demonstra ser um preceito indispensável, 

pois uma afirmação constante de Morihei Ueshiba (2010) é a necessidade de conhecer a si 

mesmo e à verdade do universo.  

Estando relacionado à verdade de si, Morihei Ueshiba (2010, p. 33), aborda o 

conhecimento de si através da ideia de ser iluminado: 

 

Ser iluminado significa aprender a respeito da própria existência, perceber a 

nossa verdadeira natureza e compreender de onde viemos, para realizar as 

coisas que devemos realizar, conhecer a nós mesmos e descobrir nossa 

missão na vida. Se olharmos para trás, para o passado, veremos que todos os 

grandes seres humanos conseguiram atingir esses objetivos; não existe maior 

felicidade ou fortuna do que essa. 

 

 Numa outra perspectiva, ampliando-se o conhecimento de si para além de um conselho 

de prudência, na menção de Morihei Ueshiba (2010), o conhecimento de si aparece como o 

início do aperfeiçoamento do sujeito. Podemos perceber que esta prática não se encontra 

desassociada do convívio com os outros nem da relação existente entre a própria constituição 

do ser humano com a natureza.  

 

Sinto como se todos vocês fossem membros de minha família. Não é meu 

dever atuar como professor de vocês; sinto-me honrado em trabalhar em 

conjunto com todos. Se trabalharmos juntos em uníssono, seremos capazes de 

proteger a todos e guardar esse nosso legado. Para fazer isso, cada um deve 

primeiro conhecer a si mesmo, e depois pode desenvolver o conhecimento de 

todas as coisas. Por que você existe, o universo existe; nesse sentido, você é o 

universo. Você irá então entender claramente a sua origem natural. Você irá 

entender a sua missão na vida. Isso não é algo que eu tenha conseguido como 

uma entidade separada. Eu posso fazer isso porque eu sou parte do universo. 

Você precisa entender que somos todos parte do universo (UESHIBA, 2010, 

p. 44-46). 

 

 A premissa de que devemos nos conhecer a nós mesmos, entender nossa origem 

natural, é, em nossa interpretação, próxima a questão do saber espiritual, discutida em Sêneca 
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e Marco Aurélio (FOUCAULT, 2010). Em Sêneca, esta modalidade espiritual, ou 

espiritualização do saber do mundo é compreendida a partir da dupla necessidade existente no 

princípio de voltar o olhar a si, de converter-se a si, e de conhecer o mundo. Para Marco 

Aurélio, o saber espiritual demanda, do sujeito, a atitude de se debruçar sobre as coisas, de ter 

uma visão do interior das coisas, apreendendo os seus menores detalhes. 

 Desse modo, nos deparando com o exercício espiritual em Foucault (2010, p. 261) 

temos necessariamente que: 

 

manter sempre no espírito as coisas que devemos ter no espírito - a saber: a 

definição do bem, a definição da liberdade e a definição do real Ŕ e, ao 

mesmo tempo em que esse exercício deve sempre no-los lembrar e 

reatualizar, deve nos permitir vinculá-los entre si e, por conseguinte, definir 

aquilo que, em função da liberdade do sujeito, deve, por essa liberdade, ser 

reconhecido como bem em nosso único elemento da realidade, a saber, o 

presente. 
  

No Aikido, como vimos, o preceito de Masakatsu agatsu katsuhayabi, refere-se a 

vencer a si mesmo, no aqui e agora. Nesse sentido, é possível indicarmos uma aproximação 

dos saberes regentes do exercício espiritual do cuidado de si com o Aikido, se o pensarmos 

enquanto uma tékhne que corresponde à teleiótes toû éthous, a perfeição moral de se passar 

cada dia como o último
65

.  

Reconhecemos que no Aikido, portanto, existe uma tékhne. Esta seria baseada no 

conhecimento de si, da natureza e do universo, devendo-se: 

 

saber que seu ser e a substância do universo são a mesma coisa. Você é filho 

do universo. Em termos religiosos, você é um filho de Deus, assim você 

deveria agir de modo a evitar a desordem neste mundo. Você deveria proteger 

e nutrir todas as formas de vida. 

O Aikido é uma extensão da força vital universal. É uma manifestação do 

grande projeto do cosmos, desde a vastidão do espaço até a menor das plantas 

ou dos animais. O Aikido é o caminho que nos mostra como perceber essas 

verdades (UESHIBA, 2010, p. 46). 
 

 Sobre a tékhne que o Aikido promove, compreendemos que se situa no ethos, na 

formação do caráter, do sujeito ético, e da harmonia, cujo objetivo engloba evitar lutas, 

conflitos, guerras e egoísmo. Em Moriteru Ueshiba (2008, p. 19), encontramos que “não 
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 Esta discussão é encontrada nas reflexões de Foucault (2010), a partir de seus estudos a respeito de Marco 

Aurélio. 
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existem movimentos forçados no Aikido; tudo é natural e harmonioso. Ele favorece as boas 

maneiras e a integridade, e nos ajuda a desenvolver um caráter flexível, porém firme. Por 

iluminar aqueles que respeitam a paz, o Aikido é respeitado no mundo todo”. 

 Para a constituição do sujeito ético no cuidado de si destacamos, no período socrático-

platônico, uma discussão a respeito da khrêsis, da alma-sujeito
66

. Esta noção refere-se ao eu 

que se serve do corpo para ocupar-se consigo mesmo. Como vimos, “o sujeito de todas essas 

ações corporais, instrumentais, e da linguagem é a alma: a alma enquanto se serve da 

linguagem, dos instrumentos e do corpo” (FOUCAULT, 2010, p. 52).  

No Aikido, identificamos as noções como Gitai Shinkon, “aparenta ser corpo, mas, na 

verdade é alma” (UESHIBA apud UESHIBA, 2011, p. 189), haku, que significa alma 

corpórea, e kon, que é a alma, ou espírito, que está relacionada à consciência (UESHIBA, 

2011).  

Nesse contexto, encontramos que o Aikido enfatiza mais o kon. No entanto, Morihei 

rejeitava qualquer segregação, mesmo que superficial, entre haku e kon, “entre as partes física 

e espiritual do ser” (UESHIBA, 2011, p. 47). Nesse sentido, o eu o qual é focado no Aikido é 

aquele que deve: 

 

contrapor-se à natureza isolada, estéril e imoral de uma agressão carente de 

amor e harmonia. O Sensei [Morihei] queria que todos que treinassem aikido 

pudessem, eles mesmos, extrair o ki da fonte do universo por intermédio do 

treinamento árduo do corpo, do coração e do espírito. Desse modo, 

alcançariam seu verdadeiro potencial - totalmente despertos, com os olhos 

abertos para a vocação divina que compartilham. Os ensinamentos do aikido 

originaram-se desse aprofundamento e dessa transformação da compreensão 

de O Sensei. Para ele, a mais alta maestria seria a integração de cada ser 

individual com o universo (UESHIBA, 2011, p. 47). 
 

E aqui podemos reencontrar também uma referência, cujo sentido pode se aproximar 

da paideia grega
67

, por seus elementos de trabalho corporal (ginástica), de armas, do cuidado 

com si mesmo e o outro, ao mesmo tempo para uma “formação do homem que será útil para a 

cidade, e exercício moral daquele que quer dominar a si mesmo” (FOUCAULT, 2012, p. 94). 
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 Nos períodos seguintes, também foram encontradas discussões acerca de exercícios para o corpo, para a alma e 

para o corpo e alma ao mesmo tempo. 
67

 Em Mendes (2007, p. 39-40), identificamos que na Paidéia grega, “o cuidado do corpo não excluía a oratória. 

A música, a ginástica, a leitura de poemas e o teatro [...] além de aprender o alfabeto, de cantar os poemas líricos, 

também se tinha como objetivo realizar exercícios físicos”. 
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A ideia de ocupar-se consigo mesmo perpassa, portanto, uma prática corporal 

associada a saberes refletidos e estruturados entre si. Nos séculos I e II, vimos que o cuidado 

de si não mais é delimitado à juventude, como no período anterior. Nesta transformação, 

buscou-se contemplar toda a vida, inclusive a velhice (FOUCAULT, 2010).  

No tocante ao Aikido, podemos perceber certa aproximação, pois todos que buscam 

este caminho, independente de idade, gênero, constituição corporal encontraram abertura para 

seus ensinamentos (UESHIBA, 2005, 2011; UESHIBA, 2008; UESHIBA, 2002; 2006; 2010). 

Expondo argumentos que favorecem à prática do Aikido tanto por crianças, jovens e 

adultos, mesmo de idade avançada, na menção de Moriteru Ueshiba (2008, p. 19), “o Aikido 

possui muitas variações e que suas técnicas podem ser adaptadas de acordo com nossas 

necessidades físicas, ele ajuda a manter a mente e o corpo flexíveis. Mesmo praticantes que já 

chegaram aos 80 anos têm condições de executar o treinamento e obter benefícios”. 

Assim, em Moriteru Ueshiba (2008), percebemos o Aikido como forma de educação 

para a longevidade, não se restringindo em períodos da vida. Podemos perceber esta premissa, 

de modo evidente, quando o autor assegura que o Aikido é: 

 

bom para o desenvolvimento de qualquer pessoa, independentemente de sua 

idade, e é uma valiosa forma de educação para a longevidade. Crianças, 

jovens, adultos Ŕ em qualquer idade, todos se beneficiam com o 

desenvolvimento do caráter e a integração de corpo e mente. [...]. Não há 

nada forçado nos movimentos naturais do Aikido. Esse treinamento tem um 

efeito positivo em nosso caráter, tornando-os mais vivazes e objetivos. As 

técnicas físicas do Aikido servem para polir nossa mente e nosso corpo 

(UESHIBA, 2008, p. 18). 

 

Desse modo, a divulgação das práticas de Aikido nos parece também ser feita em 

forma de apelo para todos aqueles que buscam, através deste caminho espiritual que assume a 

forma de arte marcial, sua ascese. Neste sentido, percebemos que a salvação, como dever de 

todos nos séculos I e II, seria a que mais se aproxima do Aikido. No Aikido, o apelo está 

centrado numa ideia diferente, “conduzir o caráter humano à perfeição” (UESHIBA, 2008), ou 

como Morihei Ueshiba (2010, p. 32) assegura, conduzir-se em sua própria transformação, sem 

negar a si mesmo: “Faça do ritmo interior e do fluxo natural das coisas o centro de sua 

educação. Onde está esse centro? Ele está em você!”.  
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Mesmo existindo o apelo, o Aikido ainda é realizado no âmbito das artes marciais, o 

que configura uma necessária relação entre mestre e discípulo
68

. Mesmo Morihei Ueshiba 

(2010) considerando não ter alunos, percebemos certa relação com a noção de parrhesía 

(dizer-verdadeiro), presente na figura do mestre dos séculos I e II. A parrhesía deste período 

aparece como um dever do mestre, ou diretor de consciência, em incitar o discípulo a realizar 

seu próprio exercício, assumindo uma atitude de ocupação consigo mesmo, sua ascese
69

.  

De forma a descrever o papel do mestre no Aikido, de acordo com Morihei Ueshiba 

(2006, p. 41), este conseguiria repassar apenas uma mínima parte dos ensinamentos, sendo 

“somente através de incessantes treinamentos você poderá obter a experiência necessária que 

lhe permitirá desvendar esses mistérios. Por isso, não corra atrás de inúmeras técnicas; uma 

por uma, faça de cada técnica a sua própria” (UESHIBA, 2006, p. 41). 

É, neste sentido, que a noção de mestria se funde com o dever de parrhesía daquele 

que é conduzido: compreendendo a condição de cada um ser responsável por sua própria 

formação (FOUCAULT, 2010; UESHIBA, 2010). A realização do dever, do labor, do 

aperfeiçoamento de si mesmo, podendo ser feita de modo compartilhado com os outros, como 

uma família. Em outras palavras, 

 

O universo está constantemente mudando, trazendo novas vidas à existência, 

evoluindo em formas novas e estimulando desenvolvimento pleno; isso tudo 

é atingido através do poder do amor. Todas as pessoas no mundo são como 

uma família, como uma única entidade. Nossa tarefa é inspirar a força vital e 

trabalhar para educar os outros de uma maneira positiva, pura e harmoniosa. 

Aqueles que treinam no bu estão sempre cientes dessa unidade essencial da 

humanidade e agem com sinceridade. Cumpra sua missão individual na terra 

como um dos membros da família universal (UESHIBA, 2010, p. 99). 

 

Esta discussão nos faz perceber as práticas do Aikido com um tipo de paraskeué, “é o 

que permite, a um tempo, atingir a meta e permanecer estável, fixado na meta, sem se deixar 

desviar por nada” (FOUCAULT, 2010, p. 291). Uma equipagem que prepara o sujeito e a 

alma como convém e para qualquer situação que a vida possa lhe prover. 

Ao refletirmos sobre a equipagem a qual o Aikido promove, nos deparamos com a 

educação, no sentido da constituição do sujeito ético e que assume um modelo que, como 
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 Aqui podemos compreender a expressão “necessária” na perspectiva de Barbosa (2005, p. 17), quando aponta 

que “no vocabulário filosófico se define por aquilo sem o qual um ser qualquer não pode existir”. 
69

 Em Mendes (2007), identificamos que a parrhesía na figura do mestre, corresponde à técnica de transmissão 

do discurso verdadeiro. 
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vimos, se aproxima da Paideia. E, como forma de exemplo, identificamos, a partir de nossa 

interpretação da literatura, que um dos saberes práticos, o qual mais se remete à educação no 

Aikido, é o rei.  

Rei, em certo sentido, é traduzido como etiqueta, reverência
70

. No entanto, muito além 

disso, realizado na postura de seiza (postura formal de sentar), indica uma postura formal e 

civilizada na cultura japonesa, fonte da etiqueta (UESHIBA, 2005). 

O ritual de reverência, nas práticas de Aikido, surge como forma de prezar pelo 

espírito cordial, gentil, formal, mas ao mesmo tempo preparado. Em Morihetu Ueshiba (2008), 

percebemos que o rei é realizado de modo que os praticantes não percam um ao outro do 

campo de visão, curvando-se simultaneamente um para o outro. 

 Essa atitude nos faz recordar das palavras de Foucault (2013), quando reflete sobre o 

suporte social das práticas de si. Nas palavras de Foucault (2013, p. 58), encontramos uma 

forma de entender um dos sentidos do rei, por meio da citação a seguir: 

 

Mas toda essa aplicação a si não possuía como único suporte social a 

existência das escolas, do ensino e dos profissionais da direção de alma; ela 

encontrava, facilmente, seu apoio em todo o feixe das relações habituais de 

parentesco, de amizade ou de obrigação. Quando, no exercício do cuidado de 

si, faz-se apelo a um outro, o qual adivinha-se que possui a aptidão para 

dirigir e para aconselhar, faz-se uso de um direito; e é um dever que se 

realiza quando se proporciona ajuda a um outro ou quando se recebe com 

gratidão as lições que ele pode dar. 

 

O Aikido, portanto, é caracterizado como um taijutsu, uma modalidade de técnica 

corporal que busca formar o sujeito a partir de um caminho espiritual cuja proposta de 

educação que se inicia pela construção de uma atitude, do êthos, do sujeito conhecer a si 

mesmo para, em seguida, conhecer os segredos da natureza (UESHIBA, 2010; UESHIBA, 

2005; UESHIBA, 2008). 

 Podemos então considerar o Aikido como uma arte de cuidado de si e do outro. Como 

pode ser evidenciada pela prática do rei e na dinâmica de treinamento
71

, constituindo uma 
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 Esta definição também pode ser encontrada nos estudos de Sasaki (2006). O autor se refere à atitude do sujeito 

perpassar uma disciplina estrita que preserva a forma correta, o autocontrole e a serenidade (ou temperança). No 

budo, concebe-se que a partir do rei reforma-se a personalidade, desenvolve-se o caráter, além de uma 

mentalidade modesta e respeitosa que busca uma forma de vida melhor. 
71

 Nesse sentido podemos compreender o que Sasaki (2008) assegura a respeito da dinâmica de combate do budo 

quando afirma que as técnicas combinam elementos como golpear, arremessar o oponente, identificar aberturas 

na defesa ou as promovendo e contra-atacando. Segundo este autor, “o movimento de um é variado e complicado 
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forma de educação através da ocupação consigo mesmo, nas relações de amizade, de 

obrigação e de mestria.  

 Esta constituição do sujeito, por meio da prática do budo, “cria valor, sinceridade, 

fidelidade, bondade e beleza, assim como torna o corpo forte e saudável” (UESHIBA, 2006, p. 

34). Além disso, Morihei Ueshiba (2010, p. 132) afirma, a respeito de um significado presente 

em katsuhayabi, “estudar sinceramente para descobrir as grandes verdades e esclarecer os 

mecanismos do mundo”. 

 Além disso, outra forma de educação, é encontrada tanto no cuidado de si, em especial, 

do período helenístico e romano, como no Aikido, é a partir do imbricamento da vida, na 

prática da provação.  

A vida passa a ser uma prova em todos os seus efeitos (FOUCAULT, 2010). A vida é 

compreendida como uma modalidade da prática de si que percebe o mundo sob um valor 

formador. Foucault (2010, p. 395), assegura: 

 

é a vida inteira que deve ser educação do indivíduo. A prática de si que deve 

se desenvolver e ser exercida desde o começo da adolescência ou da 

juventude até o final da vida inscreve-se no interior de um esquema 

providencial que faz com que Deus a ela responda como que previamente, 

organize, para essa formação de si mesmo, para esta prática de si mesmo, um 

mundo que tenha para o homem o valor formador. Em outras palavras, é a 

vida inteira que é uma educação. 
 

 No Aikido, esta questão da vida como prova, cujo valor principal é a educação do 

sujeito, também é identificada. Observam-se as diferentes situações da vida com a finalidade 

de desenvolver o caráter. A vida como prova encontra-se manifestada também numa situação 

de combate no qual se deve estar aberto a receber 99% de um golpe, transcender a vida e a 

morte. Assim, o Aikido constitui o caminho daqueles que tem por objetivo atingir, através das 

kami-waza, das técnicas divinas, a iluminação (UESHIBA, 2002; 2006; 2010; UESHIBA, 

2005; 2011). 

                                                                                                                                                                                                
devido o tempo e espaço em relação ao tempo e espaço do oponente. Neste aspecto do Budo, as possibilidades 

são infinitas” (SASAKI, 2008, p. 47). Exemplos de gestos e termos técnicos e demais movimentos podem ser 

encontrados ao longo da literatura analisada na pesquisa, especialmente, em Morihei Ueshiba (2006; 2010), 

Kisshomaru Ueshiba (2005) e Moriteru Ueshiba (2008), além de outras obras de diversos autores que são 

elaborados na forma de manual técnico. 
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Nesse interim, podemos perceber o princípio norteador desta prática se feita uma 

reapropriação da noção de phýsis para o ki. Discutida em Foucault (2010), especificamente nas 

reflexões de Epicuro, sua definição a partir da análise da physiología:  

 

É o conhecimento da natureza, da phýsis, enquanto conhecimento suscetível 

de servir de princípio para a conduta humana e critério para fazer atuar nossa 

liberdade; enquanto é também suscetível de transformar o sujeito (que era, 

diante da natureza, diante do que lhe haviam ensinado sobre os deuses e as 

coisas do mundo, repleto de temores e terrores) em um sujeito livre, um 

sujeito que encontrará em si mesmo a possibilidade e o recurso de seu deleite 

inalterável e perfeitamente tranquilo (FOUCAULT, 2010, p. 215). 
 

O ki pode ser compreendido, se observado na ótica do cuidado de si, como um 

conhecimento da natureza. E isso é evidenciado nas obras de Morihei Ueshiba (2010), quando 

concebe o ki como aquilo que liga a tudo e a todos no universo. A energia vital, o coração da 

natureza. 

O princípio do Aikido é o ki (UESHIBA, 2008). É nele que Morihei Ueshiba se baseia 

para criar um budo, que é praticado de modo a favorecer à formação da conduta humana e da 

liberdade.  

Para com a formação da conduta humana, os saberes do kotodama
72

, nos parece 

possuir uma aproximação mista entre a parrhesía (dizer-verdadeiro), em especial a dos séculos 

I e II, com as práticas de verbalização, as quais aparecem como exercício de fixação da coisa 

no espírito e de reatualização de valores, e, em certo aspecto, ao preceito do Verbo presente na 

Bíblia cristã. 

Liberdade que, segundo Morihei Ueshiba (2010, p. 69), devemos ter certo cuidado, 

pois, “as pessoas se prendem à ideia de liberdade, esquecem-se de sua missão divina e tornam-

se egoístas e voluntariosas”, e continua, “Quando você entra no mundo da liberdade, o seu 

corpo tem uma percepção de divina leveza” (UESHIBA, 2010, p. 90). 

Consideramos a aproximação do kotodama com a parrhesía, devido seus saberes 

apresentarem uma perspectiva de atitude do sujeito com a verdade, um franco-falar ou dizer-

verdadeiro (FOUCAULT, 2010), ou com a sinceridade (UESHIBA, 2010).  

Por meio dos saberes existentes no kotodama, Morihei Ueshiba (2010, p. 52) afirma 

que este “sempre nos envolve, por dentro e por fora, e nos lidera para a senda da sinceridade, 
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 De acordo com Kisshomaru Ueshiba (2005), o domínio do kotodama seria o tema enfatizado nas últimas 

contribuições de Morihei. 
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mostra-nos como harmonizar o céu e a terra”. Como vimos anteriormente, em Kissomaru 

Ueshiba (2011), as palavras e as ações da pessoa expressam a energia espiritual, a convicção 

profunda da alma cujas intenções frutificam-se de acordo com tal energia. Podemos observar 

uma descrição da prática do kotodama, em Morihei Ueshiba (2010, p. 68): 

 

A sequência prática: primeiro dissemine o sangue dentro de você para iniciar 

os sons ta ka a ma ha ra; imagine que está alimentando um fogo em seu 

templo interior, fazendo seu corpo inteiro um kotodama ascendente (isso é 

como sintonizar as mensagens que são constantemente difundidas pelas 

emissoras de rádio por meio das ondas que se propagam pelo ar, mas que só 

podem ser recebidas se ligarmos o aparelho receptor). Quando o corpo todo 

se solidificar em um kotodama, pronuncie simultaneamente as sílabas 

seminais e absorva os raios universais de energia; deixe o eu se expandir em 

uma grande esfera antes de efetivamente vocalizar os sons. A medida que as 

sílabas seminais surgirem das profundezas do seu ser, traga o universo para 

dentro de seu corpo. Seu espírito ficará transbordante de luz e completamente 

centrado. 
 

Morihei Ueshiba (2010) aponta para o uso do espírito através da voz e sua importância 

para as artes marciais
73

. É nesse sentido que vemos a aproximação com a prática de 

verbalização e com o Verbo da bíblia cristã, pois Morihei Ueshiba (2010) afirma que a sílaba 

seminal su, do kotodama, é seu equivalente. 

O kokyu, entendido como pulsação ou respiração sutil do universo, é um dos elementos 

do kotodama que encontra seu equivalente em uma das noções presentes em uma das reflexões 

do cuidado de si no período socrático-platônico, a saber, o pneûma
74

.  

Em Foucault (2010, p. 44), especificamente nas discussões acerca do período 

socrático-platônico, identificamos o pneûma, ou seja, o sopro da vida. Concentrar esse sopro 

na alma permite “recolhê-lo, reuni-lo, fazê-lo refluir sobre si mesmo a fim de conferir-lhe um 

modo de existência”. 

O kokyu assume uma forma além da simples respiração. Nas palavras de Morihei 

Ueshiba (2010, p. 20), a inspiração é “um ato dinâmico em que você enche todo seu ser com a 

respiração sutil” e a expiração, serve para “expelir a energia da origem divina. Na sua vida 
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 Aqui podemos encontrar uma referência ao uso do kiai. Em Soares (2007, p. 130), possuindo relação com a 

técnica Kiai-jutsu (artes do grito, arte marcial antiga de cura através do som), o kiai significa grito: “é o grito de 

ataque e defesa usado nas Artes marciais japonesas, com a finalidade de absorver uma maior energia no momento 

do golpe. Também tem o propósito de atemorizar o adversário, ou até mesmo paralisá-lo impedindo-lhe a 

defesa”.  
74

 Esta relação já se encontra realizada em Bull (2012). 
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diária no mundo, procure acumular seu próprio kokyu e purifique a sociedade com energia 

divina”. No entendimento do Morihei Ueshiba (2010, p. 72), de um modo mais amplo: 

 

Todas as coisas do céu e da terra têm respiração Ŕ o fio da vida que ata todas 

as coisas. O ato de respirar conecta com todos os elementos do céu e da terra. 

Você precisa descobrir que a ressonância individual de nossos corações 

ressoa através de nossos sentidos, nossos órgãos internos e nossos membros, 

atando-os juntos em sequência para nos ligar à ressonância cósmica da 

existência. A ressonância da respiração, que se origina nas profundezas de 

seu espírito, anima todas as coisas. A respiração é o fio sutil que nos liga ao 

universo. Essa fonte primordial da existência é a origem de nossa respiração e 

das nossas ações e devemos utilizá-la para purificar este mundo de malícia. 
 

No cuidado de si, como vimos, seja no período da antiguidade, nos séculos I e II ou 

nos séculos IV e V foram identificados exercícios de respiração, além de outros como os de 

concentração da alma, de retiro, de resistência e de purificação (FOUCAULT, 2010; 2012; 

2013). Em certa forma, podemos considerar que acabamos de expor nossa reflexão sobre a 

prática de respiração, quando refletimos sobre o pneûma e o kotodama. Todavia, sobre as 

demais práticas, não somente as encontramos no cuidado de si, como também no Aikido. 

No tocante às práticas de retiro e de concentração da alma, estas aparecem no Aikido 

através da prática de meditação sentada (chikon-kishin) e de concentração (UESHIBA, 2010; 

UESHIBA; 2011). Afirmando a existência dessas práticas desde o Japão antigo, Morihei 

Ueshiba (2010, p. 76), considerava que “se você pratica a meditação do Aikido (chinkon-

kishin), você pode concentrar seu espírito em todos os aspectos da vida diária”.  

De forma a descrever a prática de meditação no Aikido em dois momentos, 

identificamos, primeiramente, em Morihei Ueshiba (2010, p. 103): 

 

No chinkon-kishin podemos usar tanto a posição seiza (formal) quanto a 

chuza (posição relaxada). Na posição seiza, nós meditamos sobre o mundo 

manifesto durante 20 minutos e sobre o mundo oculto durante 40 minutos. O 

mundo manifesto consiste em fatores externos, a forma física das coisas que 

foram criadas por misogi. No mundo oculto, busque retornar à origem das 

coisas, para conectar-se com o ki verdadeiro. Todas as coisas emanam do su, 

o coração da vida e da bondade, e você é um mitama (espírito 

individualizado) do divino, contendo toda a sabedoria e iluminação. Você irá 

aprender como compreender e ativar o su. Esse método de meditação difere 

dependendo do instrutor. Limpe seu coração e posicione corretamente o seu 

ki. Aja de acordo com a natureza. Essa é a essência saisei itchi (crença e ação 

são uma coisa só). 
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Como segundo momento da descrição da meditação chinkon-kishin, encontramos a 

seguinte proposição: 

 

Vamos sentar em seiza. Contemplemos nosso corpo do nariz até o umbigo. 

Abra as narinas, perceba como o universo funciona Ŕ cheiro, a cor, o fluxo da 

energia. O dedão do pé esquerdo deve tocar o dedão do pé direito (o esquerdo 

simboliza Izanagi e o fogo, e o direito Izanami e a água. Juntos, eles formam 

um corpo só). 

[...] 

Junte seus dedos em um mudra (gesto ritual) universal e feche os olhos. 

Aquiete a sua mente e corrija a sua forma. Respire profundamente e junte 

toda a essência sutil do universo. Inspire o universo e una-se à criação. Siga 

os ditames da natureza. Você irá sentir o ki subir e irá experimentar uma 

sensação de calor. eu corpo ficará cheio de ki espiritual (UESHIBA, 2010, P. 

104-105). 
  

Quanto à prática de resistência, em Morihei Ueshiba (2002; 2010), a encontramos 

associada ao misogi, sob a ideia de purificar a nós mesmos, de nossos desejos, pecados e do 

egoísmo, para podermos fazer um mundo melhor.  

Segundo Morihei Ueshiba (2002, p. 35), encontramos em um de seus poemas, que “A 

ARTE DA PAZ não é fácil. É uma luta para exterminar os desejos ruins e toda a falsidade que 

está dentro de nós. Em certas ocasiões a Voz da Paz ressoa como um trovão, tirando da 

ignorância todos os seres humanos”. 

A noção de pecado que se faz presente na obra de Morihei Ueshiba (2010, p. 82) tem 

seu sentido na ideia de que “o pecado ocorre por causa da ignorância dos princípios universais 

e atemporais da existência e da falta de conhecimento dos ensinamentos de nossos ancestrais. 

Essa ignorância é a porta de entrada para más intenções e ações maldosas” (UESHIBA, 2010, 

p. 82). 

É neste sentido que a prática de resistência aparece no Aikido. Como uma prática 

articulada a saberes de purificação, de conversão e de salvação, se a pensarmos na ótica do 

cuidado de si. A salvação, no âmbito do Aikido, é realizada através do misogi.  

De acordo com Morihei Ueshiba (2010, p. 82-83), é praticando misogi que nos 

livramos dessas intenções e ações prejudiciais, maldosas, dos desejos egoístas. 

 

Quando consideramos mundo material, observamos que os seis órgãos dos 

sentidos (olhos, ouvidos, nariz, língua, pele, consciência) precisam ser 

purificados para que possam progredir. Se não existe clareza, surge a 

confusão. Se os sentidos estão obstruídos, a desordem e o mal vão aparecer 
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no mundo. Causar perturbação neste mundo é o pior pecado. Purifique seu 

coração e liberte seus sentidos, e então você poderá agir livremente, sem 

obstruções, e o caminho espiritual ficará bem claro. Seus órgãos dos sentidos 

irradiaram luz. Mas não são somente os órgãos dos sentidos que precisam ser 

purificados - o mundo inteiro precisa dessa limpeza, e o caos, dissipado 

(UESHIBA, 2010, p. 22-23). 
 

Nesse sentido, a imagem do rodopio que surgiu na discussão da conversão de si, 

também nos aparece na literatura do Aikido. Por mais que exista o exemplo do pião na 

discussão do cuidado de si, acreditamos que o sentido encontrado nesta noção de sumikiri 

(metáfora de um pião que gira velozmente, parecendo imóvel) seja mais próximo da ideia do 

rodopio, pois percebemos que Morihei foi o responsável pelo próprio movimento de sua 

conversão, ou seja, a partir da ocupação do sujeito consigo mesmo. Ele desenvolveu a 

sensibilidade descrita como kami-waza (técnica divina), encontrada em Kisshomaru Ueshiba 

(2011).  

Assim, ao que podemos perceber, Morihei criou uma tecnologia de si também de 

salvação. Nas palavras de Morihei Ueshiba (2010, p. 26), “Participo dessas atividades 

sublimes da salvação Ŕ para aperfeiçoar o caráter, estabelecer famílias sólidas e criar um 

mundo melhor”. 

Essa tecnologia de si presente no Aikido assume a característica de aperfeiçoamento 

individualizado, mas que é compartilhada com os outros. Nas palavras de Kisshomaru Ueshiba 

(2011, p. 287), o Aikido “é baseado num treinamento que confere a mais alta prioridade ao 

amor mútuo entre os seres humanos” e em Kisshomaru (2005, p. 152), o objetivo espiritual do 

Aikido é “trabalhar pelo bem-estar de toda a humanidade, promover o amor e a paz, e ao 

mesmo tempo mergulhar cada vez mais profundamente no treinamento e na prática com o 

objetivo de realizar a verdadeira essência do universo”. 

Este tipo de prática que é o Aikido, “arte de amor e da harmonia, que é também o 

coração da realidade universal” (UESHIBA, 2005, p. 153), visa o aperfeiçoamento do sujeito e 

dos outros numa relação com os princípios da natureza e dos deuses (kami) e encontra-se 

permeado em práticas de saúde e cura (UESHIBA, 2010; UESHIBA, 2008). 

Considerarmos a discussão acerca da dietética
75

 pertinente, no que condiz a uma 

possível articulação entre os saberes do cuidado de si com os do Aikido e suas práticas de 

                                                             
75

 Pudemos perceber que o cuidado de si possui influência dos saberes médicos. Em especial, encontramos esses 

saberes na terapêutica, na cura, discutidos nos estudos de Foucault (2010; 2012; 2013) a partir de Hipócrates e 
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saúde. De forma a evidenciar este sentido, segundo Foucault (2013, p. 107), uma existência 

dita racional “não pode desenrolar-se sem uma „prática de saúde‟ Ŕ hugiene pragmateia ou 

techne Ŕ que constitui, de certa forma, a armadura da vida cotidiana, permitindo a cada 

instante saber o que e como fazer”. 

Na compreensão de Foucault (2013, p. 107), esta prática de saúde implica: 

 

Uma percepção, de certa forma médica, do mundo ou, pelo menos, do espaço 

e das circunstâncias em que se vive. Os elementos do meio são percebidos 

como portadores de efeitos positivos ou negativos para a saúde; entre o 

indivíduo e o que o envolve, supõe-se toda uma trama de interferências que 

fazem que tal disposição, tal acontecimento, tal mudança nas coisas, irão 

induzir efeitos mórbidos no corpo; e que, inversamente, tal constituição frágil 

do corpo será favorecida ou desfavorecida por tal circunstância. 

Problematização constante e detalhada do meio; valorização diferencial desse 

circundante em relação ao corpo e a fragilização do corpo em relação àquilo 

que o circunda. 
 

No Aikido, estas questões acerca das práticas de saúde se fazem presentes, 

principalmente na obra de Morihei Ueshiba (2010), quando expõe que o Aikido possui 

técnicas de aspecto letal, entretanto, deve-se focar as propriedades de cura. Em sua 

experiência, Morihei Ueshiba (2010, p. 34), assegura ter praticado diversas artes marciais, 

chegando a ser mais de trinta, no entanto, a ênfase a qual deve ser dada ao Aikido encontra-se 

no que condiz ao seu poder de cura: 

 

o Aikido não é meramente uma composição fundamentada nas diversas artes 

que aprendi. Ele depende inteiramente do ki (energia vital), é um fluxo livre 

que segue as ondas do espírito. Mantenha seu espírito saudável. Deixe-o 

trabalhar livremente em uníssono com o aiki [poder do amor]. O Aikido é um 

método para curar as doenças do mundo. Abandone todos os pensamentos 

centrados em si e desejos egoístas para viver livremente. 

 

A cura encontrada no Aikido é destinada tanto para a pessoa quanto para o mundo. 

Além de fortalecer o corpo e o espírito através do treinamento austero
76

, se livrar dos 

pensamentos egoístas é, no entendimento de Morihei Ueshiba (2002; 2006; 2010) e de 

                                                                                                                                                                                                
Galeno. Nesse ponto, também se faz importante ressaltar que em Domingos Junior (2013) já se encontra 

evidenciado que o Aikido não aborda a sexualidade. No entanto, é possível identificarmos em Morihei Ueshiba 

(2010) recomendações acerca da purificação do desejo e sua relação com o egoísmo. 
76

 A ideia de treinamento constante refere-se também à perspectiva da naturalização do movimento, significando, 

numa tradução por parte do autor, que “para dominar as formas, o sujeito deve estar „iluminado‟. Técnicas únicas 

e criativas podem ser realizadas quando o sujeito aprende uma série de formas de maneira repetitiva e devota” 

(SASAKI, 2008, p. 47). 
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Kisshomaru Ueshiba (2005; 2011) e Moriteru Ueshiba (2008), favorecer um mundo com 

menos guerras e discórdia e aproximar os seres humano das leis da natureza e do divino.  

A diferença que encontraríamos entre o Aikido e o cuidado de si, no Cristianismo, é 

que, neste último, o divino é alcançado pela purificação, pelo sacrifício, pela renúncia de si 

mesmo. Por sua vez, no Aikido, existe a compreensão de que o divino está em nós mesmos, 

que o ser humano é uma miniatura do universo e o templo dos deuses (kamis) (UESHIBA, 

2002; 2010). 

Esta aproximação, mesmo que feita a partir de suas diferenças conceituais, pode ser 

percebida a partir da discussão sobre o atleta cristão, presente em Foucault (2010). O atleta 

cristão busca, em suas ações, superar a si e manter-se no caminho da santidade, chegando ao 

ponto de renunciar a si mesmo. O sujeito deve se manter alerta quanto a si mesmo, pois, 

“(pecado, natureza decaída, sedução pelo demônio, etc.) é nele próprio que encontrará os mais 

venenosos e perigosos dos poderes que terá de enfrentar” (FOUCAULT, 2010, p. 287). 

Na menção de Morihei Ueshiba (2002, p. 115), “A ARTE DA PAZ que pratico tem 

lugar para cada um dos oito milhões de deuses do mundo, e eu coopero com todos eles. O 

Deus da Paz é muito grande e participa de tudo que é divino e iluminado em cada terra”. 

Definindo assim o caminho espiritual (budo) do Aikido, podemos perceber que sua 

compreensão se aproxima da noção de ascese presente nos estoicos sob a forma de princípio, a 

homoíosis tô theô. Este princípio representou, em Foucault (2010, p. 377), a “assimilação com 

Deus, quanto o imperativo de reconhecer a si mesmo como participante [da] razão divina, ou 

até mesmo como um elemento substancial da razão divina que organiza o mundo inteiro”. 

O Aikido, portanto, lida com o divino de modo amplo, não necessitando que o sujeito 

renuncie a si mesmo, mas que ocupe-se consigo, que cuide de si mesmo e dos outros. Para 

isso, deve-se eliminar os pensamentos e os desejos egoístas (UESHIBA, 2002; 2010; 

UESHIBA, 2005; UESHIBA 2008).  

O objetivo do Aikido não é formar uma religião, mas uma prática, um sistema que 

institui uma relação com o divino, que promove uma ponte entre o céu e a terra. Segundo 

Morihei Ueshiba (2010, p. 98) o objetivo do Aikido é esclarecer “o verdadeiro significado da 

religião e a ajuda a atingir a perfeição”. 

 

Este mundo se manifestou como o jardim dos deuses, o lugar onde eles 

atuavam e executavam suas missões, em conjunto com os seres humanos. 

[...]. Os deuses e deusas estabeleceram esse caminho depois de grande 



128 
 

esforço, e como seus filhos devemos completar a missão deles. O céu e a 

terra irão cintilar, e poderemos ouvir sons espirituais por toda a parte. Os dias 

e meses se tornarão cada vez mais radiantes, o mundo espiritual irá brilhar, e 

iremos nos posicionar na Ponte Flutuante do Céu. Isso é Aikido (UESHIBA, 

2010, p. 78). 
 

Nesse contexto, podemos interpretar, como possibilidade de relação com o cuidado de 

si, a ideia de conversão a si do sujeito que busca a verdade de si, das leis da natureza e do 

divino em suas múltiplas formas de acesso, como nos parece ser o caso do Aikido, remonta a 

imagem do rodopio como um movimento de conversão do sujeito sobre si mesmo e que busca 

sua purificação e salvação. Desde que não seja através de um desligamento do mundo, nem 

um rompimento do eu, por este motivo deve-se realizar o treinamento constantemente e 

perceber as possibilidades advindas das experiências na vida diária. 

Para com a harmonização entre as pessoas, consideramos o ideal de amizade presente 

na discussão dos séculos I e II, ao reconhecermos como uma verdadeira prática social 

(FOUCAULT, 2013). A amizade epicurista não é um exercício de isolamento, apesar de ser 

destacado aspectos de utilidade nesta amizade. A concepção epicurista a fundamenta também 

na ideia de reciprocidade, da amizade que dedicamos uns aos outros, correspondendo 

mutuamente entre os envolvidos, com a felicidade e a ausência de um estado de perturbação. 

O Aikido também apresenta uma concepção de amizade. Podemos evidenciar esta 

concepção a partir da afirmação de Morihei Ueshiba (2010, p. 32): “quero ser amigo de todos. 

Toda pessoa é meu professor. Se treinarmos juntos, isso irá validar a minha missão. Eu penso 

em vocês como meus benfeitores, como meus patrões divinos, que cooperam comigo em 

minha missão”.  

A missão do Aikido encontra-se na transformação do sujeito através da prática 

constante. As técnicas de si presentes no Aikido compõem este caminho espiritual pelas vias 

da marcialidade. O Aikido, percebemos, deve ser vivido a fim de ascendermos às virtudes 

divinas que já se encontram em nós. A saber: 

  

Integridade, fidelidade, respeitalidade e um coração compassivo, bom e 

sincero. A verdade, a bondade e a beleza são nosso cerne; devemos preservar 

essas virtudes. Mas devemos fazer mais do que apenas preservá-las - elas 

devem ser conduzidas para ajudar-nos a aguças nossos sentidos e tornarmo-

nos mais sábios. Acima de tudo deve haver sinceridade (UESHIBA, 2010, p. 

93-94). 
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Nessa perspectiva do cuidado de si no Aikido, é também dever de cada um vigiar o 

coração e os pensamentos fazem parte de seus princípios. A prática de vigilância aqui pode ser 

reapropriada na concepção do misogi. Além de princípio de purificação, esta tékhne do Aikido 

coloca o sujeito como ator de seu processo de purificação e responsável por sua parcela de 

contribuição no movimento de harmonia e de amor entre as pessoas. Em outras palavras, 

 

A ressonância cósmica do espírito do universo torna você capaz de unificar 

mente e corpo. Por extensão esse espírito pode unir os corações de todas as 

pessoas do mundo. Ele pode dar ao mundo paz e unidade, não guerra e 

conflito. Precisamos de paz e harmonia. Precisamos de aiki. Aqueles que se 

esforçam para trazer paz e unidade ao mundo são seres humanos verdadeiros, 

que esperam aperfeiçoar a natureza humana por meio do aiki. É importante 

sempre cultivar as qualidades da energia, sabedoria, virtude e saúde. 

Para utilizar com maestria a ressonância cósmica do espírito do universo, é 

necessário retificar o próprio coração e estabelecer o próprio eu. Para esse 

propósito dispomos das técnicas de misogi do Aikido. Essas técnicas forjam o 

grande espírito de amor, protegem os princípios divinos e dão um propósito à 

sua vida (UESHIBA, 2010, p. 39-40). 
 

A prática do Aikido, portanto, é centrada na união ki-mente-corpo e visa, assim como 

no cuidado de si (FOUCAULT, 2012), desenvolver a temperança, um estado de serenidade 

inabalável e a sinceridade do sujeito. Para isso, é dever de cada um buscar seu 

aperfeiçoamento, sua própria verdade, sua natureza. Suas palavras, suas ações, orações, seu 

espírito, devem ser sinceros (UESHIBA, 2010). 

Nessa perspectiva, partindo do que foi exposto, podemos compreender o Aikido como 

uma formulação moderna de uma prática de si. Não afirmamos, com o exposto, que o Aikido 

tem origens na Grécia, este não é o foco de nosso estudo. Buscamos percebê-lo como uma 

prática a qual não somente apresenta certas aproximações aos três momentos do cuidado de si, 

mas que também pode o ter como imperativo. Seja para uma releitura da noção de alma, para a 

noção de espírito, do sopro da vida para o kokyu, da phýsis para o ki, da parrhesía para 

kotodama, da purificação para misogi, encontramos elementos do cuidado de si no Aikido que 

permitem percebê-lo como uma arte do bem viver moderna. 

Encerrando este momento do capítulo, nos reservamos a apresentar fundamentos que 

permitem reconhecermos os elementos do cuidado de si no Aikido, o qual pode ser 

considerado uma técnica de si, uma arte de viver. Uma prática que também busca a salvação 

pela ascese, no âmbito das artes marciais, do budo.  
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Devemos agora refletir sobre o nosso segundo problema de pesquisa: como esses elementos do 

cuidado de si identificados no Aikido podem contribuir para a Educação Física?  

 

3.2. Fundamentos para pensar a Educação Física como arte do bem viver 

 

 Chegamos ao momento de evidenciar as contribuições de nossa pesquisa para a 

Educação Física. Devemos agora pensar em como podemos incorporar os saberes por trás do 

Aikido e do cuidado de si.  

 Portanto, considerando os elementos identificados do cuidado de si no Aikido, 

aproveitamos a oportunidade para expor algumas reflexões que nos impele a perceber a 

Educação Física como promotora de uma estilística da existência, uma arte do bem viver. 

Nessa perspectiva, de modo a explicitar a forma que podemos compreender a Educação Física 

recorremos a Mendes (2007, p. 133-134), a discute da seguinte maneira: 

 

Como a arte de cuidar do corpo, da saúde, da vida, através do ensino dos 

jogos, das danças, das lutas, das ginásticas e dos esportes, tendo como base o 

sentido grego de tékhne. A Educação Física considerada uma técnica, uma 

obra de arte, capaz de despertar a criação, sem possuir a intenção de dominar 

os seres humanos, nos faz atentar para a compreensão de que a máxima 

socrática “Conhece-te a ti mesmo” é fundamental para a construção de uma 

educação que valorize a subjetividade no processo de produção do 

conhecimento, através do diálogo, sem operar pela heteronomia. 

 

Desse modo, seja como arte, como criação, como educação, pensamos ser pertinente 

também nesse contexto a percepção da Educação Física como promotora de estilísticas de 

existência, criando diferentes artes de viver. Se considerarmos um sentido próximo ao que 

Foucault aborda, a arte de viver pode ser compreendida da seguinte forma:  

 

É toda uma maneira de se constituir como um sujeito que tem por seu corpo o 

cuidado justo, necessário e suficiente. Cuidado que atravessa a vida 

cotidiana; que faz das atividades maiores ou rotineiras da existência uma 

questão ao mesmo tempo de saúde e de moral; que define entre o corpo e os 

elementos que o envolvem uma estratégia circunstancial; e que, enfim, visa 

armar a próprio indivíduo com uma conduta racional (FOUCAULT, 2012, p. 

137). 

 

Nesse ínterim, nossa concepção de uma arte do bem viver compreende a utilização o 

conhecimento de si mesmo, a partir do próprio movimento do sujeito. Como vimos, conhecer 
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a si mesmo não se trata de uma atitude egoísta, ou de individualização, ao contrário, é um 

movimento no qual a percepção do outro se faz necessária. 

Compreendemos que conhecer a si mesmo é de suma importância. E podemos 

considerar que não se restringe à ideia de saber nossos limites, nossas qualidades. Conhecer a 

si mesmo é um contínuo exercício de se situar, de uma forma integral, complexa, em um dado 

momento da vida. É uma ação de investigar em nós mesmos o que está inscrito em nosso 

corpo. O que perpassou em nossa história, os gestos, a cultura que incorporamos e os 

sentimentos, as emoções e os desejos que vivemos. Conhecer a si mesmo remete-se à nossa 

existência, perceber de modo mais profundo a si mesmo. 

Desse preceito de conhecer a si mesmo percebemos, em certo aspecto, um possível 

exercício espiritual que a Educação Física pode promover. Nesse sentido, consideramos a 

possibilidade de se viver bem, buscando-se estabelecer relações mais harmoniosas entre as 

pessoas e respeitando-se o tempo dos acontecimentos. Além disso, evitando-se atitudes 

egoístas e impositivas. 

O exercício espiritual que aqui enxergamos também se demonstra como uma 

oportunidade para refletirmos sobre a denominação “Arte da Paz”, título este que o Aikido 

recebe na obra de Morihei Ueshiba (2002). A Educação Física e sua tékhne podem, através de 

práticas e saberes pautados, por exemplo, na filosofia do Aikido e no cuidado de si, por o 

corpo em um movimento de pacificação. Um caminho espiritual que procura despertar a nossa 

sensibilidade para com a nossa condição existencial em relação com a natureza e com o os 

outros. Uma forma de saber prático que visa a universalização ao invés da individualização. 

Nesse contexto de universalização e individualização é que podemos perceber a 

importância de discutirmos, de modo a dialogarmos e realizando um exercício de 

compreendermos melhor o outro, de refletirmos acerca de nossas concepções de corpo, de 

alma e/ou de espírito. 

A Educação Física há tanto tempo se apropria dos conhecimentos sobre o corpo 

humano. Diversos pensadores com diferentes referenciais apontam para condições orgânicas 

do corpo e seus aspectos objetivos, bem como outros apontam para a condição subjetiva do 

corpo e a construção de sentidos e significados. Outros autores, como por exemplo, Mendes 

(2007), Mendes e Nóbrega (2009), apontam para o entrelaçamento, a condição integral do ser 

humano na qual não se disassocia o biológico do simbólico. 
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Neste sentido, considerando os elemento da krhêsis (alma-sujeito) e a condição do 

haku (alma corpórea) que surge dos estudos do cuidado de si e do Aikido, respectivamente, 

pensamos que discussões acerca da temática da espiritualidade se tornam pertinentes para a 

Educação Física. Uma vez que a atitude, o movimento do corpo e as crenças de cada pessoa 

não compõem partes de um sujeito, podemos ampliar nossa concepção de corpo e tenderemos 

a enxergar o sujeito de uma forma integral. O que nos permitirá compreender melhor nossas 

ações e refletir sobre elas. 

Por estas razões também podemos entender que criar uma arte do bem viver não 

demanda um período específico da vida tal como a infância, a juventude ou a velhice. É, antes 

de tudo, necessário que o sujeito intente ter este domínio de si ou, considerando o cenário de 

uma relação entre mestre e discípulo, que se perceba a parrhesía, o dizer verdadeiro, e o dever 

do mestre em fazer com que seus dirigidos ocupem-se consigo mesmos até o ponto no qual 

estes consiguirão realizá-lo por si próprios.  

Este momento, inclusive, pode ser um apelo para a Educação Física. Apelo, pois, 

destinado aos profissionais, podemos perceber o quanto que os exercícios espirituais podem 

contribuir com a área se investigados, compreendidos e percebidos em suas diferentes formas 

e objetivos na atualidade. Ao mesmo tempo em que na condição de dirigidas
77

, as pessoas 

compreendam a importância de se movimentar em sua própria direção, de promover o então 

rodopio, a conversão em si mesmo. 

Para isso a Educação Física necessita de uma paraskeué, uma equipagem, por assim 

dizer, que favoreça a transformação do sujeito por ele mesmo e que favoreça a criação deste 

caminho de viver bem. Como vimos, na filosofia antiga do cuidado de si e nas tecnologias de 

si do Aikido foi possível identificarmos diversos exercícios e práticas que possibilitam uma 

transformação do sujeito. A meditação ou a prática de retiro, por exemplo, podem ocasionar 

uma reflexão sobre uma dada situação, sobre algum aspecto da ação do próprio sujeito e 

favorecer uma melhor tomada de decisão. 

Os regimes, as abstinências, a preparação para o sono, o exame da manhã e da noite, as 

práticas de respiração e a dinâmica entre as pessoas num âmbito marcial, como é o caso do 

Aikido, permitem que o sujeito se experimente. Vivencie um caminho espiritual, ou seja, rico 

em saberes e práticas que intervem diretamente em seu ethos, em seu modo de ser. 

                                                             
77

 Aqui nos referimos aos termos de diretor de consciência e aquele que é dirigido. 



133 
 

A vida como prova, como uma dessas práticas espirituais, ainda é presente nos dias 

atuais. No Aikido, percebemos a relação com as questões de vencer a si mesmo no aqui e no 

agora, de se viver cada dia como se fosse o último, de se estar preparado para lidar com os 

diversos conflitos ou dificuldades que a nossa existência e a relação com os outros e o mundo 

nos proporciona. 

A realização da purificação é outra prática espiritual encontrada. No cuidado de si 

remeteu-se à ideia de se manter em moderação quanto aos desejos e às ações egoístas nas 

questões pertinentes ao governo de si e dos outros. A purificação também nos possibilita 

compreender os sentidos por trás de expressões como: uma ligação com Deus, com o universo. 

E aqui podemos rever as práticas de ascese que se formam a partir da noção do pecado 

também. 

A ascese que percebemos para a Educação Física como arte do bem viver é aquela que 

sugere como uma atividade, tornar nossas ações mais harmoniosas, transparecendo uma 

atitude na qual consideramos nossa responsabilidade ao nos dirigirmos uns aos outros, com 

tons de amizade, de maneira amistosa, gentil e empática, em detrimento das diversas 

manifestações de violência que ocorrem no mundo.  

Talvez as práticas de vigilância ainda tenham algo a nos ensinar. Não no sentido de 

controle de todo e qualquer sentimento, não no sentido de colocarmos uns aos outros sob 

nossas vistas, impelindo-os de agir livre e espontaneamente, mas na ideia de percebermos em 

nós mesmos nossos pensamentos, as consequências de nossas ações, o direcionamento de 

nossas energias em algum projeto e se interferimos na vida de outrem sem a sua permissão, 

invadindo seu espaço. Este mundo já sofre demasiado domínio, por parte do ser humano sobre 

o outro e sobre o restante da natureza. 

Para tanto, este mundo que percebemos terá uma íntima relação com a compreensão 

que temos da natureza, de phýsis, que possuímos. Nesse constexto, o elemento que se 

demonstra essencial para a existência e que em nós é manifestado no pneûma, ou kokyu, o pelo 

sopro vital. Aquilo que nos preenche e nos constitui e que nos faz perceber a relação o sentido 

de ki, a energia que nos dá forças, que nos dá vida. 

Esses são possíveis elementos que nos fazem pensar numa Educação Física como arte 

do bem viver. Como uma facilitadora de um estilo de vida harmonioso tanto consigo, como 

com os outros. Um campo de atuação e de releitura sociocultural facilitadora de práticas e 

saberes voltados ao corpo, à saúde, ao bom convívio, ao movimento de conversão do sujeito 
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por ele mesmo, dentre outras possibilidades como a do treinamento, do exercício e atividade 

física. E que podem ainda estar presentes, pois, tomando a educação espartana como 

referência, estes exercícios espirituais ainda compõem, em partes, a Educação Física de hoje, 

porém, com outras roupagens, como por exemplo, através do próprio Aikido ou de práticas  

esportivas que nos remetem à constituição do atleta e sua formação ética. 

Pensamos, portanto, numa Educação Física que reveja os aspectos filosóficos presentes 

no âmbito das artes marciais e perceba a relação de cuidado consigo mesmo e com o outro e 

na formação do sujeito ético que é constituído por meio das mais variadas formas de 

tecnologias de si. O Aikido pode ser considerado apenas uma delas. 

O Aikido encontra-se inserida em meio às práticas da Educação Física no Japão
78

. Na 

carta de intenções que foi enviada ao governo japonês, através do Ministério da Educação, 

para a abertura da Fundação Aikikai. Em 1948 foi emitida a autorização e em seu conteúdo 

encontramos: 

 

também é uma educação física, uma ferramenta poderosa para a formação do 

caráter e um meio de cultivar a vitalidade a fim de construir o palácio 

dourado da vida. Tanto os homens como as mulheres podem praticá-lo. À 

medida que suas técnicas são aperfeiçoadas, a mente e também o corpo 

experimentam a purificação (UESHIBA, 2011, p. 285-286). 
 

Essa relação entre Aikido e Educação Física também nos instiga a perceber outras 

relações que são possíveis de se perceber através do cuidado de si. Desse modo, em Barbosa 

(2005, p. 14) encontramos assegurado que a arte de pensar e de agir corretamente, que surge a 

partir dos gregos, “estendeu para todas as culturas a força perene do logos como uma energia 

ou fogo que jamais se extinguiria”, e, no tocante à Educação Física, “afinando-se à grandeza 

do homem, pouco a pouco, foi-se sentido que a „educação física‟ transcendia o corpo, indo 

além dos limites da própria física e da educação” (BARBOSA, 2005, p. 15).  

 Nesse sentido, é preciso ressaltar que estamos caminhando pelo viés das tecnologias de 

si, ou melhor, das práticas corporais. Como no estudo de Mendes (2007, p. 135), buscamos a 

valorização das construções culturais e “com o despertar do desejo de desfrutar o tempo 
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 Acreditamos ser um fato interessante que, no ano de 2012, no estado de Sergipe, no ano de 2012, ocorreu um 

processo seletivo, a partir da Prefeitura Municipal de Aracaju e Secretaria de Esporte e Lazer, para professor de 

Aikido. 
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vivido, pois só sabemos que a nossa finitude traz possibilidade de gerar novas vidas, mas não 

podemos prever quando e onde irá ocorrer a nossa morte”.  

 Nesse sentido, podemos ampliar nossa pesquisa para o campo espiritual, a partir de um 

estudo sócio-filosófico da Educação Física que se baseia na perspectiva das práticas corporais 

e da cultura de movimento. De acordo com Mendes (2007), perspectivas como a da cultura 

corporal ou cultura de movimento auxiliam na ampliação da área da Educação Física, fazendo-

a não se restringir aos esportes, mas englobando construções culturais como os jogos, as 

danças, as lutas e as ginásticas. 

Desse modo, em Foucault (2010), a espiritualidade é designada em um conjunto de 

condições, o qual é posto pelo imperativo do cuidado de si. Estas condições, como vimos, 

aparecem sob a forma das “transformações necessárias no ser mesmo do sujeito que permitirão 

o acesso à verdade” (FOUCAULT, 2010, p. 17). 

 Em seu sentido mais profundo, vimos que a espiritualidade no cuidado de si remete-se 

a um trabalho, uma ocupação consigo mesmo, no qual se busca a ascese, a constituição do 

sujeito que cuida de si mesmo e dos outros, do sujeito que terá, por meio desta ocupação, 

acesso à verdade (FOUCAULT, 2010). 

 A espiritualidade, portanto, funda a relação entre o sujeito e a verdade (FOUCAULT, 

2010). A verdade é algo que não era simplesmente dado ao sujeito, nem para recompensá-lo, 

pelo ato de conhecimento. A verdade é aquilo que ilumina o sujeito, dando-lhe beatitude e 

tranquilidade à alma. A verdade é aquilo que transfigura o ser mesmo deste sujeito. 

 É necessário levarmos em consideração a distinção entre espiritualidade ocidental e 

oriental, fato que o próprio Foucault (2010; 2012; 2013; 2014) a evidencia. Em meio às suas 

reflexões, encontramos, com certa frequência, que o filósofo situa, seja a cultura ou a 

espiritualidade presente nestas obras, como sendo a ocidental.  

Pelo que foi possível perceber, Foucault (2010) descreveu a espiritualidade ocidental 

em três aspectos. O primeiro condiz à ideia de que a verdade jamais seria dada, como de 

direito, do sujeito. Postula-se “a necessidade de que o sujeito se modifique, se transforme, se 

desloque, torne-se, em certa medida e até certo ponto, outro que não ele mesmo, para ter 

direito a [o] acesso à verdade” (FOUCAULT, 2010, p. 16). 

Quanto ao segundo aspecto, Foucault (2010) afirma referir-se ao movimento da 

conversão, no qual retira o sujeito de sua condição atual e a verdade viria até ele, o 

iluminando. Além disso, Foucault (2010) identifica que esse movimento pode ser regido pelos 
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preceitos do éros (amor) e da ascese, por meio de um labor. O primeiro, correspondendo a 

estilística da vida moral através da erótica
79

 e o segundo, um trabalho a ser realizado sobre si 

(FOUCAULT, 2013). 

O labor, Foucault (2010, p. 16) afirma tratar-se de um trabalho “de si para consigo, 

elaboração de si para consigo, transformação progressiva de si para consigo em que se é o 

próprio responsável por um longo labor que é o da ascese (áskesis)”. Neste sentido, o éros e a 

áskesis seriam as duas modalidades, na cultura da espiritualidade ocidental, que correspondem 

ao segundo aspecto de transformação de sujeito. 

O terceiro aspecto da espiritualidade ocidental é representado pelo acesso à verdade. 

Foucault (2010) considera que esta verdade seria efeito da realização do procedimento 

espiritual necessário para atingi-la. Além disso, chamou “„de retorno‟ da verdade sobre o 

sujeito” (FOUCAULT, 2010, p. 16).  

Desse modo, a espiritualidade, para Foucault (2010, p. 17), não se limita a um ato de 

conhecimento, como afirma o filósofo, “em si mesmo e por si mesmo, jamais conseguiria dar 

acesso à verdade se não fosse preparado, acompanhado, duplicado, consumado por certa 

transformação do sujeito, não do indivíduo, mas do próprio sujeito no seu ser do sujeito”. 

O Aikido, nesse ponto de vista, pode ser considerado uma prática de si, uma arte de 

existência, que se define, como em Foucault (2010; 2012; 2013), à maneira de uma 

modalidade da cultura de si em que o eu é um valor universal e que somente seria alcançado 

por meio da ascese, uma prática associada a um tipo de saber teórico (mathesis). Uma prática 

regrada e refletida. 

No tocante à espiritualidade oriental, e aqui reforçamos nosso ponto de vista a partir 

das obras analisadas acerca do Aikido, podemos compreendê-la a partir da noção de budo. 

Sobre isso, em Sasaki (2008), encontramos evidenciada uma tendência de se definir o budo à 

cultura da espiritualidade e valores morais, em certos pontos, ligados à tradição japonesa. Este 

autor também afirma não haver uma definição precisa do budo, mas aponta que “a 

ambiguidade do Budo é principalmente devido ao pensamento tradicional japonês”
80

 

(SASAKI, 2008, p. 47).  
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 No âmbito da Educação Física, encontramos em Mendes (2007, p. 139), a possibilidade de uma educação 

erótica que “abra espaços para o cuidado de si, para despertar emoções, sonhos, desejos, afetividade, amizades, 

paixões, a partir do corpo vivo em experiência e esteja centrada em uma estética de existência, na idéia de que a 

vida é uma obra de arte e requer a aprendizagem das relações conosco e com quem está a nossa volta”. 
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 Tradução por parte do autor. 
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Tendo sido estabelecido pelo Conselho Curricular Japonês (Ministério da Educação, 

Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia), o budo no currículo japonês, no século XXI, tem por 

objetivo enriquecer o modo de pensar das pessoas, tornando-as adaptáveis às mudanças e as 

faz assumirem seu lugar perante a sociedade. 

 

Na nova política do Departamento de Educação Física, esporte não apenas 

significam melhora da força física e manutenção da saúde dos indivíduos mas 

são considerados como um dos mais importantes elementos para se viver 

uma vida mais feliz e plena. A função da educação física é encorajar as 

pessoas a fazeres todas essas coisas ao longo da vida delas. Isso torna o budo 

um esporte unicamente japonês que contem além das características citadas 

acima a contribuição de uma educação esportiva ao longo da vida cujas 

instruções buscam um verdadeiro benefício e empatia. Por esta razão, a 

principal parte da aprendizagem é experienciar o prazer em lutar nas artes 

marciais
81

 (SASAKI, 2006, p. 13). 

 

 Na compreensão Kalina e Barczyński (2008), o treinamento segue fielmente o 

princípio de auto-aperfeiçoamento, ou uma constante educação, e seu objeto inclui a saúde 

somática, mental e social e competência motora relativos à sobrevivência. Os autores 

concluem que, budo significa: “uma filosofia e prática de valor, vida criativa. Um caminho da 

não-agressão e oposto ao mal em todas as formas. Budo é ensinamento não para desistir nas 

adversidades do destino, mas superá-los”
82

 (KALINA; BARCZYŃSKI, 2008, p. 2). 

 Como preceito que, de forma abrangente, caracteriza a cultura japonesa, o budo refere-

se a um caminho espiritual de aperfeiçoamento. Um caminho de formação do caráter, 

definindo ethos do sujeito
83

, através da incorporação de seus princípios pela prática constante 

(UESHIBA, 2005). 

 O aperfeiçoamento de si como meta, em nossa interpretação, pode ser uma clara 

definição do objetivo do budo. Entretanto, considerando o contexto moderno, Kisshomaru 

Ueshiba (2005, p. 23), aponta para uma distinção necessária quanto às práticas atléticas, na 

qual se destacam a competição e a vitória, do Aikido, que “se nega a tornar-se esporte 

competitivo e rejeita todas as formas de competição ou de confrontos que incluam divisões por 

pesos, classificações baseadas no número de vitórias e premiações de campeões”.  
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 Tradução por parte do autor. 
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 Tradução por parte do autor. 
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 Em tradução por parte do autor, temos que para Barczyński, Graczyński e Kalina (2009, p. 119) o budo não se 

limita à esfera motora, sendo “muito mais, e a dimensão prática deste conceito e a medida de atração é a 

diversidade das artes marciais baseadas em fundamentos éticos”. 
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Para Kisshomaru Ueshiba (2005, p. 23), atitudes que enfatizam a vitória e o prêmio são 

fonte de egoísmo, vaidade e desinteresse pelos outros
84

. Essas atitudes, vistas sob a 

perspectiva do budo, somente trazem prejuízos a seus praticantes, pois, o budo “tem como 

finalidade última livrar-se do egoísmo, chegar ao não-eu e, assim, realizar o que é 

verdadeiramente humano”. 

 O Aikido, como budo, utiliza da prática das artes marciais para desenvolver a 

percepção e a sensibilidade do sujeito para consigo mesmo e a ligação vital com a natureza. 

Nessa perspectiva, encontramos os elementos fundantes de sua espiritualidade, o que nos 

permite considerar que, tanto no Aikido como no cuidado de si, foram construídas práticas de 

ascese, ou seja, a transformação do eu do sujeito, do seu modo de ser e de viver. O que nos 

possibilita considerar o Aikido como promotor de uma estética ou estilística da existência, 

próxima das discussões de Foucault (2010; 2012; 2013). 

 Devemos dessa forma, estudar os livros e desenvolver novas tecnologias. Observar e 

aprender a verdadeira natureza do céu e da terra. Perceber as verdades e os mecanismos do 

mundo através do treinamento contínuo em direção à unificação entre o ki, a mente e o corpo. 

Perceber, refletir e agir, são estas orientações de Morihei (2002; 2010) e os preceitos que 

compõem a arte de viver do Aikido. 

Aqui, atentamos para um caminho espiritual que pode ser abarcado na Educação 

Física. Buscamos na ideia de práticas espirituais o sentido de formação do sujeito através seu 

exercício consigo mesmo. Na relação mestre/discípulo, quando o mestre, como diretor de 

consciência, ocupa-se do dever de fazer o seu discípulo cuidar de si mesmo, em reciprocidade, 

em sinceridade, com tons de amizade, e na ação do sujeito dirigido, como aquele que deve 

encontrar o sentido pelo qual realiza tais práticas, fazer uso da sua intenção mais sincera e 

refletir sobre sua formação, sobre seu papel na sociedade e sua relação com os outros. 

A contribuição para a Educação Física, portanto, se situa sob os preceitos da 

espiritualidade, que precisa ser revisitada e renovada a cada contexto e a cada sujeito. Situam-

se na apropriação de saberes e práticas que não somente caracterizam todo um contexto 

cultural, como é o caso Japão, mas que reconhece e enfatiza, dentre seus princípios, a 

importância dos valores humanos, da sinceridade, da bondade, da amizade, do amor, do 
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 Essa compreensão acerca da competitividade encontra-se reforçada no estudo de Barbosa (2005, p. 10) quando 

o autor afirma que “o acirramento da competitividade entre as pessoas e a desvalorização das utopias levam 

consequentemente ao agravamento do individualismo, fato que se reflete na solução dos problemas que são vistos 

como sendo de cada um e não da coletividade”. 
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prazer. Situam-se na percepção da Educação Física como promotora de uma conversão a si na 

qual o sujeito é quem realiza seu próprio movimento de desenvolvimento
85

. Situam-se nas 

relações de cuidado com o corpo e a saúde, na qual não apenas se atenta ao viés biológico, 

mas também ao social e ao cultural. 

Finalizando nossa pesquisa, deixamos as palavras de Kisshomaru Ueshiba (2011), ao 

apontar ser necessário que cada pessoa aja de acordo com sua própria natureza, realize 

treinamento ascético e procure unificar-se com o universo, e as de Mendes (2007, p. 112), 

quando reforça uma compreensão de Educação Física que percebe a saúde como condição 

existencial e que busca “superar a ruptura entre o biológico e o cultural. Uma sistematização 

que não reduza os cuidados com o corpo em busca de saúde aos aspectos individualistas, nem 

tampouco às condições sociais”. 

Pensamos aqui numa Educação Física que se apropria de elementos de outras culturas, 

como por exemplo, os sentidos por trás do budo e que perceba novas formas de viver o corpo e 

preocupada com a formação dos sujeitos e as relações para consigo mesmo e com os outros. 

Assim, levantamos fundamentos a partir das aproximações entre o aikido e o cuidado de si 

para pensar a Educação Física como arte do bem viver. 
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 Essa discussão baseia-se na imagem do rodopio no âmbito da Educação Física. Essa discussão já se encontra 

realizada nos estudos de Mendes e Gleyse (2015). 
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Considerações Finais 

 

É o momento de expor o que foi realizado em nossa pesquisa. Podemos afirmar que 

esta pesquisa é fruto das diversas indagações e da vontade Ŕ por vezes considerando ousadia Ŕ 

em relacionar o Aikido com o cuidado de si e com a Educação Física, que surgiu nesse pouco 

tempo de experiência com esta prática. Pouco, pois, no Aikido, consideramos toda nossa vida 

como dia de treino. 

 Vemos constituírem-se os nossos problemas de pesquisa: como identificar elementos 

do cuidado de si na filosofia do Aikido? Como esses elementos identificados podem contribuir 

com a Educação Física? 

 Com os problemas de pesquisa especificados, visamos respondê-los a partir do 

seguinte objetivo: refletir sobre os elementos do cuidado de si na filosofia do Aikido, no 

sentido de identificar as contribuições para a Educação Física. 

 O exercício hermenêutico foi necessário para compreendermos o que significa o 

Aikido e quais os sentidos existem nesta prática corporal. De mesma importância, foi sua 

utilização na identificação dos sentidos existentes no cuidado de si, nas diferentes épocas que 

Michel Foucault o aborda através de sua genealogia da constituição do sujeito ético e da 

história da sexualidade. 

 Assim, delimitando que seria realizado um estudo hermenêutico, um estudo 

interpretativo das obras, o exercício mais difícil foi o afastamento para permitir que os 

sentidos emanassem delas próprias. Obras que trazem, em seu corpo, práticas e saberes antigos 

que, ao mesmo tempo, podem ter sentidos próximos aos de nosso contexto atual, lhe 

concebendo outro olhar que não mais aquele de quando as foram escritas, nem de quando as 

práticas foram prescritas. 

 Mesmo com o nosso esforço voltado para a interpretação mais fidedigna possível dos 

elementos encontrados em nossas leituras, é necessário também reconhecermos que nossa 

interpretação carece de conhecimentos mais específicos tanto da cultura japonesa como da 

grega. O que pode fazer nossa pesquisa carecer de algum sentido, ou algum elemento, que não 

foi contemplado em nossa discussão. 

Dessa forma, nos primeiros passos da pesquisa, evidenciamos algumas das 

experiências que, em nossa interpretação, podem ter influenciado Morihei a criar o Aikido. 

Dentre as que foram identificadas na obra de Kisshomaru Ueshiba (2011), destacamos as 
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experiências nas quais estavam presentes: Yoroko, pai de Morihei, o mestre Onisaburo 

Deguchi e o mestre Sokaku Takeda. 

 Descrito por Kisshomaru Ueshiba (2011), Yoroko era versado em política e possuía 

um corpo forte. Ajudava Morihei financeiramente em seus projetos e, principalmente, em sua 

saúde. Foi a pessoa que o introduziu no âmbito marcial nas práticas que desenvolveu com seu 

filho, inclusive, realizando convites a instrutores de outras artes para ensinar-lhe. 

 Vimos também que, a partir da aproximação com o mestre religioso Onisaburo 

Deguchi, Morihei recebe uma preparação a partir de conhecimentos religiosos, conhecimentos 

filosóficos e escritos sobre acontecimentos antigos, como pode ser o caso do ki (energia vital), 

do kotodama (estudo espiritual dos sons) e do misogi (purificação). 

 A relação com o mestre Sokako Takeda teve sua ênfase também no aspecto marcial de 

Morihei. O contemplou com ensinamentos do estilo Daito-Ryu durante o mês que passou em 

Hokkaido e deu a Morihei uma cópia do Hiden Ogi (manual de técnicas exotéricas) do Daito-

ryu. 

Em nossa pesquisa, pudemos perceber que o Aikido foi criado de modo a fundar um 

caminho espiritual, onde vencer a si mesmo, no aqui e agora, pode significar ter domínio de si, 

desenvolver a temperança. Para se percorrer o caminho do Aikido, é preciso saber que cabe a 

nós mesmos realizarmos a nossa purificação. Purificação de pensamentos, dos desejos e das 

vontades egoístas que apenas trazem o mal para nós e para o próprio mundo. Este é um dos 

princípios do Aikido. 

De modo a fundamentar a prática do Aikido e seu dever de aperfeiçoamento 

individualizado, mas que pode ser compartilhado encontramos saberes que condizem à 

essência da natureza, à purificação, a saberes espirituais e o conceito japonês de caminho 

marcial para o amor. Estes saberes foram discutidos como o ki, o misogi, o kotodama, o budo.  

O ki representa a força vital. Pela prática do Aikido, considera-se ser possível 

desenvolver a percepção a ponto de sentir essa energia. De sentir a própria força da natureza 

em nós, nos atando a ela, nos colocando como seres naturais e que nada seria melhor para os 

seres humanos do que perceber que todos estamos ligados por essa energia.  

Pela compreensão de ki, percebemos que este é um elemento do qual se derivam vários 

outros. Sendo concebido, principalmente, para reconhecemos que somos parte da natureza. O 

treinamento contínuo presente no Aikido, busca, cada vez mais, nos imbricar com as Leis da 
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Natureza, nas quais tudo tem seu fluxo, seu caminho e nada é forçado. Devemos treinar para 

unificar o ki individual e o ki universal.  

O misogi é um saber que remete, em nossa interpretação, à purificação. Vimos, a partir 

da literatura, misogi equivale ao budo, ao cultivo da sinceridade, à percepção de nossos 

pensamentos e desejos egoístas, transformando-os em harmonia, amizade e amor. Na prática 

do Aikido, realizamos o misogi durante todo o treinamento. Lidamos com o outro, o outro que 

cede seu corpo para permitir nosso aperfeiçoamento e assim, como troca recíproca, cedemos o 

nosso para que o outro se aperfeiçoe.  

Nessa dinâmica de treinamento, como vimos, encontram-se envolvidas técnicas de 

respiração, de concentração, meditação e também técnicas marciais, como golpear, arremessar, 

imobilizar. Dessa forma, não devemos nos machucar, permitir que o ego se imponha Ŕ a 

disputa do mais forte Ŕ ou que faltemos com respeito para com o parceiro ou parceira de 

treinamento, mas devemos cuidar um do outro, sendo sempre sinceros. Devemos treinar para, 

cada vez mais, cuidarmos uns dos outros. 

O kotodama, vimos se tratar de uma ciência espiritual dos sons. Espiritual no sentido 

de prática de atitude, de sinceridade, do sujeito. Um estudo que se busca, através da voz, 

conciliar o espírito e as palavras. É a compreensão da existência de uma ressonância interna ao 

sujeito com a natureza. 

O kotodama é praticado no Aikido de forma a harmonizar as pessoas consigo mesmas, 

com a natureza e os kamis (deuses). Podemos também compreender que este saber, em meio 

às práticas do Aikido, pode transformar os pensamentos, as palavras dos sujeitos em atitudes 

sinceras. O Aikido é um caminho para a harmonização.  Devemos treinar para formar e 

cultivarmos o espírito da sinceridade entre as pessoas. 

O budo é, de modo mais amplo, o que define a cultura japonesa. A ideia de 

aperfeiçoamento surge nesse conceito sob a forma de um dever, um compromisso e, ao mesmo 

tempo, uma responsabilidade individual de peso também coletivo. O objetivo de desenvolver a 

si mesmo em busca de uma perfeição Ŕ e que não se atém na ideia de chegar a esta perfeição, 

mas de manter-se no caminho que segue em direção a ela Ŕ, semear a amizade, o respeito, o 

amor, tudo isso através do caminho espiritual do Aikido. É assim que compreendemos o budo. 

Pela ótica do Aikido, somos todos seres humanos, centelhas do divino, e o budo 

consiste em transformar as pessoas através do treinamento constante na arte marcial. Formar o 

caráter, não mais causar danos à humanidade, estabelecer a conexão das pessoas entre elas 
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mesmas e com a natureza, bem como permitem a união ki-mente-corpo. Devemos treinar para 

incorporar estes princípios e manter o caminho espiritual do Aikido. 

Desse modo, percebemos que Morihei Ueshiba construiu sua arte baseando-se em 

conceitos, noções e teorias advindas de saberes religiosos e de sua experiência com as diversas 

artes marciais que praticou, tendo por objetivo desenvolver no sujeito uma atitude sincera e de 

responsabilidade para consigo mesmo e com o coletivo, podemos perceber sua atuação no 

campo do êthos, da formação do sujeito ético e moral que cuida de si e dos outros neste 

caminho espiritual. 

Por esta razão, em nossa pesquisa, refletimos acerca do sentido do cuidado de si. 

Percebemos, na literatura específica de Michel Foucault, que o cuidado de si remonta práticas 

antigas, cujos saberes também se definem através de uma espiritualidade. De primeiro 

momento, no período socrático-platônico, percebemos que o cuidado de si foi evidenciado 

como conselho de prudência na figura de Sócrates Ŕ apesar de ser destacado que práticas de 

ocupação consigo mesmo são anteriores. O preceito délfico do conhecimento de si, em certo 

modo encobre o cuidado de si, mas não o substitui enquanto imperativo.  

Era necessário um exercício, um trabalho, uma ocupação consigo mesmo a fim de 

perceber as deficiências que lhe tem na alma e assim desenvolver uma tékhne para se governar 

a si mesmo e aos outros e as grandes técnicas de si, nesse período, foram desenvolvidas sob a 

forma da Dietética, Econômica e Erótica. A primeira, condizendo aos regimes, às práticas de 

saúde e de cuidado com o corpo. A segunda, ao senhor da casa, marido, definindo uma arte de 

comandar através das relações sociais que o homem possuía. O terceiro, condiz às práticas 

sexuais, o uso dos prazeres, que remetem-se também às questões da mestria nesse período, 

pois além de enamorados, o diretor de consciência deveria ocupar-se com seu discípulo, no 

sentido de fazê-lo ocupar-se consigo mesmo. 

Em segundo momento, percebemos uma ampliação do cuidado de si de modo a 

configurar toda uma cultura de si, na época helenística e romana dos séculos I e II. As técnicas 

de si são deveres agora de todos, não somente daqueles que querem governar. O cuidado de si, 

nesse período, passa a ser compreendido na forma de uma arte de viver, ou estética da 

existência. 

Diversas práticas e exercícios são identificados nas ocupações consigo mesmo. Seja, 

no trato com o sono, os regimes, as práticas de resistência, exame de consciência, entre outros. 
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O cuidado de si reflete a condição do eu Ŕ da alma Ŕ do sujeito, sendo compreendido sob a 

forma de um trabalho ao longo de toda a vida, desde a juventude à velhice. 

Vimos nos aportes do cristianismo dos séculos IV e V, que o cuidado de si agora se 

encontra fundamentado da graça, da fé. O preceito que regem suas práticas é o de renúncia de 

si. Encontrada sob a forma de sacrifício em busca de salvação, as práticas e exercícios 

espirituais desta época tiveram por objetivo transformar o eu do sujeito em um novo, que de 

nada tem em relação ao anterior. O acontecimento dramático configura a transição de um eu 

para o outro e o sistema binário de vida e morte, mortalidade e imortalidade, um mundo e 

outro define o objetivo da salvação de si. 

A conversão neste período tem por finalidade a vigilância dos desejos da carne, dos 

pensamentos, dos males que existem no espírito. O cuidado de si no cristianismo, neste 

sentido, encontra na subjetivação do sujeito por si mesmo, e aqui encontramos as bases da 

prática de confissão, na qual o diretor de consciência não mais realiza a parrhesía (dizer-

verdadeiro), mas é o próprio sujeito que o faz em seu discurso, da ideia de virgindade e da 

relação entre amor e pecado no matrimônio. 

 Destacamos que procuramos compreender quais sentidos são refletidos nas práticas e 

saberes que permeiam o Aikido e o cuidado de si. Realizando este exercício hermenêutico, 

pudemos perceber, no Aikido, que o seu sentido de harmonizar as energias, as pessoas entre si, 

com a natureza e com o divino encontra-se fundamentado em saberes religiosos, saberes 

filosóficos antigos e em práticas marciais.  

Com isso, identificamos os elementos do cuidado de si no Aikido. Práticas e saberes 

que apresentam sentidos próximos. Em nossa pesquisa percebemos: o preceito de conhecer a 

si mesmo, o exercício espiritual e o princípio Masakatsu agatsu katsuhayabi (vencer a si 

mesmo no aqui e agora), a ideia de tékhne que se baseia no conhecimento de si, da natureza e 

do divino, a noção de krhêsis (alma-sujeito) e as de Gitai Shinkon (parece ser corpo, mas é 

alma), haku (alma corpórea) e kon (espírito relacionado à consciência), a relação com a idade 

do cuidado, o apelo, a relação mestre e discípulo, a ideia de paraskeué (equipagem) e as 

práticas de rei (etiqueta), a vida como prova como forma de educação do sujeito, a phýsis 

(conhecimento da natureza) e o ki, a parrhesía (dizer-verdadeiro) na relação de mestre e 

discípulo, a noção de pneuma (sopro vital) e o kotodama (ciência espiritual os sons), as 

práticas como as de retiro com a meditação chinkon-kishin, de purificação e de resistência no 

misogi, a noção de pecado, da perspectiva do rodopio presente na conversão de si e a 
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percepção do sumikiri (movimento em si que parece estar parado), a ideia de tecnologia de si e 

a referência ao Aikido como taijutsu (conjunto de técnicas corporais), a relação entre a 

dietética e as práticas de saúde e de cura, a relação com o divino, a noção de áskesis (ascese) e 

a de iluminação, a noção de amizade e a ideia de vigilância. 

Percebemos que essa característica cultural que é o budo, representa um preceito de 

aperfeiçoamento pessoal no qual o sujeito deve buscar sempre manter-se, como um caminho a 

ser trilhado (UESHIBA, 2006; 2010; UESHIBA, 2005; 2011; UESHIBA 2008). Ao passo que, 

em Michel Foucault (2010; 2012; 2013), vemos se construir o imperativo do cuidado de si e 

algumas de suas práticas. O cuidado de si assume a forma de uma ocupação consigo mesmo, 

um trabalho desenvolvido pelo sujeito cujas práticas, exercícios e saberes advindos, em suas 

diferentes épocas, respeitando-se também seus diferentes contextos, da medicina, da filosofia e 

da religião. 

 Em ambas as filosofias, foram encontrados conhecimentos sobre a espiritualidade. 

Cada uma seguindo aquilo que é característico à sua cultura, à sua visão de mundo, de um 

Deus e da natureza. Nesse sentido, quando trazida esta compreensão de cultura de Foucault 

(2010) para o Aikido
86

, percebemos sua organização se dar de maneira coordenada, como 

demonstra ser a união ki-mente-corpo. União essa que é subordinada ao elemento do ki, o qual 

representa o coração de tudo que existe, e que visa desenvolver valores universais, como 

vimos, bravura, sabedoria, amor e empatia (UESHIBA, 2002; 2006; 2010; UESHIBA, 2005; 

2011; UESHIBA, 2008) e o esforço e o sacrifício necessários ao acesso a estes valores, 

compreendidos no Aikido como virtudes, podemos percebê-los na ideia de prática constante, 

de uma vigilância do espírito, de misogi (purificação do ser) e no preceito de Masakatsu 

agatsu katsuhayabi, o que significa vencer a si mesmo no aqui e agora (UESHIBA, 2002; 

2010). 

 Desse modo, vemos o Aikido se construir como uma cultura. Em sua constituição, 

identificamos saberes e práticas existentes no contexto japonês e são diretamente ligados à 

questão do acesso da verdade, da espiritualidade e ao cuidado de si, que “constituiu assim uma 

prática social, dando lugar a relações interindividuais, a trocas e comunicações e até mesmo a 
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 É necessário enfatizar que existem outras formas de se compreender o fenômeno cultura e que utilizamos a 
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Aikido. 
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instituições”, “um certo modo de conhecimento e elaboração de um saber” (FOUCAULT, 

2013, p. 50). 

 Mesmo caracterizada uma aproximação entre o Aikido e o cuidado de si, devemos 

pensar na sua relação com a Educação Física. Em nossa pesquisa destacamos o preceito de 

conhecer a si mesmo, faz parte de nossa área, mas surge através da temática de conhecer o 

corpo em suas diversas dimensões (cultural, social, biológica, etc.) (MENDES; NÓBREGA, 

2009).  

Nesse sentido, compreendendo a perspectiva da Cultura de Movimento (MENDES; 

NÓBREGA, 2009), que também tem por base Marcel Mauss e sua teoria acerca das técnicas 

corporais, este conhecimento de si pode estar implicado na ciência que o sujeito possui dos 

usos do seu corpo e que estes elementos, os conteúdos culturais, podem ser transmitidos a 

outros contextos, a outras sociedades, favorecendo novas transformações e novos sentidos. 

A Educação Física, como tékhne, pode compreender a ideia de arte do cuidado com o 

corpo (MENDES, 2007). Corpo este que não pode ser compreendido pela soma de suas partes 

ou pelas características funcionais de seus órgãos e sistemas, mas como sujeito que pode 

promover, através de suas experiências e vivências, uma estilística da existência, uma arte de 

viver seu corpo. 

No cuidado de si, a ideia de alma é muito presente devido a seu contexto filosófico e 

cultural, a qual serve de embasamento para diversos saberes e práticas ao longo do tempo. A 

compreensão da noção de krhêsis (alma-sujeito), a relação com a idade do cuidado, a relação 

mestre e discípulo, a ideia de paraskeué (equipagem), a vida como prova e sua relação com a 

educação do sujeito, nos permitem refletir sobre uma Educação Física que respeita as 

diferentes concepções de alma, de espírito, de vida. Principalmente, favorece a uma Educação 

Física que possibilita ao sujeito viver seu corpo, perceber os outros em seus cuidados consigo 

mesmo e se identificar como principal ator de sua própria formação. 

Percebemos também a necessidade do respeito às diferentes compreensões de phýsis 

(conhecimento da natureza). Percebemos, pela perspectiva da Cultura de Movimento 

(MENDES; NÓBREGA, 2009), que somos seres inerentes à natureza. Não somos parte 

separada, que vive de forma independente. Somos constituídos de natureza. 

Assim, o que procuramos aqui é constituir uma Educação Física de parrhesía (dizer-

verdadeiro). Não apenas na relação professor/aluno, mas na ideia de que o sujeito tenha a 

atitude, a sinceridade, a ética e a moral como valores que precisam ser desenvolvidos em nós, 



148 
 

e por nós mesmos. Colocando-nos em práticas que permitam estas construções de respeito, de 

amor, de cuidado de si e do outro. 

Defendemos uma Educação Física que se enriqueça de pneuma. Fazendo dos sujeitos, 

em meio as suas práticas, descobrirem o sopro da vida, aquilo que os motiva, que os fortalece, 

que os mantem, cada dia mais vivos e radiantes, com prazer em viver e de modo 

compartilhado na amizade com os demais. 

Portanto, as diversas práticas que foram identificadas aqui não definem a amplitude do 

campo de investigação de nossa pesquisa. A ideia de tecnologia de si, também não se limita à 

dietética e as práticas de saúde, mas percebe a relação com os elementos divinos e a toda uma 

noção de áskesis (ascese) que adentra o âmbito espiritual em suas diferentes concepções, em 

suas diferentes culturas. 

Vimos também que a espiritualidade, entendida nesta pesquisa, como conjunto de 

práticas e exercícios que visam uma transformação do sujeito, encontra suas portas abertas 

tanto para o cuidado de si, em suas práticas e saberes antigos, como para o Aikido, mesmo em 

seu contexto contemporâneo. 

 Nas reflexões acerca da espiritualidade, percebemos que as práticas de si remontam 

uma ocupação do sujeito para consigo mesmo em direção, e forma de acesso, à verdade. 

Verdade esta que pode ser entendida como iluminação em ambas as temáticas, do Aikido e do 

cuidado de si. Verdade esta que só será permitida ao sujeito através do exercício constante e ao 

longo da vida.  

 Refletimos sobre uma espiritualidade que visa a formação do caráter, do sujeito 

temperante, através das práticas de si que engloba os outros. Nesse sentido, encontramos nosso 

objetivo alcançado, pois, com a identificação dos elementos do cuidado de si no Aikido e ao 

ser realizada uma releitura que o configura como uma prática de ascese, uma estética da 

existência ou arte de viver.  

Por esta razão, nosso esforço foi direcionado a perceber os sentidos existentes nos 

saberes e práticas do cuidado de si no Aikido e reapropria-los para dentro do contexto da 

Educação Física. Em meio a essas reflexões, evidenciamos a importância de uma retomada aos 

exercícios espirituais e das tecnologias de si a fim de contribuir para a formação de um sujeito 

ético, situando-o como principal ator de sua conversão sobre si mesmo, e que pode ampliar a 

nossa concepção de ser humano.  
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Com base nesses exercícios espirituais, percebemos o desenvolver de uma temperança, 

um domínio de si sobre si, mas que não se encontram disassociados das relações com as outras 

pessoas e com o restante da natureza. O que se torna um campo de investigação muito rico 

para a Educação Física. 

Em nossa pesquisa, percebemos também que o budo, o caminho espiritual de 

aperfeiçoamento encontrado na cultura japonesa, contribui para o favorecimento de uma 

Educação Física como prática educativa de alcance sociocultural que se relaciona com os 

cuidados com o corpo. 

 Conceber uma Educação Física com tal alcance é também considerar que sua 

finalidade encontra-se na harmonia entre seres humanos, por meio do conhecimento de si 

mesmo, da natureza e dos elementos divinos que se encontram inscritos de forma diversa em 

cada sujeito, sociedade e cultura. E aqui, ressaltamos a importância da atuação dos grupos de 

pesquisa que estejam voltados aos estudos sóciocultuais sobre o corpo e o movimento 

humano. 

 Consideramos assim que a pesquisa acerca das artes marciais ou das lutas no âmbito da 

Educação Física, não pode se limitar aos aspectos técnicos dos gestos e movimentos. Existem 

sentidos por trás de suas práticas que podem significar cura, cuidado de si e dos outros. Como 

no Aikido, sua tékhne é encontrada numa forma de educação, de saúde, que configura todo um 

modo de ser e de viver. 

 Consideramos também, a partir de nossa pesquisa, que existe a necessidade de se 

perceber que corpo, mente e espírito são um só, que nós e a natureza somos um só
87

 e que 

precisamos, cada vez mais, reconhecer a importância de saberes espirituais para compor a 

práxis da Educação Física que possa ser entendida como uma arte do bem viver. 

 Não queremos afirmar, com isso, que a Educação Física deva ser substituída pelo 

Aikido. Como vimos, o budo como caminho espiritual pela via marcial, encontra-se dentro da 

Educação Física, mas não o oposto. O que pontuamos aqui, é que essa pesquisa é uma releitura 

de uma das inúmeras artes marciais Ŕ e práticas corporais Ŕ, que existem no mundo. Nesse 

sentido, é bem possível que cada uma delas tenha algo que é possível ser reapropriado para o 

âmbito da Educação Física. Para isso, deixamos em aberto o espaço para novas indagações, 

novos estudos, seja sobre o Aikido, sobre alguma das outras artes marciais ou do budo, de um 
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 No âmbito do Aikido, essa premissa já se encontra no estudo de Domingos Junior (2013), a partir da discussão 

de corpo em Merleau-Ponty e em Morihei Ueshiba. 
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modo geral, que apontem novas formas de pensar o cuidado com o corpo e a saúde, mesmo 

que seus fundamentos sejam encontrados em saberes antigos, como é o caso do cuidado de si.
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