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Considerações Iniciais 

 

Nas duas últimas décadas componentes fundamentais do discurso progressista 

em educação estão sendo contestados, deixando de fornecer uma orientação político-

pedagógica capaz de responder aos objetivos de democratização e eqüidade na 

distribuição dos conhecimentos. Como afirmam Berger & Luckmann (2004), os 

processos de modernização, pluralização e secularização têm produzido uma crise de 

sentido, que vem afetando diretamente as instituições encarregadas de fornecer os 

padrões de experiência dos indivíduos. Nesse sentido, suas implicações não podem ser 

pensadas em desarticulação com os valores e crenças derivadas do Esclarecimento, pois 

enquanto tematização da emergência do homem face à sua imaturidade auto-induzida 

ele instalou a formação autônoma do sujeito no âmago da nossa cultura.  

Curiosamente, esse cenário instalou também certo contentamento em se falar de 

uma crise da educação, imputando suas causas a fatores sociais, políticos e econômicos 

diversos. São freqüentes afirmações de que a escola e a própria atividade docente não 

teriam mais futuro, deslocadas em uma sociedade atravessada pelos meios de 

comunicação e informação. Uma linguagem meramente descritiva e que torna as 

interrogações educativas cada vez mais intransparentes (REVUE DU MAUSS, 2006), 

tendo em vista a postulação de que, na atualidade, qualquer forma de fundamentação 

deixou de ser evidente por si mesma.  

Entretanto, mesmo que não seja mais possível nem desejável esboçar uma teoria 

totalizante da educação, certamente os educadores não estão liberados de produzir 

reflexões que permitam ir além dos condicionamentos gerados nos extremos da 

sociedade em que nos movimentamos. O abandono das esperanças de uma educação 

emancipatória ancorada estritamente no vocabulário político derivado do humanismo 

(LOVLIE, MORTESEN & NORDENBO, 2003; LEFORT, 1999) não implica aceitar a 

tendência de um reducionismo da formação à sua dimensão técnico-instrumental. 

Nesse quadro, o objetivo principal da reflexão aqui proposta consiste em uma 

problematização das condições da formação do ser humano na atualidade. Parte-se da 
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constatação de que a racionalidade pedagógica vigente tem produzido não apenas um 

estreitamento no modo como a formação humana vem sendo apreendida (DALBOSCO 

& FLICKINGER, 2005; VALLE, 2005). A racionalidade pedagógica vigente tem 

sistematicamente obstruído uma reflexão em torno de dimensões vitais à formação das 

subjetividades, ocultando o acesso a outras formas de educar o sujeito.  

Tudo se passa como se houvesse, no campo pedagógico, um interdito relativo 

aos modos pelos quais os sujeitos exercem o governo de si e o governo dos outros 

(PORTOCARRERO, 2006), ou seja, se exclui do debate pedagógico as formas práticas 

encaminhadas pelos indivíduos e grupos para se reconhecerem como sujeitos de uma 

formação, cuja história só pode ser compreendida como uma experiência que 

correlaciona campos de saber, tipos de normatividade e formas de subjetividade.  

Essas práticas, na filosofia greco-romana, tomaram a forma de um preceito: 

cuidar de si, preocupar-se consigo (GROS, 2006; FAVARETTO, 2004). O cuidado de 

si, seja como arte de viver seja como governo da própria vida, carrega uma importância 

fundamental para a compreensão dos problemas educacionais na contemporaneidade. 

As práticas relativas ao cuidado de si permitem rediscutir as relações entre a política e a 

ética sem fazer apelo a regras transcendentais, princípios formais ou universalidades 

racionais dadas de antemão, deslocando as fronteiras da razão pedagógica vigente.  

Em seus últimos trabalhos Michel Foucault traça uma história de como o 

homem, em nossa cultura, elabora um saber sobre si mesmo, mediante técnicas 

específicas que permitem efetuar um conjunto de operações sobre o corpo e a alma, 

sobre os pensamentos e as condutas, a fim de se alcançar um estado de felicidade ou 

sabedoria (MARTIN, GUTMAN, HUTTON, 1988). Essas técnicas de si permitem que 

o sujeito seja conduzido a um trabalho de modificação de si mesmo, ligado à parrhesia 

compreendida como um mecanismo de relação entre discurso e política relacionada à 

atitude de coragem, ou seja, a uma tarefa de recriação do sujeito que implica tanto uma 

terapêutica do desejo como um pacto com a verdade que põe em jogo a liberdade de um 

discurso que se afirma, não devido a seu caráter lógico ou retórico, mas devido a uma 

atitude de risco já que aquele que diz a verdade se acha comprometido no ato mesmo de 

dizer (FOUCAULT, 2004c). O dizer verdadeiro, assim, é imanente à busca de uma 

existência cuja finalidade consiste em adquirir uma forma mais bela possível. 

Por meio do cuidado e do governo de si, temas presentes na reflexão filosófica 

desde o Alcibíades de Platão (2000), é possível repensar a agenda pedagógica com 

cifras distintas das verdades derivadas do sujeito-identidade e do poder normalizador 



 3 

das ciências humanas (PORTOCARRERO, 2006), abrindo possibilidades que permitam 

verificar, espaços em que o sujeito da educação se configure como sujeito ético.  

A reflexão proposta privilegia, assim, o uso das ferramentas teóricas do chamado 

“último Foucault” (BERNAVER & RASNUSSEN, 1987). Seguindo suas análises nos 

propomos: 1) analisar o modo como o curso Hermenêutica do Sujeito problematiza a 

relação entre subjetividade e verdade, evidenciando que a experiência que o sujeito faz 

de si mesmo é inseparável do processo de sua formação; 2) apresentar a noção de 

cuidado de si como ponto de partida para expressar uma nova articulação entre filosofia, 

educação e espiritualidade, defendendo a idéia de que a própria filosofia realiza-se 

como um exercício espiritual. Mas por que Foucault?  

Apesar dos problemas e paradoxos relativos à recepção do pensamento 

foucaultiano (PETERS & BESLEY, 2008), o uso e o desenvolvimento da sua obra 

ainda não foram completamente estabelecidos na pesquisa educacional. Seu legado 

teórico continua instigando novos problemas, o que é particularmente verdadeiro para as 

análises efetivadas a partir dos anos 1980 no Collège de France (BLANC & TERREL, 

2003). Nesse momento, Foucault enfatiza que a experiência filosófica poder ser 

tematizada fundamentalmente como uma forma de governo vivida em relação a 

determinados jogos de verdade, através dos quais os sujeitos humanos se dão seu ser 

próprio a pensar. Com isso, a experiência filosófica passa a ser apreendida como uma 

forma de exercício espiritual que exige uma conversão radical, uma transformação na 

maneira mesma de ser do sujeito por meio de um conjunto de práticas específicas.  

Essa atenção à espiritualidade nos textos tardios de Foucault, entretanto, emerge 

bastante diferenciada de um “discurso de plenitude” que, ao constituir a espiritualidade 

como objeto para o pensamento (PEREIRA, 2006), apresentar-se-ia como sintoma da 

dificuldade de pensar com as categorias próprias do pensamento ocidental. Ao 

contrário, não se trata de defender um “dispositivo da espiritualidade” em oposição à 

tradição racionalista do Ocidente, mas de evidenciar que, em nossa própria cultura, 

filosofia e espiritualidade estiveram unidas (FOUCAULT, 2004a: 301) e representaram 

uma concepção de formação humana na sua dimensão integral, ou nos termos de 

Foucault, uma dimensão prática de nossa existencialidade.  

Dessa ótica, a experiência da filosofia como espiritualidade, reabilitada através 

da noção de cuidado de si, sugere uma vida de autoria de si mesmo que é, 

simultaneamente, uma forma de resistir às tecnologias de assujeitamento (GROS & 

LÉVY, 2004), o que não significa transpor, por meio de uma mitificação, as formas de 
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subjetivação da antiguidade greco-romana como solução aos problemas educacionais do 

nosso tempo. Trata-se, antes, de evidenciar que a distinção entre os exercícios de 

transformação de si e o esclarecimento filosófico configura-se como uma diferenciação 

recente nas práticas pedagógicas do Ocidente.  

Assim, se, por um lado, a reflexão foucaultiana em torno do cuidado de si nos 

permite repensar a crise dos processos formativos na atualidade, por outro, traz também 

à tona o desafio de tematizar a experiência filosófica com novas cifras, em detrimento 

de visões reducionistas que insistem nas clássicas divisões que separam os sujeitos dos 

objetos, o corpo da alma, o eu do mundo e a natureza da cultura.  

 

Formação da Subjetividade e Cuidado de Si: Um “Foucault Surpreendente” 

 

 Cerca de vinte anos após sua morte, ressurge mais um “último Foucault”: um 

Foucault surpreendente! É com essa caracterização que o Lê Monde Diplomatique, de 

agosto de 2001, apresenta a publicação de L’Herméneutique du sujet, na Coleção 

Hautes Études das Edições Gallinard-Seuil. De fato, os rostos tardios de Foucault não 

cessam de se multiplicar. Esse fenômeno faz parte do “efeito Foucault” (BURCHELL, 

GORDON, MILLER, 2007) e provavelmente articula-se com sua confissão, um ano 

antes de sua morte, de que o verdadeiro eixo de suas pesquisas era a história dos modos 

pelos quais os seres humanos se constituem como sujeitos. A partir dessa auto-descrição 

Foucault tem assumido múltiplas faces: neokantiano naturalista (JD. Marshall); etno-

sociólogo crítico (S. Ball); epistemologista social (T. Popkewitz); cripto-feminista (S. 

Middleton); pós-estruturalista (M. Peters), para ficar apenas nas mais difundidas.  

Mas nenhuma dessas descrições foi capaz de delinear o Foucault tardio exposto 

pela publicação dos últimos cursos. Frédéric Gros que estabeleceu a edição do curso de 

1982, afirmou de modo incisivo: “o curso que Michel Foucault pronuncia em 1982 no 

Collège de France tem um estatuto ambíguo, quase paradoxal” (GROS, 2004: 613). Se 

no curso anterior, ele descrevera os resultados de suas pesquisas sobre a experiência dos 

prazeres na Antiguidade greco-romana, o curso intitulado Hermenêutica do Sujeito 

apresenta um novo quadro categorial articulado à noção das práticas de si.  

Delimita-se uma face ignorada da mutação de problemática vivida pelo 

pensamento tardio de Foucault. Assim, 
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o estudo histórico da relação com os prazeres na Antiguidade clássica e 
tardia não se constrói mais como a demonstração-denúncia de uma vasta 
empresa de normalização conduzida pelo Estado e seus agentes 
laicizados, e Foucault inesperadamente declara: ‘não é o poder, mas o 
sujeito que constitui o tema de minas pesquisas’, e ainda: ‘não sou de 
modo algum um teórico do poder’ (Idem, p. 619). 

   

O eixo geral de suas pesquisas passa a se ancorar na relação do sujeito com a 

verdade. Mas diferentemente de suas pesquisas anteriores, Foucault procura agora a 

emergência do sujeito nas práticas de si (FOUCAULT, 2004a: 193). A estranheza da 

problematização decorre do fato de Foucault, nesse percurso, recorrer a antigos 

filósofos, ou melhor, recorrer a modos antigos de se praticar a filosofia. Uma filosofia 

que se exerce mediante práticas, não uma filosofia prática, mas uma filosofia que se faz 

com práticas precisas. Ele se afasta das margens da filosofia moderna para, ele mesmo, 

e esse é o movimento que nos surpreende, se tornar um filósofo espiritual.  

Como ressaltar Redeker (2001), “esse último Foucault é o mais surpreendente e 

o mais inesperado: é o de uma prodigiosa mutação de seu pensamento (...). Foucault se 

desfaz de sua pele moderna de filósofo não espiritual, aproximando-se dos filósofos da 

Antiguidade, dos quais nos fala como se seu estudo já fosse uma prática de si (p. 02). A 

questão mobilizadora de suas pesquisas é a seguinte: que jogos propiciaram que o 

homem se afirmasse como sujeito da verdade? Ou mais diretamente: por meio de quais 

jogos de verdade os seres humanos se afirmam como sujeitos?  

A reflexão que Foucault realizou para se acercar dessas questões constitui 

precisamente o conteúdo da Hermenêutica do Sujeito. Mas como lembra GROS (2004), 

esse curso deve ser apreendido como o “substituto de um livro projetado, refletido, 

(mas) nunca publicado” (p. 624). Uma obra que seria inteiramente consagrada às 

técnicas de si apreendidas enquanto procedimentos propostos ou prescritos aos 

indivíduos para fixar sua identidade, mantê-la ou transformá-la. Nesse momento, o 

sujeito deixa de ser pensado apenas como o produto objetivo dos sistemas de saber-

poder em que o indivíduo vinha extrair uma identidade imposta, fora da qual não 

haveria singularidade a não ser nas experiências da loucura ou do crime, evidenciando 

um modo de subjetivação irredutível aos mecanismos regulamentadores do biopoder.  

No eixo deste debate está a noção de governamentalidade entendida aqui como 

o conjunto de procedimentos destinados a dirigir a conduta dos homens (DEAN, 2008), 

o que permite abordar o problema do governo para além dos aparelhos do Estado: 

governo das crianças, de uma casa, bem como governo das almas ou de si mesmo. O 
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estudo dessas distintas formas de governo pressupõe a mobilização de um novo 

dispositivo metodológico: uma história das problematizações éticas, realizada a partir 

da genealogia das práticas de si. Diz o próprio Foucault (1998), 

 

um deslocamento teórico me pareceu necessário para analisar o que 
frequentemente era considerado progresso dos conhecimentos: ele me 
levara a interrogar-me sobre as formas de práticas discursivas que 
articulavam o saber. E foi preciso também um deslocamento teórico para 
analisar o que frequentemente se descreve como manifestações do 
‘poder’: ele me levara a interrogar-me sobretudo sobre as relações 
múltiplas, as estratégias abertas e as técnicas racionais que articulam o 
exercício dos poderes. Parecia agora que seria preciso empreender um 
terceiro deslocamento a fim de analisar o que é designado como ‘o 
sujeito’; convinha pesquisar quais são as formas e as modalidades da 
relação consigo através das quais o indivíduo se constitui e se reconhece 
como sujeito (p. 11). 

 

 Vivido como um exercício “longo, hesitante, e que frequentemente precisou se 

retomar e se corrigir”, esse último deslocamento foi articulado em torno da questão de 

saber “em que medida o trabalho de pensar sua própria história pode liberar o 

pensamento daquilo que ele pensa silenciosamente, e permitir-lhe pensar 

diferentemente” (Idem, p. 14). Situação que evidencia, como exposto acima, o caráter 

peculiar do exercício filosófico empreendido por Foucault nessa fase tardia.  

Consciente dos riscos envolvidos na análise que pretende realizar, tendo em 

vista que o cuidado de si não está sempre em relação direta com um sistema de 

interdições, ao mesmo tempo em que aponta para uma preocupação moral forte 

exatamente aí onde não há “nem obrigação nem proibição” (Ibidem, p. 14). Ou seja, 

procurar definir as condições nas quais o ser humano problematiza o que ele é e o 

mundo no qual ele vive é arriscado na justa medida em que “a interdição é uma coisa, a 

problematização moral é outra” (Ibidem, p. 14), sobretudo quando essa problematização 

está relacionada a um conjunto de práticas que apesar de terem conhecido uma 

importância considerável em nossas sociedades aparecem, aos nossos olhos, como 

inteiramente inexistentes ou estão postas sob suspeição. Pois, como lembra Foucault, 

 

essas ‘técnicas de si’, perderam, sem dúvida, uma 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 (Ibidem, p. 15).   

  



 7 

 Apesar disso é curioso verificar sua insistência para que, de qualquer modo, 

fosse feita a longa história dessas práticas e dessas técnicas de si. Pode-se apreender 

aqui o esforço que Foucault realiza, nesse momento, para avançar na análise dos 

aparelhos prescritivos diversos (as instituições prisionais, os hospícios, as escolas, etc.). 

 As pesquisas empreendidas junto ao mundo greco-romano tornam cada vez mais 

evidente que uma “coisa é uma regra de conduta; outra, a conduta que se pode medir a 

essa regra” (Ibidem, p. 27). E que, sobretudo, cumpre diferenciar a maneira pela qual é 

necessário “conduzir-se”, ou seja, o modo pelo qual se deve constituir a si mesmo como 

um sujeito que age em relação a uma regra ou código de conduta. Essa condução não 

prescinde da elaboração de um trabalho ético que se efetua sobre si mesmo, 

desencadeando modos de subjetivação que não existem sem uma “ascética ou sem 

praticas de si” que os apóiem (Ibidem, p. 29). É assim que Foucault é levado, nos seus 

últimos trabalhos, a desconstruir uma hermenêutica de si que se configura como uma 

decifração de si mesmo como sujeito do desejo, e, ao mesmo tempo, apontar o governo 

de si como condição do governo dos outros, definindo, nesse percurso, o conjunto de 

experiências modificadoras realizadas por nossa modernidade filosófica.  

Mais diretamente: o apagamento do princípio do cuidado de si, no âmbito da 

filosofia moderna, fez com que uma analítica da verdade se reduzisse a um exercício 

epistemológico no qual o acesso do sujeito ao conhecimento prescinde de um trabalho 

ético. Um modo radical de fazer a crítica aos limites do discurso filosófico da 

modernidade e, consequentemente, dos seus conteúdos e intencionalidades pedagógicas. 

 

O Eclipse da Espiritualidade no Discurso Filosófico da Modernidade 

 

Nessa direção, a reflexão dos processos de subjetivação, mediados pelas técnicas 

de si, permite uma investigação original dos processos de formação humana. Por meio 

das técnicas de si, descortina-se outro modo de exercer o governo da razão educativa 

pelo cuidado ético da verdade e pelo exercício refletido da liberdade, mediante um 

sujeito que emerge através do cuidado de si. Isso explica o interesse de Foucault por 

pensadores tão distintos como Sócrates, Platão, Marco Aurélio e Sêneca. 

Nesses autores parece haver em suas doutrinas a prevalência de uma atitude, de 

uma maneira de se comportar, impregnando suas formas de viver e desenvolvendo-se 

em procedimentos, em práticas e em receitas que eram refletidas, desenvolvidas, 

aperfeiçoadas e ensinadas.  
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Técnicas que permitem aos indivíduos efetuar, sozinhos ou com a ajuda 
de outros, algumas operações sobre o seu corpo e a sua alma, os seus 
pensamentos, as suas condutas e o seu modo de ser, assim como se 
transformar, a fim de alcançar um certo estado de felicidade, de força, de 
sabedoria, de perfeição, ou de imortalidade (FOUCAULT, 2004b: 445).  

 

Por isso, não casualmente, os ouvintes do curso Hermenêutica do Sujeito tinham 

a certeza de estarem assistindo a algo distinto de uma apresentação de filosofia antiga. 

O próprio “especialista das filosofias helenística e romana só poderia ficar aqui 

surpreso, senão irritado” (FOUCAULT, 2004a: 630). Reação comum também aos 

filósofos intérpretes da modernidade já que, nesse mesmo curso, ele aponta a 

subordinação do preceito délfico do cuidado de si ao princípio do conhecimento de si  

como o gesto que inaugura a nossa modernidade filosófica.  

Denominando essa inversão como o “momento cartesiano”, Foucault imputa a 

esse processo de desqualificação do cuidado de si a responsabilidade pela desarticulação 

entre filosofia e espiritualidade. Uma distinção que não existira na Antiguidade, já que 

naquele momento (HADOT, 1999; 2005), o preceito do cuidado de si, configurava a 

própria natureza espiritual da filosofia. Para Foucault, na filosofia moderna, a 

articulação entre subjetividade e verdade passou a prescindir da exigência ética, 

privilegiando as regras de formação do método ou a estrutura do objeto a ser conhecido.  

O que se está sugerindo é que a modificação de si por si mesmo constitui uma 

exigência para a subjetivação dos discursos reconhecidos como verdadeiros. Os 

discursos filosóficos são qualificados de verdadeiros se atuam como princípios e 

matrizes de ação, de modo a formar no indivíduo determinadas atitudes ou disposições 

consideradas necessárias para enfrentar os acontecimentos da existência. É importante, 

portanto, esclarecer o que Foucault está nomeando de filosofia e espiritualidade. 

 

Chamemos ‘filosofia’, a forma de pensamento que se interrroga sobre o 
que permite ao sujeito ter a cesso à verdade, forma de pensamento que 
tenta determinar as condições e os limites do acesso do sujeito à verdade. 
Pois bem, se a isto chamarmos ‘filosofia’, creio que poderíamos chamar 
de ‘espiritualidade’ o conjunto de buscas, práticas e experiências tais 
como as purificações, as asceses, as renúncias, as conversões do olhar, as 
modificações da 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 (FOUCAULT, 2004a: 19). 
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Assim, se a filosofia é a interrogação sobre os caminhos que permitem ao sujeito 

ter acesso à verdade, a espiritualidade é a experiência pela qual o sujeito opera sobre si 

mesmo as transformações necessárias para ter acesso a essa verdade. Isso significa que, 

do ponto de vista da espiritualidade, a verdade jamais é dada ao sujeito, já que não basta 

um puro e simples ato de conhecimento para que ela lhe seja entregue. Para alcançar a 

verdade é necessária uma conversão.  

O sujeito deve se modificar para se tornar, por meio de práticas precisas, um 

outro que não ele. Nesse sentido, a questão filosófica do “como aceder à verdade” não 

se separaria da prática da espiritualidade, ou seja, das transformações que o sujeito 

precisaria experienciar no seu ser mesmo para ter acesso à verdade. Como resultado, a 

oposição entre a Antiguidade e a idade moderna é cunhada mediante duas alternativas 

conceituais: filosofia e espiritualidade; cuidado de si e conhecimento de si. Essa 

oposição demarca o fato de que na filosofia moderna o acesso à verdade não estaria 

mais na dependência de uma ascese compreendida no sentido de um processo de auto-

formação.  

O sujeito que busca a verdade torna-se capaz de encontrá-la tão somente pela 

força de seus atos de conhecimento. Consequentemente, a verdade não é capaz de 

“salvar o sujeito”, fazendo com que no modo de praticar a experiência filosófica na 

modernidade o sujeito possa “ser imoral e conhecer a verdade” (FOUCAULT, 2004a: 

123). Em contraposição, para os antigos, a experiência filosófica estaria ordenada pelo 

ideal de produzir no eu uma relação de retidão entre ações e pensamentos, ressaltando 

que o cuidado comporta, sim, uma parte de conhecimento, mas tão somente na medida 

em que o sujeito precisa medir seus progressos na constituição do eu da ação ética. 

Assim, cuidar de si parece ser a última coisa que a filosofia moderna poderia sustentar 

como princípio orientador, pois  

 

segundo o modo moderno de subjetivação, a constituição de si como 
sujeito é função de uma tentativa indefinida de conhecimento de si, que 
não se empenha mais do que em reduzir a distância entre o que sou 
verdadeiramente e o que creio ser; o que faço, os atos que realizo só têm 
valor enquanto me ajudam a melhor me conhecer (GROS, 2004: 634). 

  

Na modernidade o sujeito se constitui pela submissão a uma identidade definida 

pelo seu ser cognoscente, enquanto condição para que se eleve ao plano dos valores 

universais que definem a verdade. Os modernos são arremessados para dentro de si 
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mesmos, fechando-se na interioridade de sua própria consciência e expandindo uma das 

mais persistentes tendências da filosofia moderna: o cultivo de uma preocupação com o 

cogito, fazendo com que o mundo seja apreendido pelo filtro do eu.  

Na antiga cultura greco-romana, ao contrário, a forma da subjetividade assume o 

ethos da edificação de uma tecnologia da existência, pela qual o individuo aprende a 

ocupar-se de si mesmo. O cuidado de si faz do mundo, enquanto ocasião de 

conhecimento e de transformação de si, o lugar de emergência de uma subjetividade não 

mais vinculada, de forma restritiva, aos condicionamentos sociais. Por essa razão, a 

formação filosófica não poderia proceder de uma lei civil nem de uma prescrição 

externa, uma vez que se trata de uma escolha de vida.  

O próprio cuidado de si designaria uma tensão agonística, um princípio de 

inquietação capaz de perturbar, ou seja, de por o sujeito em movimento, apontando o 

sentido preciso do título do curso Hermenêutica do Sujeito, pois o que está em questão 

não é revelar/decifrar a verdade do sujeito, mas decidir o que fazer com o que se é e 

como realizar o que se é. A finalidade é evidenciar formas de exercício da liberdade. As 

práticas de si têm o objetivo de liberar o eu, fazendo-o coincidir com uma natureza que 

nunca teve a ocasião de nele manifestar-se. Essa, inclusive, é a razão de um mestre, de 

um outro como diretor de existência, como um amigo espiritual diante de quem nos 

medimos nos situamos no mundo. Sob o impulso do mestre, o sujeito trava um trabalho 

consigo mesmo, sobre os próprios pensamentos, sentimentos e desejos.  

 

O Cuidado Ético da Verdade e a Formação Humana como Ascese 

 

Nesses termos, Foucault expõe o princípio de uma nova governamentalidade: a 

governamentalidade da distância ética, enquanto base dos processos formativos dos 

sujeitos, desvelando os sentidos de uma formação humana não mais reduzida à 

aprendizagem específica de papéis sociais. A formação humana, ativada pelo princípio 

do cuidado de si, trata inicialmente de um limite ético: não se deixar ocupar 

inteiramente pelas próprias atividades, possibilitando assim a expressão de capacidades 

humanas cruciais tais como assumir compromissos que superem os automatismos 

cognitivos, emocionais e sócio-culturais.  

Nas palavras de Foucault: “não se tomar por César, mas saber que se é o titular 

de uma missão precisa e provisória”. Enfim, não identificar a própria vida com as 

funções que se ocupa. O sujeito em formação precisa interrogar-se sobre o que é para 
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daí inferir o que é necessário fazer segundo as funções que se tem de exercer. Isso exige 

instalar um intervalo entre as atividades que se executa e o que nos constitui como 

sujeitos dessas atividades. Esta distância ética permite legitimar os atos que estão 

implicados na definição de um papel social, político ou familiar, já que esse papel é 

vivido no intervalo assegurado pelo caráter fundamental da relação consigo.  

Trata-se, de fato, de um governo de si instaurado pelo cuidado ético do eu com 

sua própria verdade. O governo de si, nunca é demais ressaltar, não conduz a uma 

recusa dos encargos sociais, mas a uma aceitação definida. Desse modo, o que se 

assume em um cargo específico não é uma identidade social já que o sujeito ético 

jamais deve coincidir com seu papel. Isso é possível mediante um “o modelo de um 

governo primeiro, o único decisivo, essencial e efetivo: o governo de mim mesmo” 

(GROS, 2004: 656).   Este desprendimento é o que permite cumprir a função política a 

partir de um ethos, limitando as ambições e a absorção do eu em tarefas exteriores.  

A pedagogia socrática expressa bem essa exigência. Sua atividade educativa 

articula a ética do cuidado de si e a formação de si para a ação de governar, defendendo 

que aquele que não se ocupa da verdade, deixa-se dominar e torna-se incapaz de praticar 

a justiça (PLATÃO, 2000). O próprio Sócrates é reconhecido, por Foucault (2004a), 

como aquele cuja missão pedagógica consiste em ensinar às pessoas a se ocuparem de si 

mesmas, pois essa é a única forma legítima de se ocuparem da cidade.  

A formação humana, vivida como princípio do cuidado de si, implica em 

determinados exercícios ou técnicas que devem alterar nossa visão de mundo 1. 

Foucault (2004a) define essas práticas como exercícios espirituais que têm  

 

por papel e função 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, e ao mesmo tempo em que este exercício deve sempre 
no-lo lembrar e reatualizar, deve nos permitir vinculá-los entre si, e, por 
conseguinte, definir aquilo que, em função da liberdade do sujeito, deve, 
por liberdade, ser reconhecido como bem em nosso único elemento a 
realidade, a saber, o presente (p. 354) 

Os exercícios espirituais indicam que não é suficiente que determinados logoi 

sejam adquiridos, mas que permaneçam como uma presença permanente capaz de 

orientar e socorrer o sujeito como princípio de orientação da sua conduta, maneira de 

                                                 
1 Fílon de Alexandria nos legou uma lista desses exercícios: a prosoché, um constante estar atento ao 
próprio agir e pensar; a meditação; o estudo assistido e a audição de determinados textos; a filtragem dos 
pensamentos; o domínio da linguagem interior; a contemplação. Todos esses exercícios deveriam 
alcançar nosso ser em procedimentos cotidianos como comer, beber, amar, etc. 
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ser e de agir. Essa é a razão porque o tema da ascese aparece como um problema 

pedagógico por excelência.   

 

Creio que devemos compreender a ascese filosófica como uma certa 
maneira de constituir o sujeito de conhecimento verdadeiro como sujeito 
de ação reta. E, constituindo-nos ao mesmo como sujeito de 
conhecimento e como sujeito de ação reta, situamo-nos num mundo ou 
nos oferecemos como correlato de nós mesmos um mundo que é 
percebido, reconhecido e praticado como prova (...) penso que o fato de 
que o mundo, através do bios, tenha se tornado esta experiência pela qual 
nos transformamos e nos salvamos, constituiu uma transformação, uma 
importante mutação relativamente ao que era o pensamento grego 
clássico, a saber, que o bios devia ser objeto de uma tékhne, isto é, de 
uma arte razoável e racional (FOUCAULT, 2004a: 589).  

 

 A ascese é o que permite ao sujeito adquirir, de um lado, discursos 

verdadeiros, de que se tem necessidade em determinadas circunstâncias da vida e, por 

outro, é o que possibilita fazer de si mesmo sujeito desses discursos. A ascese 

possibilita uma mestria de si obtida pela incorporação da verdade (FOUCAULT, 2004a: 

400). O termo grego que descreve essa ação é paraskeuazô, que significa preparar-se.  

 Assim, a ascese constitui um conjunto de exercícios nos quais o sujeito 

prepara-se para adquirir, assimilar e tornar a verdade um princípios de ação, 

equalizando escolha de vida e razão teórica (FOUCAULT, 2004a: 395). Um processo 

de formação incessante que compreende um conjunto de exercícios: ler as obras 

filosóficas, escutar o mestre, fazer anotações em um diário ou escrever cartas, cuja 

finalidade última consiste em produzir uma modificação na própria alma. O trabalho 

filosófico-pedagógico a ser realizado não é mais o de simples transmissão de 

conhecimento, mas de correção e modificação de hábitos enraizados na alma.  

 Nas suas relações com o mundo, com os outros e consigo o sujeito precisa 

privilegiar a modalidade de conhecimento que ajude na modificação de sua maneira de 

ser. Logo, distingue-se entre conhecimentos inúteis que pertencem ao mundo exterior e 

conhecimentos úteis que concernem à existência humana (FOUCAULT, 2004a:222-3). 

É importante lembrar que essa diferenciação diz respeito ao modo de ser do 

conhecimento e não ao seu conteúdo.  

 O conhecimento das causas e o ornamento da cultura são designados de inúteis 

na medida em que são destituídos de pertinência prescritiva e não modificam a natureza 

do sujeito, ou melhor, a sua maneira de agir, o seu êthos (FOUCAULT, 2004a: 227). 
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Em nenhum momento se trata de um saber relativo à decifração pela consciência ou 

pela exegese de uma verdade escondida no interior do indivíduo. Mas realizar uma 

trabalho de transformação de si por si mesmo. É justamente nesse processo específico 

que emerge o papel pedagógico do filósofo enquanto sujeito  

 Visualiza-se, aqui, a genealogia de um modelo de direção (educação) 

espiritual, em função de uma certa institucionalização histórica do cuidado de si. Ao 

mesmo tempo, ao estudar a subjetivação histórica do cuidado de si na filosofia 

helenística e romana, Foucault aponta para um deslocamento na própria filosofia 

socrática onde o princípio aparece delimitado inicialmente.  

 A razão de ser do cuidado mostra-se irredutível ao déficit da pedagogia grega 

direcionada aos jovens e passa a se referir à arte de viver (tékhne toû bíou) desenvolvida 

ao longo da existência, desdobrando-se nas funções de luta, de crítica e de terapia. 

Função de luta, porque o cuidado de si define-se como enfrentamento permanente 

diante dos acontecimentos e provações existenciais. Função de crítica, pois o cuidado de 

si exerce papel de correção. Em vez de "formação-saber", trata-se de "correção-

libertação" (FOUCAULT, 2004a: 91). Função terapêutica, posto que o cuidado de si 

assemelha-se à dietética, saber que conjuga cuidado do corpo e da alma.  

 

Considerações Finais 

 

No chamado “último Foucault”, o cuidado de si configura-se, portanto, como o 

imperativo categórico da educação espiritual do ser. Um imperativo coextensivo à 

própria vida, salientando-se, todavia, que para o indivíduo tornar-se sujeito e alcançar 

sua felicidade há um pré-requisito: a liberdade. Ser livre aqui não significa obviamente a 

independência de um livre-arbítrio, nem apenas o fato de não ser escravo das próprias 

paixões, ou ainda ser independente de qualquer tipo de coação interior ou exterior, mas 

sim o modo pelo qual o sujeito se relaciona consigo mesmo.  

Essa liberdade não pode conceber-se sem uma relação com a verdade, cuja 

conquista se processa no continuum da própria da existência. Seus efeitos são sentidos 

num certo modo de ser que vale como realização de si, na justa medida em que agindo 

sobre si, procura conhecer-se, pôr-se à prova, aperfeiçoar-se.  

Estamos, sem dúvidas, no centro de uma governamentalidade pedagógica sui 

generis: a educação como formação espiritual. A educação, pensada no registro do 

cuidado de si, é apreendida como a disposição de manter ou modificar a si mesmo 
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enquanto sujeito de suas próprias ações e realizações. Não se trata de tarefas e 

atividades em que se medem simplesmente a quantidade de saberes aprendidos.  

A educação é, antes, o que produzindo formas de experiência de si conduz o 

indivíduo a tornar-se sujeito. Desse modo, Michel Foucault nos mostra que é possível 

encontrar na história da cultura ocidental processos alternativos de formação do sujeito 

humano. Ao revisitar a problematização da filosofia como espiritualidade, o cuidado de 

si constitui um preceito fundamental não somente para a prática filosófica, mas como 

um principio basilar de toda conduta pedagógica.  

Essa, talvez, seja a última provocação advinda das lições de Michel Foucault 

nos cursos tardios proferidos no Collège de France. Que significado pode ter, hoje em 

dia, uma compreensão da filosofia como espiritualidade, em um tempo em que 

constantemente os poderes instituídos apregoam que vivemos no melhor dos mundos e 

somos livres de fazer o que queremos?  

Parece-nos que a resposta a esta questão supõe um questionamento da redução 

da filosofia e da própria pedagogia a um discurso sobre; na atualidade, elas têm deixado 

de ser experiências formativas para se tornarem discursos de legitimação e de segurança 

psicológica, cristalizando na certeza do intelecto, coisas a que se dá o nome pomposo de 

exigência e rigor do trabalho científico ou do pensamento crítico. 
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